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Jorge Ferreira

nas grandes festas em otava

Liberté, égalité, efficacité,
et Kylian Mbappé
V

inte anos depois, França voltou a gritar: «Champions du monde!»
Didier Deschamps, que em 1998 pautava
o jogo num meio-campo abrilhantado pelo
génio de Zinedine Zidane, agora fê-lo a partir do banco e tornou-se na terceira lenda do
futebol, depois de Franz Beckenbauer e Mário Zagallo, a conseguir a proeza de vencer
o título mundial como jogador e treinador.
Esta França não tem a classe de Zizou,
mas é, porém, uma equipa cheia de qualidade, com Pogba, Griezmann e um prodígio a
despontar: Mbappé, eleito melhor jogador

6

jovem do Mundial, nascido precisamente
em 1998 (meses depois do primeiro título
mundial da França), tornou-se no segundo
jogador mais jovem a marcar numa final do
campeonato do mundo (e no terceiro mais
novo a jogá-la), depois de… Pelé.
Apesar da juventude, que leva a que a média de idades seja inferior a três anos em relação aos adversários seja a segunda maior
de sempre numa final – algo que não se via
desde o Brasil-Suécia 1958 – esta é uma
França jovem, mas com experiência interContinuação na página 15

Lúcia Carvalho
candidata em Blainville
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amigos, ora inimigos
jorge
correia

A

aparente erraticidade
da política internacional de Trump não é assim
tão errática quanto parece. Há que reconhecer que a Europa, neste aspeto, peca por
uma extrema inércia sendo ultrapassada
pela esquerda e pela direita por toda a variedade de eventos internacionais.
A cimeira da NATO, instituição esta pela
qual Trump declaradamente manifestou o seu
enfado, ocorrida na passada semana, marcou
claramente para os parceiros europeus uma
viragem fundamental de paradigma. Se até
aqui a Europa contava com parceiros externos,
nomeadamente os EUA, para a sua segurança
interna e externa, com base na presunção de
que evitando excessiva militarização na Europa se evitaria catástrofes como as das guerras
mundiais do século transato, é também bem
verdade que se ficou à mercê dos jogos internacionais em que os EUA escolheram intervir.
A crescente pressão económica destas intervenções já tinha levado os anteriores presidentes dos EUA a uma maior solicitação dos seus
parceiros, ainda que de uma forma diplomática e fraternal, por forma a distribuir encargos
e responsabilidades.
Até aqui tudo parece normal: qualquer parceria que valha ser apelidada de parceria deve ter
uma participação ativa de seus intervenientes.
Este princípio válido entre seres humanos com
formação e hombridade, deixa de ser válido
sobre a égide do novo egoísmo individualista,
que se transfere sucessivamente às coletividades e sociedades. Sabemos que Trump é a
encarnação deste novo paradigma, insustentável por natureza dada a iniquidade resultante,
mas que agrada às multidões desvairadas que
procuram um representante à altura para expressar e colocar em prática as suas posições
profundamente egoístas e individualistas.
Na semana passada vi uma reportagem sobre
o fabrico de queijo na Rússia. Aparentemente, na Rússia há uma explosão de comércio de
queijo francês fabricado na Rússia.
Os produtores locais inclusive importaram
animais da França e reproduzem os métodos
de fabrico por forma a colocarem no mercado
queijo camembert russo. Sem entrar pelas im-

plicações comerciais, o mais interessante foi
a entrevista a um produtor, estimo já com as
suas sessenta primaveras, mostrar-se agradado
com as restrições comerciais, alguns chamando-as de guerras comerciais, que promoveram
a produção de queijo local. O tal produtor
mostrou-se agradado com as políticas de Putin, aparentemente insensível ao seu caráter ou
outras ações menos recomendáveis.
Não sobrou qualquer dúvida que aquele produtor apoiaria Putin incondicionalmente, nem
que ele massacrasse um país inteiro, desde que
isso não implicasse prejuízo para a sua produção, melhor ainda se ele beneficiasse com
essa ação nefasta. Este é um pequeno exemplo
do princípio, ou falta deste, que se infiltrou na
população em geral, da qual os líderes sem escrúpulo cada vez mais beneficiam.
A nova cimeira entre Trump e Putin marca mais um passo numa consistente linha de
orientação, que alguns julgam errática, da política externa dos EUA: ninguém se pergunta
porque razão Trump sente uma afinidade ou
simpatias por líderes autocráticos? Putin, Erdogan, Xi Jinping e até Kim Jong-un não são
propriamente apóstolos da liberdade, da democracia, do respeito pelo próximo.
A Europa, que aparentemente se encontra
numa posição de retaguarda, juntamente com
outros (poucos) países como o Canadá, são
os derradeiros baluartes do que representou a
democracia, que no entanto pode ser revertida
pois a democracia é talvez a única forma de
organização política e estadual que permite a
sua própria auto destruição legítima.
E a Europa como fica neste particular? Esta
cimeira da NATO trouxe a verdade que os
europeus mais temiam: têm que começar a
contar mais com eles mesmos, idealizar e ter
uma visão mais convergente (sem referência a
conceitos autocráticos, sempre no respeito da
liberdade de pensamento e opinião).
Nos aspetos mais práticos, a despesa com a
defesa deve ser repensada pois a aproximação
de Trump a Putin é deveras preocupante para
uma Europa enquadrada por um pensador imperialista dos velhos tempos soviéticos.
Os amigos de então esfumaram-se e a diferença entre amigos e inimigos mede-se atualmente pela régua do egoísmo traduzida pelas
vantagens imediatistas que dão poder de influência e riqueza.
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Os

olhos da história
António Pedro Costa

A

esquerda caviar portuguesa tem dominado o
debate público em Portugal,
ao ponto de condicionar as medidas governamentais da geringonça, impondo mesmo
a discussão na Assembleia da República de
temas fraturantes para a nossa sociedade,
alterando o rumo de regras básicas e muito
elementares do modus vivendi dos portugueses.
Vamos ver o que irá acontecer ao próximo
Orçamento de Estado, pois a geringonça treme
e António Costa não quer fazer o papel da carochinha à procura do João Ratão.
No entanto, gostaria de hoje aqui tratar da
recente polémica acerca dos Descobrimentos
portugueses, se não fosse um tema que mostra bem como a política esquerdizante tem dominado e invadido um espaço que deveria ser
privado, seria um assunto que daria para dar
uma gargalhada presenteirosa.
Com efeito, a palavra descobrimentos está
a ser banida da gloriosa e histórica epopeia
dos portugueses e que deram novos mundos
ao mundo, por ser um valor do Estado Novo e
como tal deveria deixar de ser explorada.
Acho que nós não deveríamos ter o complexo
de falar nos descobrimentos, mas ter um legítimo orgulho de falar abertamente daquele que
foi o período da História de Portugal em que,
indiscutivelmente, demos o nosso maior contributo patriótico enquanto nação para todo o
mundo. Hoje em dia a língua lusa é falada em
todos os confins da terra, graças ao legado que
os portugueses deram para a civilização.
O resultado de tudo isto foi que a Câmara

