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Tailândia: Todas as
crianças e treinador
estão a salvo
13

Confessionário
do Eddy Sousa

11

Cristiano Ronaldo na
Juventus: está fechado
C

ristiano Ronaldo é reforço
da Juventus. O acordo está
fechado entre as três partes, o capitão da Seleção Nacional já assinou contrato e a transferência vai
ser oficializada muito em breve.

De acordo com o que o Maisfutebol apurou, pela transferência do
jogador português a Juventus paga
um total de 120 milhões de euros,
sendo que Ronaldo vai assinar por
Continuação na página 15

Portugal dentro de Portugal 2
álise do seu
Servico de an

46

$

Cada

tinto e branCo

vinho

O
CLASSCaIC
MOSTneO
bernet,
, Merlot, ruby

Atenção: se não tem selo da Mosti
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

Carrigna
ais
grenaChe e M

42 variedades de
mosto à sua escolha

44$

Cada

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard
Para mais informações, contactar MARCO 514.728.6831

Mosti Mondiale 2000
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dentro de

jorge correia

P

ortugal é um caso interessante, em que a par
de uma homogeneidade de
carácter sobressaem diversas dicotomias, como se se
tratasse de um caso de múltiplas personalidades que residem no âmago da lusitanidade,
complementando-se e combatendo-se entre si
em simultâneo, harmonizando-se ou não consoante as sucessivas ondas de moda opinativas que fustigam a sociedade portuguesa.
Os tempos são outros mas algo perdura: cidade vs. campo, elite vs. povo, esquerda política
vs. direita, empreendedorismo vs. sedentarismo,
liberdade vs. sujeição, vaidade vs. humildade e
vitimização, ambição vs. modéstia, simplicidade
vs. gabarolice. Não é de admirar vermos estes
aspetos em simultâneo na mesma pessoa ou coletividades, alternando segundo a segundo conforme a vantagem das situações ou dos próprios
humores subjetivos: a cidade que se pretende
campo e vice-versa; a elite que se pretende destacar do povo sem mérito para tal, enquanto o povo
espelha o mesmo para se destacar na humildade,
por vezes falsa; os apologistas da esquerda que
escudam a sua desmedida ambição na falsa pretensão caridosa de distribuição, usufruindo de
bens de valor elevado que contradizem as suas
proclamações verbais, mais inclinados ao “o que
é meu é meu, o que é teu é nosso”, contrapostos
por uma direita aparentemente liberal mas que
se sustenta na coletividade lusa para satisfação
dos seus interesses; os empreendedores, dinâmicos, aparentemente cheios de garra, encobrindo
a sofreguidão por um sedentarismo fastidioso
e viciante, confrontados pelos seus semelhantes declaradamente sedentários, invejando mais
ou menos secretamente os seus confrades empreendedores por estarem a ganhar vantagem; os
apóstolos da liberdade, de uma falsa liberdade
restrita aos seus interesses e ideias destorcidas,
espelhados pelos acomodados dispostos a ceder
a sua liberdade pela simplicidade de não ter de
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Portugal

competir e arriscar; os vaidosos, flagelo que se
abate sobre todas as classes sociais, alimentados
por um ego ambicioso mas frágil, alternando entre o “pôr-se em bicos de pés” e a vitimização
reveladora da sua fragilidade e extremo sentimentalismo; a ambição travestida de modéstia e
vice-versa; a simplicidade com que o gabarolas
tudo faz e acontece, mas que nada se vê de concreto em termos de ação, muito menos em termos de resultados.
Nesta época dita de temas fraturantes, fraturantes apenas pela imaturidade com que o cidadão
em geral lida com o bombardeamento de que
é vítima de informação espetacularizada pelos
atuais media no intuito de causar mais impressão do que informação, mais ignorância do que
formação, surgem pseudo-temas que revelam e
acentuam ainda mais a falta de discernimento
de emissores e recetores da “informação”. Opiniões são confundidas com a verdade dos factos,
ilações são condicionadas por apriorismos que
distorcem a realidade de tal forma que para o
cidadão comum, esperando pelo discernimento
daqueles em que normalmente sustenta as suas
opiniões, por respeito, simpatia e reconhecimento das suas melhores condições circunstanciais
para opinar, sente-se perdido, confuso numa névoa de não verdades.
Portugal ainda se ressente de temas da sua história, os quais ainda não foram bem digeridos:
desde a implantação da democracia, a descolonização, até aos Descobrimentos e à sua íntima ligação com o vizinho espanhol e restantes países
nascentes da influência lusa transmitida por esse
mundo fora pelos Descobrimentos, incluindo a
atual diáspora, há uma larga franja de população que vai desaparecendo sem se entender com
o resultado da história, com a forma como foi
tratado e visto pelos seus conterrâneos, mesmo
pelo abandono que sentiram e que continuam a
sentir depois de todos estes anos. As mágoas e
frustrações perduram, e de quando a quando são
avivadas por desavisadas opiniões de pseudo-sábios, numa avaliação extemporânea de factos
complexos: é tão ridículo criticar os Descobrimentos, como um “movimento” de escravização
de povos, como criticar o ancestral homem das
cavernas por mau trato aos animais. Na minha
curta vida tive a felicidade de viver diversas realidades, umas mais avançadas do ponto de vista
da sociedade ocidental, mais materialista, outras
menos, mas que por vezes a simplicidade desta
última é repleta de um perfume sábio de afinação com a natureza das coisas, desde a natureza
revelada pelo meio natural em que vivemos até
àquilo de mais profundo no ser humano. Compreender e aceitar à luz das circunstâncias em
vez de criticar friamente e ferozmente; perdoar
e reparar onde for possível e necessário, aprendendo com os erros passados, é a forma de ultrapassar velhos fantasmas que precisam de ser
exorcizados.
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Um Festival Arrebatador
António Pedro Costa

E

stá a decorrer mais
uma edição do festival
Walk&Talk, já muito respeitado e apreciado pelo público
que o adotou desde a primeira hora, ou seja desde 2011, ano em que foi
fundado e já acolheu mais de duas centenas
de criadores e coletivos em residência, para a
apresentação de projetos artísticos ou criação
de trabalhos inéditos.
Em 2016, alargou pela primeira vez a sua dinâmica à ilha Terceira, e ao longo das suas edições
tem dado forma a um Circuito de Arte Pública,
composto por intervenções de carácter mais ou
menos efémero, mapeado e visitável ao longo
de todo o ano entre as ilhas de São Miguel e da
Terceira, que hoje conta com cerca de 100 obras.
Na cerimónia de abertura do festival, a Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo,
em representação do governo regional, considerou que o apoio do Governo dos Açores ao
Walk&Talk era uma aposta ganha, por levar o
nome da Região mais longe por via da cultura e
numa escala cada vez mais internacional.
Por outro lado, salientou que Associação
Anda&Fala tem vindo a consolidar um espaço dedicado às artes nos Açores, através do
Walk&Talk, que se apresenta, cada vez mais,
como um festival de renome na Região, não apenas para os que cá habitam, mas também para
todos aqueles que procuram estas ilhas para uma
fuga às suas realidades, nuns dias diferentes, e
que esta edição conduzirá a população por um
roteiro artístico com a qualidade que já é habitual.
A abertura do festival fez-se no pavilhão temporário, em frente ao Teatro Micaelense, um
espaço simbólico, que serve de sede do evento, de autoria do atelier de arquitetura Mezzo.

Ninguém fica indiferente ao passar pelo local e
depara-se com a estrutura que é também ponto
de encontro, com palco, auditório, bar e cantina,
numa relação de contiguidade com o Teatro Micaelense, onde se realizam residências artísticas,
ensaios e uma parte da programação do festival.
A exibição no Centro Cívico de Rabo de Peixe
dos “screenings”, com a exibição de fotografias
resultantes da exposição O Narcisismo das Pequenas Diferenças, de Pauliana Valente Pimentel, que esteve em residência no Walk & Talk há
um ano, foi um momento que gostaria de enfatizar neste festival, não só pela participação de
muitos populares daquela vila micaelense, que
acorreu ao local para apreciar o resultado do trabalho ali levado a cabo, mas também porque a
autora conseguiu nas pequenas diferenças mostrar o forte humanismo que cada fotografia encerra e que subliminarmente pretende falar do
inusitado respeito pela diferença que, os que
vêm de fora, conseguem captar. O festival, no
entender dos promotores, tem vindo a investir
cada vez no formato de residência artística, que,
tendencialmente, se estenderá por dois anos, entre a investigação e a apresentação, sempre com
a meta de pensar a relação com a comunidade local, o conceito de espaço público e de geografia.
Desde o primeiro dia que festival tem sido fortemente impactante na cidade, tendo-se iniciado
com o espetáculo de abertura, Cortado por Todos
os Lados, Aberto por Todos os Cantos, do brasileiro Gustavo Círiaco, que se estreara no Teatro

Nacional D. Maria II em Lisboa, no âmbito do
Alkantara Festival, e que resultou de uma residência no Walk & Talk. O objetivo deste festival de artes, que já ganhou o seu espaço próprio, no âmbito dos acontecimentos culturais de
maior relevância dos Açores, é de o transformar
em algo divertido, em termos de sociabilização e
prazer, aliando estas duas dimensões, misturando pesquisa, experiência e sentido lúdico e que
por isso define as escolhas musicais. Felizmente
este festival tem sido uma importante ferramenta que estimula a criação no contexto cultural e
geográfico específico dos Açores, pois das artes
visuais às artes performativas, passando pela arquitetura, o design, a música ou o vídeo, se tem
constituído como uma plataforma que incentiva
a criação artística em diálogo permanente com
o território, a cultura e a comunidade açoriana.
Atua em rede de coprodução com outras estruturas de programação, promove um ambiente
favorável ao intercâmbio e à cocriação de conteúdos universais, gerados a partir dos Açores
para serem partilhados com o mundo. Como tal,
o carinho do público por este megaevento tem
sido registado como um incentivo para que de
ano para ano constitua um cartaz insubstituível
como experiência para se vivenciar nos Açores.
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Especial
durante o mundial

sandes de galinha
ou bifana
com salada ou
batata frita
e bebida

só
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95$

671a boul Curé-Labelle, Laval,
H7V 2T8 | T.: 450-682-9414
www.patisseriemedeiros.com

4ª-feira, 11 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:47 Curso de Cultura Geral
6:42 Branko
Filhos da Nação
7:16 Viagens à Volta do Mundo!
Volta ao Mundo
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:00 Manual de Instruções
9:27 What´s Up - Olhar a Moda
9:49 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
13:42 Traz prá Frente
14:42 Heranças e Tesouros
Joias Para Que Vos Quero?
15:08 Portugal Que Dança
16:00 Telejornal
16:50 Agora Nós
18:15 Donos Disto Tudo
19:00 24 Horas
20:01 Hora dos Portugueses
20:13 Lusa Music Box
20:50 Palavra aos Diretores
21:25 Rosa Ramalho
Visita Guiada
22:04 Notícias do Atlântico
23:07 Sim, Chef
23:35 País Irmão
0:19	Álvaro Covões
Grande Entrevista
1:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 12 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:53 Curso de Cultura Geral
7:00 Palavra aos Diretores
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Manual de Instruções
9:55 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Volta ao Mundo
17:30 Notícias do Meu País
18:15 Donos Disto Tudo
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Lusa Music Box
20:45 Literatura Aqui
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Sim, Chef
23:30 País Irmão
0:15 Fatura da Sorte
0:30 Janela Indiscreta
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 13 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Sexta às 9
5:45 Curso de Cultura Geral
6:45 Paraíso
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:00 Rosa Ramalho
Visita Guiada
9:50 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:09	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9

16:45
17:30
18:15
19:00
20:00
20:15
21:15
22:00
23:00
23:30
0:15

Brainstorm
Notícias do Meu País
Donos Disto Tudo
24 Horas
Hora dos Portugueses
Sexta às 9
Brainstorm
Notícias do Atlântico
Sim, Chef
País Irmão
Estudantes
Portugueses pelo Mundo
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 14 de julho
1:30 Miúdo Graúdo
2:12 Aqui Tão Longe
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Curso de Cultura Geral
6:45 Zig Zag
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:45	Um Dia, Cinco Estórias
10:15 Podium
11:30 Histórias de Mar
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo - Best Of
14:59 Telejornal
16:00 City Folk - Gente da Cidade
16:30	Inesquecível
18:00 Quasimodo, O Corcunda
19:00 24 Horas
20:00 Andar em Frente
20:30 Gonçalo Tavares
Ao Vivo na Curia
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo - Best Of
0:00 Missão: 100% Português
1:15 A Essência
domingo, 15 de julho
1:25 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Vidago Palace
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:15 Agora Nós
11:00 Portugal Que Dança
12:00 Rosa Ramalho
Visita Guiada
12:45 Tiróide
Diga Doutor
13:15 Estudantes
Portugueses pelo Mundo
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Hóquei em Patins
Campeonato da Europa 2018
Andorra x Portugal
17:30 30ª Gala Internacional
dos Pequenos Cantores
da Figueira da Foz
19:00 24 Horas
20:45 Hora dos Portugueses
21:15 Histórias de Mar
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Histórias de Mar
23:30 Sonhar É Fácil
1:00Lusa Music Box
1:30... E porque é de manhã
que começa o dia, então
inicie-o na nossa
companhia!
Bom Dia Portugal