Municipal de Lisboa teve que enfiar a viola no
saco e calar-se muito sorrateiramente para que
o assunto não causasse muitos estragos na geringonçazinha da autarquia alfacinha, porque
também ali o BE tem um forte peso na administração municipal.
Ou seja, o prometido Museu dos Descobrimentos que despoletaram a grande polémica,
não verá a luz do dia e foi um projeto que
abortou à nascença.
O reputado filósofo português, uma das mais
insignes figuras atuais do nosso país, Eduardo
Lourenço, sobre o assunto afirmou não compreender a necessidade de se crucificar o país
por causa do seu passado de colonizador, sublinhando que não houve maldade na génese e
que o mal feito já não pode ser reparado.
O filósofo confessou não entender a polémica, quando, independentemente das consequências negativas, como a escravidão, as
descobertas tiveram na génese uma motivação
“louvável” e quando tantos outros países da
Europa cometeram “crueldades” muito maiores.
Os Descobrimentos e a Expansão Ultramarina portuguesa correspondem a um momento
crucial da história do mundo e é considerado
como o início da história económica global,
pois as navegações quatrocentistas provocaram a maior revolução na história da humanidade
O mundo mudou irreversivelmente sob o
impulso de Portugal, o que gerou progressos
científicos, enriquecimentos culturais, ao mes-

mo tempo que guerras e destruições e abusos
dos mais fortes sobre os mais fracos, como
sempre.
Vir a público crucificar a Igreja Católica, por
ter imposto a sua doutrina aos povos colonizados, é um erro histórico grosseiro e ainda
por cima ter que exigir que a Igreja se retrate
e peça desculpa é coisa de uma mentalidade
esquerdizante e que se diz moderna para tentar
apagar o papel do cristianismo na civilização.
Por outro lado, atormentar a memória do
grande Padre António Vieira por não ter defendido os direitos humanos do povo brasileiro, é de bradar aos céus, pois foi coisa que na
altura era conceito historicamente inexistente
e temos que ler a história de acordo com o seu
contexto e não à luz daquilo que são os juízos
que atualmente se fazem sobre a matéria.
Por isso, não faz sentido banir a palavra “Descobrimentos” da história de Portugal por estar
alegadamente associada ao Estado Novo pois
nunca constituiu uma causa daquele regime,
nem de outros precedentes ou posteriores. Polémicas à parte, Portugal deu “novos mundos
ao mundo” e passou por “mares nunca dantes
navegados”.
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Observações Pertinentes
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

4ª-feira, 18 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Tudo é Economia
6:00	Curso de Cultura Geral
6:45	Tech 3
7:00	Cozinha em Forma
7:29	Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	City Folk - Gente da Cidade
9:45	A Praça
11:43	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59	Telejornal
16:00	Áustria x Portugal
Hóquei em Patins:
	Campeonato da Europa 2018
17:30	Notícias do Meu País
18:15	TecNet
18:30	Um Dia, Cinco Estórias
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
21:15	Visita Guiada
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Sim, Chef
23:30 País Irmão
0:00	Grande Entrevista
1:00	A Essência
1:17 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 19 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Grande Entrevista
5:53	Curso de Cultura Geral
6:45	Tech 3
7:00	Cozinha em Forma
7:27	Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	City Folk - Gente da Cidade
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 Portugal x França
Hóquei em Patins:
	Campeonato da Europa 2018
17:30	Notícias do Meu País
18:15	TecNet
18:30	Um Dia, Cinco Estórias
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
21:15	Tech 3
21:30	Literatura Aqui
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, 20 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Viva a Música
5:45	TecNet
6:00	Literatura Aqui
6:30 Paraíso
7:00	Cozinha em Forma
7:29	Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	City Folk - Gente da Cidade
9:30 What´s Up - Olhar a Moda
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 Hóquei em Patins:
	Campeonato da Europa 2018
17:30	Notícias do Meu País
18:30	Um Dia, Cinco Estórias
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses

20:45	Universidade de Coimbra
725 Anos
	Coimbra e o Brasil
21:15	Fotobox
21:30 Joias Para Que Vos Quero?
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Sim, Chef
23:30 País Irmão
0:15	O Portugal de... Mário
de Carvalho, Lidia Jorge,
	Gonçalo Tavares
e Mia Couto
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 21 de julho
1:30	Miúdo Graúdo
2:12	Aqui Tão Longe
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:52	Visita Guiada
6:30	Rota da Flor
6:45 Zig Zag
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07	Voz do Cidadão
9:25	Alpiarça
	Aqui Portugal
12:00	Atlântida - Açores
13:30	Lusa Music Box
14:00	Donos Disto Tudo - Best Of
14:59	Telejornal
16:00 Hóquei em Patins:
	Campeonato da Europa 2018
17:30	Rota da Flor
17:45 Pedro Jóia Trio em Concerto
19:00 24 Horas
20:00	Alpiarça
	Aqui Portugal
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Donos Disto Tudo - Best Of
0:00	A Casa da Mensagem
1:15	A Essência
domingo, 22 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 Portugal Que Dança
10:00	Fotobox
10:15	Inesquecível
12:00	Animais Anónimos
12:30 What´s Up - Olhar a Moda
12:45 Hora dos Portugueses
13:30 Hóquei em Patins:
	Campeonato da Europa 2018
14:59	Telejornal
16:00	Rota da Flor
16:15	Network Negócios 2017
17:00	Fotobox
17:15	A Canção de Lisboa
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
21:15 Histórias de Mar
21:45	Voz do Cidadão
22:00	Notícias do Atlântico
23:00 7 Maravilhas à Mesa
	Galas Pré-Finalistas
1:00	Lusa Music Box
2ª-feira, 23 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Viva a Música
5:45	Atlântida - Açores
7:15	Fotobox
7:29	Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	City Folk - Gente da Cidade
9:35	A Praça
11:43	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59	Telejornal
16:00 Brainstorm
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Rosa Velosa
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514 366.2888
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Certo dia um velhinho que
estava sentado à entrada de
uma aldeia viu surgir um
desconhecido que caminhava em sua direção, que lhe perguntou: “Eu
nunca vim a esta aldeia; o senhor sabe me
dizer como são as pessoas que aqui vivem ?”
O velhinho responde-lhe com uma pergunta:
“como são os habitantes da aldeia que tu vens?
--- Egoístas e maus. Foi por essa razão que eu
parti de lá”, diz o desconhecido.
O Velhinho responde: “Tu encontrarás os mesmos aqui”. Um pouco mais tarde, outro desconhecido aproxima-se do velho homem: “E
diz! Eu acabo de chegar; diga-me como são as
pessoas desta aldeia?” O velho responde e diz:
meu amigo, como eram as pessoas da aldeia de
onde tu vens?--- Eles eram bons e acolhedores;
eu tinha lá muitos amigos. Fiquei com pena de
ter que os deixar.--- Tu encontrarás os mesmos
aqui”, respondeu-lhe o velho. “Como é que o velhote pode dar duas respostas opostas à mesma
pergunta? Porque cada um trás o seu universo no
coração. Dois irmãos, dois amigos, dois esposos
jamais verão o mundo da mesma maneira idêntica, mesmo que partilhassem o mesmo quotidiano”. A forma com que nós vimos o mundo não