FILHOS QUE MALTRATAM OS PAIS
augusto machado

I

nfelizmente este é o mundo em que vivemos. Um desempregado de 40 anos de idade foi detido pela segunda vez, num período
de dois anos, por maltratar e agredir os pais,
com mais de 70 anos de idade, a quem exigia
dinheiro para suportar os vícios do álcool e
do tabaco e que nunca procurou um emprego. Também pela segunda vez, o agressor foi
libertado com a obrigatoriedade de abandonar a casa da família que vive em Penafiel,
que é, no entanto, a morada que consta no
termo de identidade e residência do detido.
É também este o local onde receberá todas as
notificações da GNR, do tribunal e da Direção
Regional de Reinserção Social, que gere o sistema da pulseira eletrónica que o impede de se
aproximar daquela moradia…, isto é algo que
não faz sentido – a ironia é; como é possível
ele não se aproximar dos pais se ele mora na
mesma habitação com os pais... O desempregado viveu sempre na casa dos progenitores
e, sem outra fonte de rendimento, era aos pais
que pedia dinheiro para manter os vícios do álcool, do tabaco e drogas. E, quando os pais, por
dificuldades financeiras, não podiam suportar
aqueles vícios daquele filho desnorteado, este
ameaçava-os e, muitas vezes, estes pais eram
agredidos por este filho viciado e insuportável.
O clima de medo vivido naquela casa de Paço
de Sousa, em Penafiel, levou as vítimas a apresentar queixa às autoridades, há cerca de dois
anos, e o indivíduo, que já contava com condenações por condução sem habilitação legal, foi
detido pela primeira vez. Contudo, depois de
ouvido pelo juiz, foi libertado com a obrigatoriedade de abandonar a casa dos pais.

José Maria Pincel:

subsídios para uma biografia

Ricardo
Araújo Pereira

A

Medida de coação que violou dias depois. Sem
ter onde viver, o sujeito regressou à casa dos
pais e voltou a exigir-lhes dinheiro para manter
os vícios do álcool e do tabaco. Também voltou a ameaçá-los e a agredi-los sempre que as
suas pretensões não eram satisfeitas. Naquela
casa, houve ocasiões em que os septuagenários,
aqueles pais idosos, temeram pelas suas vidas.
Tiveram de fugir da sua própria habitação e
passar a noite no carro para evitarem de serem
atacados pelo próprio filho.
E quando é preso, é apenas por alguns dias.
A semana passada, as vítimas, cansadas de viver num clima de medo, que afetava também
os vizinhos mais próximos, apresentaram mais
uma queixa às autoridades e o filho, mais uma
vez foi detido. Porém, tal como nas vezes anteriores que ele foi preso dali a dias foi libertado
e o terror naquela casa de dois idosos indefesos continua, sem que as autoridades tomem as
medidas necessárias para que estes dois idosos
indefesos possam viver em paz e sem medo de
um filho desordeiro e habituado, como muitos
da sua geração – “les enfants gâtés” a viver à
custa daqueles que, durante toda a sua vida, trabalharam e pouparam…
Imagine-se o medo vivido por estes pais idosos
por causa de um filho egoísta e irresponsável...,
Há lugar para todos neste planeta e é permitido
a cada um que se sente capaz disso, mover-se
livremente; mas é impossível viver sob o mesmo teto quando deixamos de nos compreender
e, não respeitar, aqueles que connosco vivem.
Os nossos problemas só se eliminam desenvolvendo o amor, a esperança e o reconhecimento
pela prática do ‘Mandamento de Ouro’: ”Não
faças aos outros o que não queres que te façam
a ti”. Ou seja: “Vive e deixa viver”…

presença de José Maria Pincel no espaço
público português é tão intensa quanto misteriosa. A
frequência com que se invoca o seu nome,
quase sempre com feia altivez, assinala uma
contradição incontestável: José Maria Pincel
é, muitas vezes, o símbolo do anonimato – e,
no entanto, é um dos nomes mais famosos de
Portugal. “Então mas agora qualquer Zé Maria Pincel chega a deputado?”, costuma ouvir-se – e afirmações deste tipo contêm, pelo
menos, três erros. O primeiro é, como já vimos, que, à força de repetição, o nome de José
Maria Pincel ganhou uma proeminência que
o desqualifica para designar gente anónima.
O segundo erro é que, neste e noutros casos,
José Maria Pincel aparece não apenas como um
anónimo, mas também como um borra-botas.
Ora, sucede que José Maria Pincel é um péssimo nome para um borra-botas. Um nome vulgar,
como Zé Silva, ou Zé Pereira, seria mais apropriado para designar um indivíduo, digamos,
sem berço.
Mas um José Maria?
Note-se que não se trata de um mero Zé, como
os que costumam protagonizar frases corriqueiras, a saber:

“Ó Zé, vai buscar pão, que já não há.” De
modo nenhum. Estamos perante um Zé Maria,
que costuma ouvir solicitações bem diferentes,
tais como:
“Ó Zé Maria, venha cá dar um beijinho à tia.”
Além do mais, Pincel está longe de ser um apelido banal. Antes pelo contrário, é invulgar sem
ser esquisito, com uma ligação às artes que lhe
dá mesmo alguma nobreza.
É muito improvável, por isso, que José Maria
Pincel seja uma pessoa destituída de valor. Associá-lo ao anonimato e à insignificância só pode
ter sido resultado de uma vingança – que, como
se vê, foi malsucedida.
O terceiro erro é o carácter radicalmente antidemocrático de qualquer declaração começada
pela expressão “Então mas agora qualquer Zé
Maria Pincel pode...?”
Não precisamos de ouvir mais para responder
afirmativamente: sim, qualquer Zé Maria Pincel
pode, no nosso país, fazer o que lhe apetece. De
José Maria Pincel nunca se ouviu dizer nada de
desonroso. Antes pelo contrário: sabemos apenas
que tem ambições, sempre legítimas, e que muitas vezes lhe são negadas sem justificação.
“Não é qualquer Zé Maria Pincel que chega
aqui e se senta à mesa com a gente.” Pois não sabem o que perdem, pois José Maria Pincel deve
ser uma pessoa bem interessante, com muitas
histórias tristes de discriminação para contar.
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Quem me Dera Colo, nem que
Fosse à Frente de um Toiro
odos vimos aquela imagem do
terceirense destemido a capear um toiro com uma criança aí
de dois anos ao colo. Filho, provavelmente.
Caiu um coro de condenações. Eu
também condeno. Apenas condeno
aquilo como condeno outras coisas.
A minha condenação é um pouco
«mais pequena» porque não quero
embarcar naquela condenação ao
mesmo tempo que se deixam passar
coisas muito piores. Para lá vamos.
Já agora, acrescento: eu nunca me
poria à frente de um toiro daquela
maneira, tal é o medo que tenho. E
muito menos o faria com qualquer

que se chateia quando chegam as
férias e arranjam logo campos de férias pelo máximo de tempo possível
e quando os filhos fraquejam na escola, pagam os explicadores que forem precisos. Ah… E dão aos filhos
todos os «gadgets» que se podem
comprar, televisão e computador no
quarto. Que respondem aos filhos
quando estes querem sair, acampar,
viajar e dormir fora, nem sabendo
com quem, invariavelmente « faz
como quiseres».
Que lhes dão cartão multibanco,
chave de casa mas que não têm tempo nem para se sentarem na beira da
cama, nem a ler-lhes uma história,
nem para lhes dar abraços e beijos
sem razão nenhuma: só porque sim!

dos meus ricos filhos ao colo. Portanto, desaprovo aquilo veementemente. Mas há coisas piores. E que
todos conhecemos. Por vezes vemos
crianças filhas de pais que são frios,
que encaram os filhos como uma
obrigação e por quem não se sacrificam nada. Atenção: não falo de bairros, arredores de Lisboa ou outras
coisas com casas a cair, lixo pelas
ruas, cabelos desgrenhados e todos
sujos - pais e filhos.
Falo mesmo de gente bem que não
sente calor nem carinho pelos filhos,
que os despeja na creche logo aos
seis meses, que no fim do dia os deixam com a criada, que ao fim de semana os deixam «numa senhora que
é muito boa a cuidar de crianças»,

E às vezes até sendo um filho único para mostrar bem que aquele veio
mas não foi por os pais se sentirem
muito entusiasmados como a ideia.
Nestas crianças, a quem «nada»
falta, muitas vezes reside um vazio
enorme, a inveja pelos amigos que
têm pais calorosos, pelo afeto que
vêem nas casas dos outros, pelo sentimento (que neles, amargamente,
não existe) de que os filhos foram e
são queridos pelos pais.
Algumas destas crianças e hoje
adultos que foram essas crianças,
ao verem aquela imagem, pensarão
para si, com amargura e sonho: “quem me dera poder andar ao colo
do meu pai, nem que fosse à frente
de um toiro”.

Fernando Rocha

T
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Espírito Santo

em

joão arruda

B

lainville.
Encerrou-se
aqui no domingo passado o exuberante período dos
festejos em louvor do Divino
Espírito Santo, por ocasião
da realização do Império das
Crianças da Rainha Santa
Isabel, fundado há precisa-

Blainville

Dias, que “desde sempre viu na terceira pessoa
da Santíssima Trindade um recurso nas horas de
aflição, revendo e agradecendo as graças a este
com promessas e orações”.

40 Anos de
Cantigas ao Desafio

Em mil novecentos e setenta e sete,
nas quatro ribeiras de rochas lindas
neste ano que jamais se repete
um salão cheio dava-me as boas vindas.
No dia três do mês de agosto
deste ano precisamente
com prazer e muito gosto
iniciava a cantar oficialmente.
Com dezassete anos de idade
iniciei a minha humilde poesia
e conquistei carinho e amizade
com os de fora e da freguesia.

mente 27 anos.
A doçura e o encanto juvenis, a força da tradição, fartura e alegria, a par do excelente entretenimento protagonizado por Eddy Sousa e DJ
Jeff Gouveia constituíram características muito
vincadas desta edição festiva.
De qualquer maneira, foi, em suma, um povo
celebrando a vida e em agradecimento à intercessão do Divino.
De um povo, conforme escreveu Leonarda

Com o Manuel Caetano Dias
conhecido por caneta do raminho
inspirei-me com muitas alegrias
e do povo recebi amor e carinho.
No meio dos cantadores antigos
abracei com coração a minha cruz.
Arranjei muitos e grandes amigos
no meio deles era o menino jesus.
Hoje sinto muitas saudades
daqueles tempos que já lá vão.
Fiz muitas e sinceras amizades
ao lado dos que já cá não estão.
Percorri as nossas lindas ilhas
cantei em todos os cantos
conheci pessoas que são maravilhas
fazem sempre parte dos meus encantos.
Fui à América e Canadá
naquelas terras distantes
também trouxe e deixei lá
lágrimas dos nossos emigrantes.
Ai tanto que eu cantei
dentro e fora da medida.
os melhores anos que passei
durante a minha vida.
Com respeito tudo fiz
para satisfazer os povos.
e hoje sinto-me muito feliz
com os lindos talentos novos.

Foto da semana
É muito importante
tudo o que se faz na comunidade para o bem
da humanidade, Yvone Valentim trabalhou
para angariar alguns
fundos para ajudar a
vencer o câncro.
Foi no dia 12 de junho
que ela enviou um donativo de 400$ para “
La Société Canadienne
du Cancer”.
Parabéns a esta linda iniciativa.

Digo aos mais novos com amizade
que tenham sempre respeito
e cantem com muita humildade
assim conquistam o lugar direito.
Naquele tempo não havia estudos
felizmente com todos cantei.
Os mais velhos mesmo sem canudos
a todos eles sempre respeitei.
Ai tanto que eu aprendi
com a sabedoria do nosso povo.
Ano após ano com eles cresci
mesmo sendo o mais novo.
Esses cantadores que da terra saíram
merecem todos os aplausos meus.
Se Deus é grande eles também subiram
para os lindos aposentos seus.
Paulo Jorge Ávila
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Alguém me esvazio todos
os meus bolsos. Eu sei que
tenho dinheiro em todas as
minhas contas bancárias.
Fui de pobre a rico.
Tudo isso foi possível graças ao José. Ele garantiu os
seus resultados, eu os recebi e é por isso que eu o recomendo.
Javier

Nunca é tarde demais para
volta a escola, as pessoas falavam sobre isso, mas eu não
me sentia bem fisicamente,
emocionalmente ou mentalmente. Eu tive uma depressão
profunda de um mau olho feito para mim. Graças a Deus
encontrei o anúncio de José
no jornal. Foi uma ótima ideia
apresentar os meus problemas nas mãos do José.
Leopoldo.
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Ter uma lua de mel depois de
um longo intervalo. É inacreditável e rápido os resultados de
José. Por causa da felicidade
que sinto agora, tenho a certeza de recomendar José.
Jacinto e Dora

Eu ficava dizendo às minhas filhas que a minha doença não seria curada pelos médicos, e, era
feitiçaria. Os médicos nem o teste
poderiam encontrar o problema e
o remédio não estava a curar-me.
As minhas filhas e eu fomos para
uma consulta com José e ele nos
mostrou a magia negra e ele removeu-o do meu corpo. Eu encontrei
a cura nas mãos de José e sei agora o rosto do meu inimigo graças a
José.
Amélia Guzman

Eu trai a minha esposa tantas
vezes. Deixei ela doente por
dois anos para ir com uma
mulher má que me disse que
estava grávida do meu filho.
Acabou que não era meu bebé
e ela tinha dois outros homens
na sua vida. Eu queria a minha
esposa de volta, mas podia ver
nos olhos dela e no tom de voz
que ela não queria nada comigo. Eu chamei o José, tão desesperado e ele a trouxe de
volta. Obrigado José por trazer de volta a única mulher que
realmente me ama.
Marcos
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

guia do consumidor

contabilista

imobiliáRIO

agência

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

venda sua casa
rapidamente e pelo
dólar superior
Antes de listar sua
propriedade, solicite
este relatório GRATUITO
que revela 27 segredos
para lhe dar vantagem
competitiva.