é real, nós vimos o mundo tal qual a nossa perceção através do prisma da nossa sensibilidade,
das nossas emoções, do nosso espírito, e da nossa cultura. Se o mundo vos parece triste e hostil,
transformem a vossa maneira de ver, e ele vos
parecerá de uma maneira diferente. É só com um
trabalho interior psicológico e espiritual que nós
podemos verdadeiramente mudar e fazer evoluir
a nossa perceção do mundo exterior. Temos que
aprender não somente a liberarmo-nos de tudo o
que nos limita e que condiciona o nosso corpo
psíquico, e também do condicionamento da hierarquia familiar e social que nós todos herdámos
. Isso pode-vos parecer chocante , porque todos
nós temos respeito pelos valores que nos foram
dados pelos nossos pais, e os que a sociedade nos
transmitiu. E sem dúvida que temos razão.
Mas chega a idade em que ninguém está longe,
onde o adulto deve passar ao sentido da razão e
da experiência onde tudo o que lhe foi transmitido terá que ser verificado na sua verdadeira autenticidade. É necessário um inquérito de sabedoria porque cada família e cada grupo humano
transmitem os valores que lhes são próprios, mas
que não são sem preconceitos, à primeira vista.
Certos entre eles são errados, outros inadaptados
que com o decorrer do tempo passaram a ser limitados, outros ainda inapropriados ao carácter
ou ao destino de certos indivíduos.

Fernando Madonna
Ricardo
Araújo Pereira
ma estrela pop a sério
teria comprado os paços
do concelho e estacionado os
carros no gabinete do Medina.
A minha posição relativamente aos lugares de
estacionamento da Madonna é a seguinte: eu
levo a mal ter de tomar posição relativamente aos lugares de estacionamento da Madonna.
Tenho assistido, com grande sonolência, ao debate. Há chamadas de primeira página nos jornais, intervenções dos partidos,
colunas de opinião, revelação de
documentos – sobre lugares de
estacionamento. Viaturas, e tal.
Que ocupam determinada área de
metragem quadrada. A problemática do estacionamento é capaz
de ser o assunto de conversa mais
pequeno e aborrecido da História
das Conversas. Mesmo no âmbito do tema geral da circulação
rodoviária, ele mesmo um pináculo de chatice,
o estacionamento consegue guindar-se ao zingamocho da estopada.
A minha irritação tem dois grandes responsáveis: Medina e Madonna. É por causa deles que
estamos há uma semana a discutir estacionamentos. Medina, que já tinha ido ao Ritz dar as
boas-vindas a Madonna, está agora preocupado
com o sítio onde ela parqueia. Todas as pequenas
necessidades de Madonna, Medina supre. E supre pressuroso. Ao mesmo tempo que atravanca
o trânsito dos outros 500 mil munícipes, resolve
os problemas de circulação de uma.
Mas é em relação a Madonna que tenho o ressentimento mais fundo. Já houve um tempo em

U

que discutíamos com gosto o encontro feliz da
Madonna com o sistema rodoviário. Aquela foto
de Steven Meisel, em que ela pede boleia na
berma da estrada, toda nua só com saltos altos e
uma malinha, proporcionou-me horas de gostosa
reflexão. Mas esta questão do estacionamento é
– não há outra forma de o descrever – pelintrice milionária. Madonna deve dar-se ao respeito.
Como mãe de um jogador das camadas jovens
do Benfica, tem uma imagem a proteger.
Pedinchar lugares de estacionamento à câmara
municipal é uma conduta imprópria dos muito
ricos. A parte boa de ter dinheiro é, precisamente, não precisar de pedir favores ao presidente

da câmara. Comprar uma frota de 15 carros e
depois precisar de ajuda para os estacionar é incongruente: ou bem que se é excêntrico, ou bem
que se é mesquinho. A grande vantagem de ter
Madonna a viver em Portugal é, ao que nos dizem, o prestígio associado ao facto de uma grande vedeta escolher o nosso país para morar. Mas
então comporte-se como grande vedeta. Se tem
15 carros, contrate 15 motoristas que os mantenham a circular à volta do palácio, até ter necessidade de se meter num deles para ir ao pão.
Coisas de grande vedeta. Uma estrela pop a sério teria comprado os paços do concelho e estacionado os carros no gabinete do Medina
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Jorge Ferreira nas grandes festas do
Senhor Santo Cristo dos Milagres em Otava
sylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

E

m Otava foi um fim de
semana encantador para
a comunidade portuguesa local.
Sexta-feira foi organizado um
torneio de golfe durante a tarde e às 18h tiveram Dan St-Amour e Alex Moreira que animaram muito bem a noite. Sábado foi sem dúvida
uma noite sensacional com dois grandes artistas.