514-898-2078

dentista

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

MERCEARIAS

importadores

agências
funerárias
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
eletricidade

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

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

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

importadores de
Produtos do mar

Miguel:
514-835-8405
Fernando:
514-944-5102

info@beiranova.ca

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

restaurantes

Me. Malissa Furtado
Notária

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Árvores do BrasiL

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

renovações
5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
serviços
financeiroS

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

rlA RÉNOVATION

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

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

ANEDOTAs da Maria rosa

JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Qual a cor preferida das tomadas?
O rosa choque.
O que são 4 pontos pretos no chão?
São “four”migas.
Porque é que os elefantes não pegam fogo?
Porque já são cinza.

Como se chama um cão sem patas?
Não se chama, vai-se buscar.
Que nome se dá a um hipopótamo a dançar em cima de
uma tartaruga?
Hip hop tuga.
Vira-se um telemóvel para o outro:
-Vamos à pesca? -Não posso, estou sem rede.

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

juazeiro
mogno
babaçu
cedro
ipê

pitombeira
castanheira
cambuí
caxeta
carvalho

especialista
em
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281

informe-se sobre
os nossos
preços
a partir de 3$
por semana

astrólogo – grande mÉdium vidente

Professor aidara

Qual é o animal que anda com as patas?
É o pato.

SUDOKU: nível quase impossível

1
6

canela
peroba
angico
palmeira
figueira

7 differenças

Qual é o contrário de furacão? É furagato.

6

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Gilberto

O que diz uma banana suicida?
Macacos me mordam.

3

Eduardo Dias

Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519

T.: 514-849-3808

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

renovações

Plancher

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

notários

9
4

2
5
6 4
7
3
9
7
6
2 8
8
6
9
5
3
1
4

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté o.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

do

Eddy Sousa

A V.P.: Qual a viagem mais agradável que fez?
E.S.: Foi há três anos com a minha esposa/companheira/namorada para as Bermudas.
ão gosta de mexericos, A V.P.: Quais as características que mais admiCristiano Ronaldo é a ra no sexo oposto?
personagem nacional que E.S.: O sorriso.
mais admira, o que mais incomoda nos outros é a falsidade, o Eddy Sousa
nos confessa esta semana.
josé de sousa
jsousa@avozdeportugal.com

N

A Voz de Portugal: Como se define a si próprio?
Eddy Sousa: Uma pessoa de público.
A V.P.: Qual a sua melhor virtude?
E.S.: Sou um aventureiro.
A V.P.: E o seu pior defeito?
E.S.: Ser sempre o último a sair dos lugares de
festa.
A V.P.: Qual a sua melhor recordação de infância?
E.S.: Os momentos que passei com meu pai.
A V.P.: Se voltasse atrás, o que preferia não repetir?
E.S.: Alguns erros que cometi.
A V.P.: Quando criança, que profissão sonhava
vir a ter?
E.S.: Cantor.
A V.P.: O que significa para si a vida?
E.S.: A vida para mim é um paraíso sobre a terra.
A V.P.: Em que época histórica gostaria de ter
vivido e porquê?
E.S.: Nos anos setenta pela música.
A V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
E.S.: Os Açores, Portugal, que eu saiba são os
melhores sítios do mundo.
A V.P.: E o pior?
E.S.: Não existe...
A V.P.: O que é viver emigrado?
E.S.: É trabalho p’rás costas ou “p’rá espinha”.

nhas canções.
A V.P.: E o que mais lhe desagrada?
E.S.: Quando as coisas não estão a decorrer
bem… à maneira.
A V.P.: Em que é que mais gosta de gastar dinheiro?
E.S.: Gosto de vestir bem, comer bem e em
boas coisas da vida.
A V.P.: Qual é o seu prato preferido?
E.S.: Cozido à portuguesa.
A V.P.: Qual a sua canção preferida?
E.S.: “New years day” dos U2.
A V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
E.S.: “Les clefs de laisser prise”.
A V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
E.S.: “Purple Rain” de Prince.
A V.P.: Que notícia gostaria de encontrar amanhã no jornal?
E.S.: A cura definitiva para todo tipo de cancro.
A V.P.: Qual é o seu personagem imaginário
preferido? Porquê?
E.S.: O Jim Carey, é um bom cómico.
A V.P.: Se fosse invisível para onde iria? Para
ver e ouvir o quê?
E.S.: Não me interessa ser invisível, não gosto
de mexericos.
A V.P.: Qual é a personalidade internacional
que mais admira e porquê?
E.S.: Arnel Pineda, vocalista do grupo Journey.
A V.P.: E qual é a personalidade nacional e porquê?
E.S.: Cristiano Ronaldo.
A V.P.: O que pensa deste confessionário?
E.S.: Uma boa iniciativa.
A V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
A V.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a princiE.S.: É não ser verdadeiro, a falsidade.
A V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres? pal medida que tomaria?
E.S.: A paz no Mundo.
E.S.: Na música.
A V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho? A V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
E.S.: Ver caras e corações felizes com as mi- E.S.: Cá se faz, cá se paga.

C
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lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

empregos

PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no Betão e finalização de piscina
Bom trabalhador.

Precisa-se de pessoas para trabalhar na instalação
de “Pavé-unis” com ao menos 5 anos de experiência.
Salário a determinar.
Jos Bucaro: 514-325-7729

Nora: 450-628-5472

Restaurante português está à procura de empregados.
- Cozinheiro/a a tempo inteiro
- Empregado de mesa a tempo inteiro ou parcial.
514-586-2888

Precisa-se de senhora para tomar conta de
uma pessoa idosa de 6 a 7 horas por semana
das 18 à 19h. 514-737-6411

Precisa de homens para trabalhar em paisagismo,
cofragem e cimento.
Bom ordenado consoante a experiência,
514-977-7173

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

precisa-se de empregados para o
café Bola situado na st-michel.
514-376-2652

Cortador/carniceiro
procura-se um cortador/carniceiro
com experiência a tempo inteiro.
514-288-2451 ou 514-817-5309
vestshell inc
situado em montreal norte
Está à procura
de operadores na produção.
empregos permanentes
2 dias/noites por semana
514-326-1280

Precisa-se de pessoal para trabalhar
em “Pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658

Precisa-se de empregados para uma garagem. Um bate-chapa, um pintor, e uma
pessoa que faça acabamento. Deve ter
um mínimo de experiência.

514-737-6411

Empresa precisa de duas pessoas para cortar a
relva num triplex com experiência.
1 vez por semana.
1º lugar: Boul. Samson e autoroute 13 em Laval
2º lugar: Rivière des Prairies.
514-781-3335

Procura-se empregada/o a tempo parcial
para um centro de costura para servir a
clientela e com uma base em costura.
Maria 514-843-3042
Empresa de administração de imóveis (C.I.F.) está
à procura de pessoal para entrar na nossa equipa
técnica. Algum conhecimento e experiência são
preferíveis:
- Pintura (Painting)
- Reboco (Plastering)
- Lixamento e envernizamento de pisos
(Sanding and varnishing floors)
- Azulejaria e armários (Tiling Cabinetry)
- Renovações ligeiras (Light renovations)
Salário inicial: 13$-20$ (dependendo do nível de
habilidade e experiência).
Por favor, envie o seu CV ou
email detalhado para repairs@cifproperties.com.

Precisa-se de padeiro,
pasteleiro, empregada de
balcão e pessoa para fazer
entregas a tempo parcial.
514-844-2169

Procura-se Dama de companhia, para senhora idosa
semi-autónoma. Quatro dias por semana (segunda a
quinta-feira) em Ste Thérèse, salário a discutir.
Começo finais de agosto...
contactar 438 886 1858
ou por e-mail: gentilcristina48@gmail.com

N
†

Helena Falcão Medeiros
1944-2018

Faleceu em Montreal, a 28 de Junho de 2018, com 94 anos,
a Sra. Helena Falcão Medeiros,
natural da vila de Rabo de Peixe,
São Miguel, Açores, esposa do Sr.
José Medeiros. Deixa na dor seu
esposo, suas filhas Leonor e Nélia, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
3254, Bellechasse, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço fúnebre teve lugar terça-feira 3 de julho às
10h na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada 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. Bem-Haja.

MEMORANDUM
10º ano de saudade

Maria Teresa Santos

F. 16 de julho 2008
Dez anos de infinita saudade para
a sua família e todos quantos com
ela privaram. A sua partida fica para
sempre nos nossos corações. Resta-nos a esperança de que repouse
em paz. Haverá uma missa em sua
memória terça-feira 17 de julho às
18h30 na igreja Santa Cruz.

Precisa-se de homens para serviços de
limpeza contactar
514-901-1030

vende-se
Vendo prédio do bar champs
e mais 4 prédios financio ou troco
por casa ou quinta em portugal

514-588-3571

ecrologia

vende-se
Esta é a oportunidade!
Procura-se Sócio ativo
para restaurante
português com
excelente reputação,
a funcionar há 10 anos,
num sector
em plena efervescência.
514-816-8022
vende-se
pizzaria/restaurante
com 43 anos de funcionamento
em anjou.
todo equipado
e com uma grande
e boa clientela.
uma excelente
oportunidade

514-352-0620

serviços
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956
Senhora com muita experiência e com muita
paciência, carinhosa
e de confiança e que
gosta de
pessoas idosas por isso
gosta trabalhar com
eles.
Ligue para Maggie:
514-820-5331

encontros

Homem divorciado deseja encontrar mulher com
boa aparência
de 45 a 50 anos.
438-380-4235

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi le 11 juillet, 2018 | P. 13

Marcelo dá ‘luz verde’ à utilização
da canábis para fins medicinais

A

promulgação acaba de ser confirmada
com uma breve nota publicada no site
oficial da Presidência da República. Na nota
pode ler-se que, “o Presidente da República
promulgou o diploma da Assembleia da República que regula a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da
planta da canábis, para fins medicinais”.
O chefe de Estado alerta porém, “tal como
o fez para o diploma sobre as 35 horas”, para
“os riscos de inconstitucionalidade se tivesse
havido aumentos de despesas durante aquele
ano de 2016”. O presente diploma deve, por
isso, “ser entendido como não podendo implicar, no decurso de 2018, despesa não acolhida
no Orçamento do Estado em vigor”. A utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis foi aprovada
pela Assembleia da República a 15 de junho na
votação final global de um texto da comissão
parlamentar de saúde originado por projetos de
lei do Bloco de Esquerda e do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN). No documento, que
reforça o papel do regulador dos medicamentos
- Infarmed -, introduz-se a possibilidade de o
Laboratório Militar contribuir para a produção
das substâncias em causa. Estipula-se que deve
ser um médico a prescrever este tipo de medicamentos ou preparações à base da planta da canábis, em que são consideradas substâncias que

vão desde os óleos até à flor desidratada, mas
só se outras terapêuticas convencionais tiverem
Carneiro: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa Inteligente. Amor: O amor é um sentimento belo,
não faça dele uma obrigação. A luz de Deus enche o
mundo, procure recebê-la e sentir em si os seus benefícios! Saúde: Cuidado com as quedas. Dinheiro: Tudo estará a
correr pelo lado mais favorável.
Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.

efeitos adversos ou indesejados.
O Presidente Marcelo promulgou também o
regime jurídico do internato médico, aprovado em maio em versão final. “Tendo presente
quanto fica dito e também o facto de não ter
havido oposição de nenhum partido na Assembleia da República”, o chefe de Estado “promulgou o diploma da Assembleia da República
que procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 13/2018, de
26 de fevereiro, que define o regime jurídico da
formação médica pós-graduada, designada de
internato médico, e estabelece os princípios gerais a que deve obedecer o respetivo processo”.

Todas

as crianças
e treinador estão a salvo

C

om fome e ansiosos para sair, eles haviam sido localizados na segunda-feira
(2 da semana passada) por dois mergulhadores britânicos. O grupo estava entre 800 e
1000 metros de profundidade e a pelo menos
4 km da entrada da caverna.
Os 12 meninos, que têm entre 11 e 16 anos, e
o treinador Ekkapol Janthawong, de 25 anos,
já tinham visitado a caverna várias vezes e tinham buscado abrigo após um treino na região,
porém foram surpreendidos pela inundação da
rede subterrânea, que é complexa e tem vários
quilómetros de comprimento.

As operações de resgate para retirar as últimas
crianças e o seu treinador da gruta de Chiang
Rai, na Tailândia, onde estão presos desde o dia
23 de junho, estão terminadas.
Num primeiro momento, informações avançadas por vários meios da imprensa internacional,
que careciam ainda de confirmação oficial, davam conta de que todas as crianças haviam sido
resgatadas.
O treinador estaria à entrada da gruta, também
ele a salvo. Entretanto, surgiu a tão aguardada
confirmação oficial por parte da marinha tailandesa: “os 12 meninos e o treinador estão fora
da caverna”, pode ler-se numa publicação partilhada na rede social Facebook, que depressa

começou a ser replicada mundo fora.
As quatro crianças foram as primeiras a ser
retiradas da gruta e transportadas para o
hospital, juntando-se assim às restantes oito
que haviam sido resgatadas no domingo e na
segunda-feira.