O primeiro foi Eddy Sousa que fez um “Show”
sensacional com as suas lindas bailarinas, e Jorge
Ferreira apresentou um espetáculo memorável
que todos adoraram. Estas duas últimas semanas
foi muito emotivo para nós e nos últimos minutos decidimos ir a Otava mudar o ar e passear um
pouquinho. E fez muito bem à minha mariazinha, apesar do momento em que Jorge Ferreira
cantou uma das suas belas canções, “Mãe” que
emocionou muito a minha Maria. “Coragem e
Força”, é só isso que posso dizer. Tivemos também a surpresa de vários amigos que viajaram
também para ver este show.
E, para finalizar esta linda noite, tivemos
uma sessão de fogos de artifício. Fiquei muito
impressionado com a organização pela forma
positiva como tudo decorreu. Parabéns aos
dois DJ que trabalharam muito bem durante
este fim de semana.
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Lúcia Carvalho,

candidata em

Blainville

tura.
Ela já foi presidente da Associação Portuguesa
de Ste Thérèse durante três anos e durante muihora está a chegar, 1º de tos anos fez parte do Rancho Folclórico Cantares
outubro de 2018 será, e Bailares dos Açores. Fez parte da comissão de
mais uma vez, uma grande festas de São Pedro e também da comissão orchamada às urnas. Desta vez ganizadora do Senhor Santo Cristo dos Milagres
será as eleições para o Quebeque. Será que é em Montreal.
o segundo mandato para Philippe Couillard
do “Libéral du Québec”, Jean-François Lisée
do “Parti Québécois” ou François Legault do
Partido “Coalition Avenir Québec”. Nestas
eleições estamos a ver um vento de mudança e
nunca sabemos se vai acontecer.
E em todas as eleições há grandes surpresas.
Quarta-feira passada foi sem dúvida um dia memorável para Lúcia Carvalho que oficializou a
sua candidatura nas próximas eleições pelo partido Liberal do Quebeque em Blainville.
Encontrei a Lúcia Carvalho sábado passado e
conversámos um pouquinho sobre esta candidasylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

A

Anualmente ela organiza uma grande angariação de fundos para a Associação Canadiana dos
Diabetes.
A Voz de Portugal: Qual é a sua profisão?
Lúcia Carvalho: Sou vendedora executiva de
uma grande impresa de têxteis. Modelista de
profissão sempre trabalhei no meio da moda.
A V.P.: Como surgiu a sua entrada na política?
L.C.: Foi o partido Liberal do Quebeque que
me contactou. E queriam que me ajuntasse a eles.
Depois de muita reflexão decidi aceitar. Porque

me envolvendo-me na política vou poder servir
mais as comunidades em geral. Como sabes gosto de me implicar e fazer uma diferença positiva
na vida dos cidadãos.

A V.P.: Com dois meses de preparação para
as eleições, é sem dúvida muito trabalho?
L.C.: Como isso tudo aconteceu há pouco tempo, não tenho a minha equipa completa, mas,
quando regressar das férias vou finalizar tudo
isso e vou trabalhar muito para poder ser eleita e
vos representar a nível provincial.
A V.P.: Há projetos em vista?
L.C.:Todo ao longo da minha vida sempre impliquei-me na nossa comunidade e sempre gostei
de ajudar no que fosse possível. Projetos ainda
não tenho. Vou-me encontrar com os cidadãos
para saber quais são as suas necessidades. E assim poder elaborar mais sobre os assuntos dos
cidadãos da área de Blainville, Lorraine e Bois
de Filion.
A Voz de Portugal congratula Lúcia Carvalho pela sua dedicação e pela sua candidatura
para estas eleições. Só podemos desejar boa
sorte e muita força.
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Nova administração
da SATA ainda este
A

mês

nova
administração
da
SATA, presidida pelo economista António Luís Teixeira,
deverá entrar em funções ainda
este mês, dependendo da audição
do novo presidente em comissão
parlamentar do parlamento soube o nosso jornal.
António Luis Teixeira tem carta branca para substituir todos
os atuais administradores, se assim entender, uma das condições
que apontou para aceitar o cargo,
disse-nos fonte conhecedora do
processo. Como foi amplamente
noticiado, o Governo dos Açores
anunciou a escolha do gestor de
empresas António Luís Gusmão
Teixeira para a presidência do conselho de administração da SATA,
substituindo Paulo Menezes, que
ocupa o cargo desde o final de

Em nota divulgada, o PSD sublinha que “numa década, Vasco
Cordeiro deixou um rasto de destruição na SATA, primeiro como
Secretário Regional da Economia e
depois como Presidente do Governo Regional. Em 2008, a SATA vivia uma situação confortável, com
capitais próprios positivos de 30
milhões de euros. No final de 2017,
a SATA afundou-se financeiramente, com o Grupo a registar capitais
próprio negativos no valor de 133
milhões de euros”.
Acusando o Governo regional de
esconder as contas, o PSD diz ainda que “as sucessivas ingerências
do Governo Regional e do Partido
Socialista na gestão da SATA custaram mais de 160 milhões de euros,
em 10 anos, à companhia aérea de
todos os açorianos. Vasco Cordeiro

2015.
Licenciado em Organização e
Gestão de Empresas pela Universidade dos Açores, António Luís
Gusmão Teixeira passou pela pela
EDA, SOMAGUE, INOVA, Câmara do Comércio e Indústria de
Ponta Delgada e Saudaçor.

conseguiu o que ninguém julgava
possível: destruir uma empresa que
ajudou a construir a identidade dos
Açores como Região”.

PSD responsabiliza
Vasco Cordeiro
O PSD-Açores afirmou ontem que
“o prejuízo recorde de 41 milhões
de euros registado nas contas de
2017 é motivo de enorme apreensão.
A sustentabilidade da SATA nunca esteve tão ameaçada, pondo em
risco a continuidade de um serviço
público de transportes aéreos nos
Açores.
O Governo Regional ignorou os
sucessivos alertas dos trabalhadores, da sociedade civil e dos partidos da Oposição. Aliás, a carta
enviada há quase um ano pelo líder do PSD/Açores ao Presidente
do Governo – contendo propostas
e soluções concretas para os problemas da empresa – continua sem
resposta”.

Aumento de capital
da Air Açores
O Governo Regional anunciou
ontem uma resolução que permitirá reforçar em 27 milhões de euros
o capital social da SATA Air Açores S.A., por via da subscrição de
5.400.000 novas ações.
Esta decisão visa fortalecer a situação líquida da empresa e proporcionar-lhe uma maior robustez
económica e financeira, possibilitando o regular cumprimento do
seu objeto social de transporte aéreo interilhas.
“O aumento do capital social da
SATA Air Açores inclui-se na ampla reestruturação do sector público empresarial da Região que
tem vindo a ser delineada pelos
Governo dos Açores, que incide
no reforço da solidez económica
e financeira das empresas detidas
pela Região”, conclui a nota do governo.
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Minhas máquinas continuavam
quebrando o tempo todo. Eu continuava a perder dinheiro sem saber
o que fazer. Os meus funcionários
continuavam roubando os meus
clientes e eu perdia os contratos.
Eu fui ver o José no seu escritório e
encontrou 3 limões com umas agulhas escondidas e isto foi estava no
meu escritório e esta bruxaria estava arruinar-me. Sou grato ao José
porque a minha empresa voltou a estar bem.
Ismael