Touro: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa
Poder. Amor: Procure dar um pouco mais de atenção
às crianças da sua família. Para você que é pai, o
exemplo é a lição mais forte que o seu filho pode receber. Saúde: Evite gorduras na sua alimentação porque o colesterol tem
tendência a subir. Dinheiro: A sua situação económica manter-se-á estável. Números da Semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.
Gémeos: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa
Iniciativa. Amor: Não viva obcecado com a ideia de
perder a pessoa que tem ao seu lado, aproveite antes
todos os momentos que tem para estar com o seu companheiro. A sua felicidade depende de si! Saúde: Não se desleixe e cuide de si. Dinheiro: As suas economias estão a descer,
tenha algum cuidado. Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.
Caranguejo: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Esqueça um pouco o trabalho
e dê mais atenção à sua família. Procure intensamente
sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em seu
redor alegria e bem-estar! Saúde: Poderá andar muito tenso.
Dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá uma subida do seu
rendimento mensal.
Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.
Leão: Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa Dificuldade. Amor: Está hipersensível. Procure não fazer
julgamentos precipitados. Seja imparcial! Saúde: Tente
fazer uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: Não
corra riscos desnecessários, seja prudente.
Números da Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.
Virgem: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia. Amor: A relação com os seus amigos estará agora muito evidenciada. A verdadeira beleza
não é visível aos olhos, pois está no coração! Saúde:
Poderá ter problemas de intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir todos os seus objetivos.
Números da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.
Balança: Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material. Amor: Passeie mais com os seus
familiares. Não basta dar aos filhos a alimentação e educação. Dê-lhes o seu exemplo de honestidade, trabalho
e dignidade! Saúde: Estabilidade física e espiritual.
Dinheiro: Não é o momento ideal para grandes investimentos.
Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.
Escorpião: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas,
que significa Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo irá
declarar-lhe uma paixão por si. Seja grato a Deus que
lhe dá tanta felicidade e procure espalhar a seu redor
alegria e paz! Saúde: Cuide melhor da sua alimentação.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.
Sagitário: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Partilhe os seus sentimentos e decisões com a pessoa que ama. Seja paciente e compreensivo com as pessoas que vivem a seu
lado! Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente.
Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.
Capricórnio: Carta Dominante: 10 de Espadas, que
significa Dor. Amor: A sua sensualidade e beleza vão
partir muitos corações. Não crie fantasias, para que a
sua consciência permaneça tranquila! Saúde: Vigie a
sua alimentação. Dinheiro: Esta é uma ótima altura para tentar
reduzir os seus gastos.
Números da Semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.
Aquário: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil. Amor: Uma nova amizade ou
uma relação mais séria poderá surgir. Enfrente a vida
tal como ela se lhe apresenta, com as suas alegrias e
tristezas. Saúde: A sua emoção será a causa de alguns transtornos físicos.
Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.
Peixes: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa
Concretização. Amor: Irá viver momentos escaldantes
com a pessoa que ama. Comece o seu dia feliz, pense
no Bem!
Saúde: Não coma demasiados doces.
Dinheiro: Não gaste mais do que as suas possibilidades.
Números da Semana: 8, 26, 33, 54, 68, 76.
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F1: Sebastian Vettel
Vence Na Inglaterra
Hélder Dias

S

ebastian Vettel, Ferrari,
venceu impecavelmente e
de uma forma notável em Sylverstone no Grande Prémio da
Inglaterra, depois de na pole position Lewis Hamilton não largar bem e ter sido tocado por Kimi Raikkonen
na 3ª curva. Com esta vitória Vettel subiu para
171 pontos na liderança do Mundial de Fórmula 1, oito pontos de vantagem para Hamilton. O
companheiro de Vettel na Ferrari, Raikkonen, foi
punido com 10 segundos mas ainda permaneceu
na quinta posição depois do toque, enquanto Hamilton caiu para último do grid e em uma corrida
fantástica de recuperação terminou na segunda
posição com Raikkonen completando o pódio.
Raikkonen reconheceu a culpa do acidente “ sim
foi um erro meu e eu mereci a penalização, recebi
os 10 seg e continuei a lutar, é assim que as coisas devem ser. Obviamente,na terceira curva bloqueei a roda traseira e acabei por atingir o Lewis,
e ele fez um pião. Foi culpa minha. Mas não foi
uma corrida simples”, disse o finlandês. Valtteri
Bottas chegou a liderar a corrida mas não resistiu
ao ataque de Vettel nas voltas finais e foi superado pelo alemão da Ferrari. Pouco depois, Bottas
não dificultou a ultrapassagem para seu companheiro de Mercedes Hamilton, sendo superado
também por Raikkonen. Daniel Ricciardo foi o
quinto com a Red Bull, já que seu companheiro
de equipa, Max Verstappen, rodopiou nas voltas
finais e acabou não completando a corrida apesar de conseguir retornar ao circuito. A Renault
superou as suas rivais na luta do pelotão intermediário e terminou com Nico Hulkenberg na
sexta posição, à frente da Force India de Esteban
Ocon. Fernando Alonso, McLaren, Kevin Magnussen, Haas e Pierre Gasly, Toro Rosso completaram os dez melhores. Alonso colocou a McLaren novamente na zona de pontuação com um
excelente oitavo lugar, depois que Carlos Sainz,

Sporting:

a lista de 29 jogadores convocados para o estágio

J

osé Peseiro já deu a conhecer a lista de 29
jogadores chamados para o estágio que o
plantel do Sporting vai realizar na Suíça. Desta forma, há seis atletas que estavam a trei-

nar com o grupo e que não viajam, num sinal
de que não contam para o treinador: são eles
Stojkovic, André Geraldes, Bruno Paulista,
Wallyson, Carlos Eduardo, Gelson Dala.
Em compensação, jovens como Luís Maximia-

Depois

do

no, Demiral, Domingos Duarte, Ryan Gauld e
Jovane Cabral integram a lista de eleitos e continuam a ser opção para José Peseiro, pelo menos
para já.
Recorde-se que o plantel leonino vai
trabalhar no Centro de Treinos de Colovray, em Nyon, tendo um jogo particular já agendado para esta terça-feira,
frente ao Sion.
Lista de 29 jogadores convocados:
Guarda-redes: Emiliano Viviano,
Romain Salin e Luís Maximiano;
Defesas: Piccini, Bruno Gaspar, Ristovski, Domingos Duarte. Marcelo,
Mathieu, André Pinto, Merih Demiral,
Jefferson, Lumor e Jonathan Silva;
Médios: Bruno César, João Palhinha,
Francisco Geraldes, Petrovic, Misic, Wendel,
Ryan Gauld e Mattheus Oliveira;
Avançados: Carlos Mané, Matheus Pereira,
Fredy Montero, Raphinha, Luc Castaignos, Jovane Cabral e Seydou Doumbia.