Meus problemas sérios
de infertilidade foram
curados por Jose. Desde que nos casamos em
2012, continuamos tentando ter um bebê. José
e seu ritual de saúde
tornaram possível que
eu tivesse um bebê de
6 meses de idade.
Sr. e Sra. da Costa

recom
com a
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A minha saúde estava extremamente mal. Eu adorava fazer desporto mas não podia mais porque
eu estava sempre doente e eu pensava que era por causa da minha
idade. Foi uma maldição da minha
ex que fez comigo. Eu fui ver José
e encontrou tudo. Ele me mostrou
o rosto do meu inimigo e é por isso
que sei que foi a minha ex. Agora
mecei o que eu gosto de fazer, estou caminhando
a minha bicicleta aproveitando a vida.
Rodrigo

Há muito tempo eu decidi the namorar este
homem e quero o gardar só para mim. O ex
do meu namorado fez muita porcaria com
feitiçarias mas José removeu o mal. Agora
a felicidade está completa. Nós dois recomendamos José.
Marlene e Fernando
O governo queria dar a custódia total do
meu bebé à sua mãe. Ela foi capaz de cuidar dela. Eu visitei José por causa da minha filha e ele me prometeu exatamente a
minha felicidade e da minha filho. Eu recomendo José.
Pedro
Todos odeiam a minha relação porque
sentem que sou muito bebé por mostrar
meu amor. Apesar dos maus desejos e
ciúme de todos, gostaria de ficar com ele
para o resto da minha vida. Fui ver José
para proteger a minha relação.
Evelyn
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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

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

MERCEARIAS

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

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
igreja

Plancher

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

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

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

importadores de
Produtos do mar

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Árvores do BrasiL

restaurantes

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

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

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

Tartugo entra na tabacaria e, sabendo que o dono é
muito surdo, grita-lhe:
- Dois selos de 49 escudos!
- Não precisa de gritar! Com filtro ou sem filtro?
Um piloto telefona à torre de controlo:
- Estou sem combustível; não sei aterrar, esqueci-me do
páraquedas... Que devo fazer?
- Reze o Acto de Contrição
A mãe repreende o Pedrinho:
- Na tua idade, eu não dizia mentiras!
- Então com que idade começou?
Ó senhor Alfredo, o senhor viu-me a rolar pela escadaria
da igreja, e ficou a olhar, hein?
- Desculpe, pensei que era promessa!
A patroa para a empregada, exclama:
-Você é muito desajeitada! Estou a ver que tenho de
arranjar outra empregada!
- E faz a senhora muito bem, que o trabalho cá da casa
chega para as duas!!!

SUDOKU: nível difícil

4

1 5
7
2
9
6
3

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

T.: 514-849-3808

monumentos

info@beiranova.ca

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

5

Eduardo Dias

Me. Malissa Furtado
Notária

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

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

3

renovações

importadores
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

1

notários

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

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

camisa
cinto
lenço
biquini
jeans

terno
casaco
gravata
blusa
bermuda

7 differenças

pijama
ceroula
blazer
regata
meia

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

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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PSD

defende melhores condições nos
voos da TAP para as Regiões Autónomas

O

grupo parlamentar do PSD, na Assembleia da República, entregou um projeto
de resolução que recomenda ao Governo medidas para corrigir “sucessivos cancelamentos” nos voos da TAP para as regiões autónomas, foi hoje anunciado.

Numa nota enviada às redações, o partido explica que a proposta, subscrita pelos deputados
açorianos Berta Cabral e António Ventura, surge
na sequência de queixas “de milhares de açorianos, madeirenses e turistas que continuam a
ser afetados pelos sucessivos cancelamentos de
voos daquela companhia Aérea”.
Citada na nota de imprensa Berta Cabral sustenta que “a situação já mereceu, por exemplo,
um voto de protesto do Governo Regional da
Madeira, junto do Conselho de Administração
da TAP”, sendo que “a falta de informações con-

cretas, para além do argumento vago dos motivos operacionais, tem afetado muitos passageiros que, não só vêem os seus voos adiados como
remarcados sucessivamente”.
Entre “os passageiros afetados, nos últimos
cancelamentos”, estão “atletas e alunos impedidos de realizar os exames nacionais em ambas
as Regiões, que não tiveram assistência da TAP,
nem qualquer apoio em termos de alojamento
e alimentação. Em algumas situações ficaram
mesmo sem acesso prolongado às suas próprias
bagagens”, aponta o PSD.
“O cancelamento constante por invocadas
questões operacionais, que incluirão a falta de
pessoal, como é referido por alguns operadores,
acaba ainda por favorecer outros destinos internacionais em detrimento das regiões Autónomas, o que é absolutamente incompreensível e
inaceitável”, referem.
Assim, o PSD “pretende que o executivo promova, com urgência, junto da TAP a normalização das ligações aéreas com os Açores e a Madeira”, e defendem “uma assistência adequada
aos passageiros, residentes e turistas”.
Os deputados do PSD/Açores na Assembleia da
República alertam ainda para “os graves constrangimentos que os cancelamentos causam aos
habitantes” dos Açores e Madeira e com “prejuízos para a economia regional”.

Passos Coelho “jurava pelo
e Rio “quer um milagre”

F

oi no debate do Estado da Nação, no parlamento, em Lisboa, e em resposta ao deputado socialista Fernando Rocha Andrade,
que o primeiro-ministro notou a mudança no discurso
político de Rio.
O anterior líder, Pedro Passos Coelho, “jurava pelo diabo”, e o atual presidente “quer
um milagre”, ironizou Costa,
recordando uma frase de Rui
Rio, que, há dias, afirmou que o “discurso do milagre económico é uma aldrabice política”.
Minutos antes, Rocha Andrade citou, sem identificar, uma frase atribuída ao ex-ministro das
Finanças do PSD Vitor Gaspar, em que disse
que não havia dinheiro após a posse do anterior

Fotos da semana

diabo”

belezas da semana

executivo PSD-CDS, em 2012. A direita acusou
Rocha Andrade, passou da tese de “não há dinheiro para nada, qual das três palavras que não
percebeu?”, para a de que “há
recursos para tudo”. E relativizou a ideia de que o Governo só agora percebeu que não
há dinheiro para tudo. “Se nos
pedem milagres, podem estar
satisfeitos, não somos santos
milagreiros, somos um governo responsável”, respondeu António Costa.
Antes, o deputado do PS e ex-secretário de
Estado elogiou os resultados obtidos, no investimento, por exemplo, e a solução política, de
acordo do PS com os partidos da esquerda lançada em 2015.