Rio Ave, Mónaco

também confirma

D

Pelé

epois do Rio Ave ter anunciado a transferência de Pelé para o Mónaco, o emblema
monegasco também já confirmou a contratação do médio português.
Num vídeo publicado nas redes sociais, a equipa do principado deu as boas-vindas a Pelé, que
confessou estar a viver um sonho.
«É um sonho para mim jogar nesta equipa muito
boa, com bons jogadores. O que me fez escolher
o Mónaco foi o projeto que me apresentaram,
que me agradou bastante. Tenho acompanhado o
clube desde há muitos anos atrás e isso motivou-me a vir para aqui e é um sonho representar o
Mónaco», disse, em declarações ao clube.

“Este

é o último ano como
atleta profissional do Benfica”

O

Benfica está a estagiar em Tróia, a preparar a próxima época. Em declarações aos
jornalistas, Luisão falou sobre o seu “último
ano como jogador profissional” do clube.
“Esperamos entrar fortes, é para isso que estamos a trabalhar. A Champions é muito importanRenault, e Romain Grosjean, Haas, tocaram-se
te para o clube. Sabemos da responsabilidade.
na última interrupção da corrida, quando Marcus
Ericsson violentamente bateu com a Sauber contra as barreiras de proteção. Apesar do forte acidente, Ericsson não teve ferimentos e deixou o
carro sem ajuda. Na relargada, Sainz colocou por
fora de Grosjean que perdeu a frente e acertou a
Renault do espanhol, ambos abandonaram a corrida. Charles Leclerc também não completou o
GP da Inglaterra depois de um final de semana
excelente do jovem piloto. Ele estava na zona
de pontuação quando um erro da Sauber durante sua paragem nas boxes, não apertando direito
uma de suas rodas, forçou o abandono do monegasco. No final da corrida e após um pequeno
tempo de reflexão, Lewis Hamilton acalmou-se
e entendeu perfeitamente a situação a qual foi
“muito intensa, Kimi desculpou-se e eu aceitei”.
Foi um incidente de corrida nada mais... às vezes
dizemos coisas estupidamente mas aprendemos
com isso.

Não muda o orgulho e felicidade que é vestir a
camisola do Benfica”, disse, esta segunda-feira.
“Tenho um contrato de mais um ano, por isso a
minha função é de jogador de futebol. Este é o
último ano como atleta profissional do Benfica”,
completou. Recorde-se que Luisão chegou ao
Benfica na temporada 2003/04.
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«Neymar? Quem quer
liderar, tem de saber
lidar com a cobrança»

W

alter Casagrande, antigo internacional
brasileiro que teve uma passagem pelo
FC Porto no final da década de 80, criticou,
nesta segunda-feira, a proteção «especial»
que a federação brasileira teve para com Neymar, no regresso da seleção do Brasil após o
Mundial da Rússia.
«Quem quer liderar, precisa estar presente também nas horas difíceis e saber lidar com as cobranças», escreveu o ex-jogador numa coluna de
opinião na GQ do Brasil, salientando que «a restante equipa fez isso. A comissão técnica também.
Faltou o [nosso] astro». Nesse sentido, Casagran-

de compara mesmo a pressão sobre Neymar com
a de um trabalhador de condição média no país,
dizendo que apesar de haver pressão sobre um
jogador internacional, ela não se compara com a
de quem «precisa de acordar às 5 ou 6 horas da
manhã todos os dias, tomar um pingado e apanhar
três autocarros num transporte público precário só
para chegar ao trabalho». «Que a pressão sobre o
camisola 10 do Brasil é enorme, não há dúvidas.
Sempre vai ser. E quando ele é alguém com o talento indiscutível de Neymar, obviamente a expectativa será ainda maior. Daí a ter pena vai uma
distância tão grande quanto à da condição média
de um trabalhador brasileiro com a situação financeira de um jogador de futebol de alto nível, como
é o caso de qualquer um que serve à Seleção»,
conclui o antigo internacional.

Ruben Pauleta
no Paris St-Germain
Eduíno Martins

D

epois de dois meses a fazer testes e jogar nos juvenis no Paris St-Germain,
ele já foi promovido aos juniores com 15 anos.
Ele estava num nível muito
forte para os juvenis então ele
foi promovido para os juniores. É de lembrar que a
equipa dos juniores são de categoria dos 17 anos e
que agora já recebe um ordenado que não foi divulgado pela equipa. A direção do Paris St-Germain
diz que vai ser uma grande vedeta e estão a fazer
projeções para um futuro número 10. Agradeço
muito as informações que me foram dadas.

Luis Enrique é o novo selecionador espanhol

L

uis Enrique é o novo selecionador espanhol, depois de Fernando Hierro ter
orientado a equipa espanhola no Mundial
2018 após a saída de Julen Lopetegui três dias
antes do início da prova.
O ex-treinador do Barcelona estava sem clube desde que deixou a formação blaugrana em
2016/2017 e foi oficializado esta segunda-feira
pelo presidente da federação espanhola (RFEF).
Luis Enrique assinou por dois anos, tendo estreia prevista no banco de suplentes da seleção
espanhola nos particulares frente a Inglaterra e
Croácia. No dia 31 de agosto divulgará a primeira lista de convocados.

Cristiano Ronaldo na
Juventus: está fechado
Continuação da página 1
quatro anos e ganhar 30 milhões de euros por
cada uma dessas épocas.
A transferência já foi oficializada pelo Real Madrid, entretanto. A assinatura de contrato aconteceu depois de uma viagem de Andrea Agnelli
à Grécia, onde Cristiano Ronaldo se encontra a
passar férias, que permitiu as duas partes reunirem e rubricarem finalmente o vínculo.
Enquanto isso, em Madrid acertavam-se também os derradeiros detalhes do contrato de venda do jogador, que Florentino Perez levou até ao
limite, acabando por conseguir mais 20 milhões
de euros do que a proposta inicial da Juventus
propunha. Juventus também confirma negócio
por 112 milhões de euros.
Esta terça-feira, de resto, foi um dia de intensas
negociações, para acertar por fim uma transferência que se arrastava há semanas.
Depois de jogar no Sporting, no Manchester

United e no Real Madrid, Cristiano Ronaldo
prepara-se para embarcar numa nova aventura,
juntado-se à Juventus. O futebol italiano é, desta
forma, o quarto que o extremo experimenta na

carreira. O capitão da Seleção vai ser o sétimo
português da história da Juventus, depois de Rui
Barros, Paulo Sousa, Dimas, Jorge Andrade, Tiago e João Cancelo.
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Parabéns pelo enlace matrimonial
Vanessa Sousa e Anthony Orlando