EMPREGOS
Concierge Residente
Estamos à procura de um zelador residente para um
edifício residencial sofisticado de 195 unidades em
Westmount. O concierge reporta ao gerente da propriedade do prédio e desempenha um papel importante na
operação bem-sucedida do nosso prédio.
A estação do zelador residente é em tempo integral e
exige plantão. Estamos à procura de alguém com experiência em manutenção de edifícios com um mínimo de
3 anos de experiência na construção de edifícios. Esta
posição requer experiência de trabalho nas seguintes
áreas: reparos e manutenção geral do edifício, limpeza
e trabalho de encanamento menor, elétrica e carpintaria,
preparação de apartamentos para novos inquilinos.
O candidato deve fornecer excelente serviço ao cliente
para residentes e possíveis clientes.
O candidato deve ser capaz de trabalhar em um ambiente onde o ritmo de trabalho é rápido, para realizar várias tarefas de frente, permanecendo muito profissional.
Habilidades organizacionais altamente desenvolvidas e
capacidade de gerir várias tarefas simultaneamente.
Estamos à procura de um indivíduo cujo trabalho é
feito com diligência, que é organizado, respeitoso com
segurança e meticuloso. A posição exige bilinguismo.
Salário competitivo.
Live-In Concierge

We are seeking a Concierge to start as soon as possible for a high-end residential building of 195 units in Westmount. The Concierge reports to the Property Manager
and plays a critical role in the successful operations of our
building.
This role is a full-time, live-in position where the candidate is required to be on-call. We are seeking someone
with experience in maintaining residential buildings with a
minimum of 3 years of experience in building operations.
The role will require work and experience in the following:
maintenance repairs, cleaning, plumbing, electrical and
carpentry work, preparing apartments for new tenants.
Candidate must provide exceptional customer service to
residents and potential residents.
As well as ability multi-task and perform in a team environment. We are seeking an individual who is diligent,
organized, safety conscious and meticulous. Bilingualism
is an asset.
Competitive salary.
Concierge résident

Nous recherchons un concierge habitant sur place pour
un immeuble résidentiel haut de gamme de 195 unités
à Westmount. Le concierge relève du gestionnaire immobilier de l’immeuble et joue un rôle important dans le
succès des opérations de le notre immeuble. Le poste
de concierge résidant est à temps plein et que requiert
d’être sur appel. Nous recherchons quelqu’un avec de
l’expérience en entretien de bâtiments avec un minimum
de 3 ans d’expérience dans l’opération de bâtiments.
Ce poste requiert une expérience de travail dans les
domaines suivants: réparations et entretien général de
bâtiment, de nettoyage et des travaux mineurs de plomberie, électricité et menuiserie, la préparation des appartements pour les nouveaux locataires.
Le candidat doit impérativement fournir un service à la
clientèle hors pair aux résidents comme aux clients potentiels. Le candidat doit être capable de travailler dans
un environnement où le rythme de travail est rapide, à
mener plusieurs tâches de front tout en demeurant très
professionnel. Compétences organisationnelles très développées et aptitude à gérer plusieurs tâches simultanément. Nous recherchons un individu dont le travail est
fait de façon diligente, qui est organisé, respectueux de
la sécurité et méticuleux. Le poste requiert le bilinguisme. Salaire compétitif.

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.

Nora: 450-628-5472

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
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 de produção.
empregos permanentes
de dia e de tarde.

514-326-1280 Ext. 225

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.
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

Precisa-se de homens para serviços de
limpeza contactar
514-901-1030
PRECISA-SE DE SeRrALHEIRO
SOLDADOR PARA ALUMíNIO
&
PRECISA-SE DE HOMEm PARA
TRABALHAR EM ALUMINIO
TEL: 514-362-1300
Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na grelha
num restaurante português perto do metro Henri
Bourassa a tempo inteiro ou parcial e uma caixeira
que fala bem o francês.
514-773-1272
Padaria Coimbra
Precisa-se de empregada de
balcão a tempo inteiro ou parcial.
514-844-0223
ou apresentar-se no 191 Ave. Mont-Royal E.

vende-se

Vendo prédio do bar champs
e mais 4 prédios financio ou troco
por casa ou quinta em portugal
514-588-3571

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

N
†

ecrologia

Maria Helena
Henriques Guilherme
1925 - 2018

Faleceu em Montreal, no dia
12 de julho de 2018, Maria
Helena Henriques faleceu pacificamente nos braços da sua
filha, esposa do falecido Artur
Guilherme, natural de Lourinhã,
Lisboa, Portugal.
Deixa na dor sua filha Claudette, neto Christopher, irmães
Emilia e Chica, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
4231, boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório terá lugar sexta-feira, 20 de julho, das 14 às 17
horas e das 19 às 21 horas. O funeral será no sábado,
21 de julho às 10h na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na
dor. Bem-Haja.

†

Ludovina Rodrigues
1932-2018

Faleceu em Laval, no dia 14
de julho de 2018, com 85 anos
de idade, a senhora Ludovina
Rodrigues esposo da já falecida senhor António Benevides,
natural de São Miguel, Açores,
Portugal. Deixa na dor seus filhos Jarvif Benevides, Michel
Benevides, e Maria Benevides
(José Resendes), seus netos
Alexandre, Catherine, Kyle-Andrew, e Tristan Anthony, irmãos,
irmães, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon, E. Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
O velório teve lugar segunda-feira 16 de julho das 14h
às 17h e das 19h às 22h, assim com terça-feira 17 de julho a partir das 9h. Seguir-se-à uma cerimónia às 10h no
salão funerário. L’inhumation suivra au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se
lhes associem 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 quarta-feira 25 de julho às
18h30 na igreja Santa Cruz.

serviços
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

Linda senhora deseja encontrar um
homem dos 45 aos 50 anos que tenha
um bom coração e que deseje fazer
uma vida a dois.

438-380-4235
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Aprovada

lei da
autodeterminação
da identidade de género

A

nova lei para alteração do género no registo civil foi aprovada com os votos favoráveis de PS, BE, PCP, PEV e PAN e da deputada do PSD Teresa Leal Coelho, contando
com os votos contra do PSD e do CDS-PP.
Foi ainda rejeitada a proposta do PSD, que só
os sociais-democratas votaram favoravelmente,
que insistia num relatório “em qualquer circunstância”, independentemente de se tratar de menores de idade, indo assim além do pedido pelo
Presidente da República.
A deputada social-democrata Teresa Leal Coelho invocou “objeção de consciência” para não
participar na votação da proposta do seu próprio
grupo parlamentar.
O decreto aprovado prevê a obrigatoriedade
de apresentação pelos menores de um relatório subscrito por qualquer médico ou qualquer

psicólogo, inscritos nas respetivas ordens profissionais, para atestar “exclusivamente a sua
capacidade de decisão e vontade informada,
sem referências a diagnósticos de identidade de
género”. Os sociais-democratas defendiam, não
só para os menores, mas para todas as pessoas,
um “documento que comprove avaliação médica resultante de equipa interdisciplinar atestando
a existência da desconformidade entre a identidade de género e o sexo com que nasceu, bem
como a ausência de condição psíquica que possa
comprometer a expressão da vontade de forma
livre e esclarecida”. O conteúdo desta proposta
social-democrata acabou por marcar o debate
em plenário, com a esquerda a acusar o PSD de
promover uma abordagem “patologizante”, ao
arrepio da recente retirada da transexualidade
da lista de doenças da Organização Mundial de
Saúde (OMS).
O deputado Carlos Peixoto foi o primeiro a
intervir pelo PSD, argumentando que “maiores
e menores devem ser ajudados” a tomar a decisão mais ponderada possível, e afirmando que
“Governo, PS, BE e PAN, apesar de terem sido
obrigados a fugir do radicalismo e dos perigos
da proposta inicial, estão ainda longe de dar a
resposta sensata que se exigia”.
Carlos Peixoto quis sublinhar que “o PSD esteve sempre ao lado da autodeterminação” das
pessoas ‘trans’, o que motivou a indignação
da deputada Isabel Moreira (PS) e da deputada
Sandra Cunha (BE), que sublinharam que os
sociais-democratas já tinham votado contra a lei
de 2011, que terminou com a necessidade de as
pessoas transexuais terem de levar o Estado a tribunal para mudarem nome e género no registo
civil.

“Não é uma escolha, senhor deputado [Carlos
Peixoto], é a identidade das pessoas que sabem
quem são e estão cansadas que seja o Estado a
dizer-lhes quem são”, declarou Isabel Moreira.
Sandra Cunha recomendou ao PSD que consulte o significado de autodeterminação no dicionário de língua portuguesa: “Autodeterminação
significa a ação de decidir por si mesmo”.
“Reconhecer o direito à autodeterminação
de género das pessoas ‘trans’ não é uma ideia
transcendente, extraordinária e, muito menos,
um capricho ou uma moda. Trata-se de reconhecer que cada pessoa sente e sabe, no seu íntimo,
quem é. E que ninguém precisa de terceiros para
confirmarem se são homens ou mulheres, meninos ou meninas”, argumentou. O deputado do
PCP António Filipe atacou a proposta do PSD
considerando-a um reflexo de “soluções ultrapassadas, ao arrepio da conceção já hoje
assumida pela OMS”. O CDS, através da
deputada Vânia Dias da Silva, centrou-se
no argumento de que aos 16 anos ainda
não se tem o estádio de desenvolvimento
necessário a uma decisão daquela magnitude, lembrando que os menores não
podem votar, conduzir, beber ou fumar, e
são entendidos como crianças pela Convenção dos Direitos das Crianças até aos
18 anos. O deputado do PAN André Silva, subscritor da proposta aprovada, quis
deixar claro que “a proposta ideal era a
inicial”: “O caminho faz-se caminhando e estamos conscientes da urgência e da importância da
promulgação deste diploma para a conquista e
garantia dos Direitos Humanos de todas as pessoas ‘trans’, maiores ou menores de idade”.
A deputada do PEV Heloísa Apolónia aludiu ao
dever de “trabalhar para o direito à felicidade de
todos os membros da sociedade”, considerando
que parlamento dá “um passo importante pelo
direito das pessoas transexuais” e apontando
que, “mais uma vez, esse passo dá-se sem o contributo do PSD e do CDS”.

Carneiro: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não o levam a
lado algum, tenha confiança na pessoa que tem a seu
lado. Viva o presente com confiança! Saúde: Cuidado
com a diabetes, não coma muitos doces. Dinheiro: Momento
propício para fazer um investimento mais sério. Números da
Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.
Touro: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá reconciliar-se com uma pessoa com quem já não fala há alguns anos. Aprenda a escrever novas páginas no livro
da sua vida! Saúde: Sistema nervoso alterado. Pense positivo.
Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade, se souber argumentar. Números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.
Gémeos: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa
Rapidez. Amor: Não deixe que a rotina perturbe a sua
relação afetiva. Tenha a ousadia de sonhar!
Saúde: Cuidado com o consumo excessivo de doces.
Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode.
Números da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.
Caranguejo: Carta Dominante: 8 de Ouros, que
significa Esforço Pessoal. Amor: Os defeitos também
fazem parte da nossa personalidade, não espere encontrar alguém perfeito. Descubra a imensa força e
coragem que traz dentro de si! Saúde: Poderá sofrer algumas
dores de cabeça. Dinheiro: Nada o preocupará. Números da
Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.
Leão: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa
Viagem Inesperada. Amor: Não sinta saudades daquilo
que não viveu. Pense nos momentos lindos que teve na
sua infância. Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: Poderá sofrer de uma quebra de tensão, tenha cuidado! Dinheiro:
A impulsividade poderá causar alguns estragos na sua conta
bancária. Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.
Virgem: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: As brincadeiras serão
uma constante na sua relação afetiva. Exercitar a arte de
ser feliz é muito divertido! Saúde: Não deixe que a irresponsabilidade afete a sua saúde, e procure com maior regularidade o médico. Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados.
Números da Semana: 18, 19, 17, 12, 26, 38.
Balança: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão.
Amor: Deixe de lado o orgulho e dê o braço a torcer.
Seja honesto consigo próprio, não tenha receio de reconhecer os seus erros e traçar novas rotas de vida.
Saúde: Possíveis dores musculares, sem motivo aparente.
Dinheiro: Se gastar em demasia, poderá não ter dinheiro para
pagar as contas que tem certas.
Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.
Escorpião: Carta Dominante: O Mágico, que significa
Habilidade. Amor: Aproveite os momentos com a família
pois dar-lhe-ão um grande bem-estar emocional. Viva de
uma forma sábia. Saúde: Faça um retiro que lhe proporcione bem-estar físico e emocional. Dinheiro: Tenha presente a
situação de crise em que se vive.
Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.
Sagitário: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz.
Amor: Dê mais atenção aos seus familiares mais próximos. Reúna a sua família com o propósito de falarem
sobre os problemas que vos preocupam. Saúde: Tudo correrá
dentro dos parâmetros normais. Dinheiro: Nada de preocupante acontecerá.
Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.
Capricórnio: Carta Dominante: A Lua, que significa
Falsas Ilusões. Amor: Não esconda os sentimentos, partilhe as suas dúvidas e receios com a pessoa amada.
Que a luz da sua alma ilumine todos os que você ama!
Saúde: Não deixe que o stress e a tensão o conduzam a desequilíbrios.
Dinheiro: Não aposte em investimentos de risco.
Números da Semana: 8, 19, 22, 26, 31, 39.
Aquário: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa
Realização. Amor: O amor espera por si. Saiba estar à
sua altura. Que o amor esteja sempre no seu coração!
Saúde: Tendência para dores de barriga. Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.
Peixes: Carta Dominante: o Sol, que significa Proteção e Germinação. Amor: O amor e o carinho reinarão na sua
relação afetiva. Que tudo o que é belo seja atraído para
junto de si! Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados
depressivos. Dinheiro: Sem problemas neste campo da
sua vida. Números da Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.
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Sporting

desistiu (agora em
definitivo) de ter equipa B

O

Sporting, afinal de contas,
não vai ter equipa B.
Este foi um processo de avanços
e recuos ao longo do tempo, tendo
num primeiro momento sido comu-

nicado que o Sporting ia desistir de
ter equipa B e avançar apenas para
o campeonato sub-23, ainda nos
tempos de Bruno de Carvalho.
Muito depois disso, já na semana

passada, o Sporting decidiu fazer
regressar a equipa B, numa decisão
tomada pela direção de Sousa Cintra e noticiada pelo Maisfutebol.
O Sporting B iria participar no
Campeonato de Portugal,
uma vez que na temporada
passada desceu de divisão, e
até já aparecia nos clubes que
a Federação anunciou que
iam a sorteio. Esta segunda-feira, no entanto, o sorteio
do Campeonato de Portugal
realizou-se sem o Sporting
B. Segundo foi possível saber, Sousa Cintra acabou por
desistir da ideia e o Sporting
formalizou junto da Federação essa desistência. Esta
decisão obrigou a FPF a reformular as séries, passando
o Sacavenense para a Série D
e ficando um lugar em aberto
na Série C, que será entregue
a um clube do distrito de Lisboa.
Agora, portanto, é definitivo: o
Sporting não vai ter equipa B, ficando apenas com uma formação
sub-23.

Deschamps: «Perder
Portugal serviu-nos

D

idier Deschamps, selecionador da França, comentou a
conquista do título mundial pela
França, após o triunfo por 4-2
sobre a Croácia, hoje, em Moscovo.

o Euro para
de exemplo»

em mim, mas obviamente é um
orgulho ser o terceiro a ser campeão do Mundo como jogador e
depois como treinador. Estou aqui
para cumprir metas, conquistar títulos. Doeu muito perder o título

Mourinho elogia Juve: «CR foi
golpe de futebol, publicidade
e marketing»

J

osé Mourinho considera que
a Juventus deu «um golpe de
mercado» ao contratar Cristiano
Ronaldo e que a chegada do jogador português a Itália pode ser
uma mais-valia para que a Série

mais importantes do mundo», disse.
«Parabéns à Juventus pelo golpe
de mercado, que é de futebol, publicidade e marketing. É um tiro em
todos os aspetos», referiu o treinador, opinando que «clubes como o

A volte a destacar-se entre os melhores campeonatos do Mundo.
«Espanha já não tem os dois melhores jogadores do mundo», começou por assinalar o técnico do
Manchester United em declarações
à Tele Radio Stereo. «Agora toda
a gente vai ver a Liga italiana por
causa do Ronaldo, a Premier League porque é a melhor do mundo
e a Liga espanhola por causa do
Messi. Neste momento, a Série A
tornou-se num dos campeonatos

Inter, o Milan ou a Roma não podem aceitar passivamente que a
Juventus se torne mais forte com
Ronaldo e que continue a ganhar e
a ganhar»: «Têm de encontrar motivações nesta operação e isso pode
significar um salto de qualidade no
campeonato.»
Na mesma ocasião, questionado se
gostava de voltar a Itália o treinador
deu a volta à questão: «Na Liga dos
Campeões, pode ser que aconteça
na fase de grupos.»

Mundial 2018: Espanha vence
fair-play, confira todos os prémios

A

Espanha recebeu o prémio de Marrocos, antes de ser afastada, nos
«Fair-play» do Campeonato oitavos de final, pela anfitriã Rússia
do Mundo na cerimónia de en- no desempate por grandes penalida-

«É tão lindo, tão maravilhoso.
Estou muito feliz por este grupo,
porque começámos este percurso
há muito tempo. Nem sempre foi
fácil, mas à custa do trabalho lá
eles estão no topo do mundo durante quatro anos. É tão bonito, tão
maravilhoso para os jogadores. É
uma geração jovem, alguns são
campeões mundiais com 19 anos»,
afirmou o selecionador francês, referindo-se a Kylian Mbappé.
Deschamps falou ainda sobre o
feito em que igualou Franz Beckenbauer e Mário Zagallo e lembrou a final do Euro 2016 perdida para Portugal: «Não penso

de campeão europeu há dois anos
(1-0 com Portugal, no prolongamento). Acho que isso serviu-nos
de exemplo, aos jogadores e a
mim. Foi importante. Não fizemos
um grande jogo, mas mostrámos
qualidades mentais, por isso este
título é merecido.»
Deschamps terminou a sua declaração a marcar encontro com
os adeptos para celebrar em Paris:
«Nós amamos os franceses. Temos
orgulho de ser franceses e nos encontraremos na segunda-feira (em
Paris). Viva a República!», evento acompanhado por milhares de
franceses nesta passada segunda.

trega de prémios da FIFA que se des depois de um empate 1-1.
seguiu à final que a França bateu Lista dos prémios
Bola de Ouro: Luka Modric (Croácia)
a Croácia por 4-2.
Bota de Ouro: Harry Kane (Inglaterra)
Recordamos que a equipa coman- Melhor jovem: Kylian Mbappé (França)
dada por Fernando Hierro venceu o Melhor guarda-redes:
Thibaut Courtois (Bélgica)
Grupo B, à frente de Portugal, Irão e Prémio Fair-play: Espanha
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Liberté, égalité, efficacité, et Kylian Mbappé
Continuação da página 1
jogaram pior e na expetativa duran- Dois erros, castigo máximo para
nacional, cheia de talento na frente, te boa parte do jogo, assentes num os croatas, que dominaram os pribloco central com Varane-Umtiti meiros 45 minutos. A prová-lo esmas com muita solidez defensiva.
tão os números: 7-1 em remates,
60%-40% em posse de bola.
A seleção que havia feito mais 90
minutos neste Mundial – em virtude
dos três prolongamentos que teve
de disputar até chegar à final – apresentava uma frescura física maior
na primeira abordagem ao jogo.

Não é uma França empolgante e
revolucionária, mas eficiente. Uma
eficiência, ou eficácia, se preferirem, que nos leva a alterar o próprio
lema: «Liberté, egalité… efficacité.»
Naquela tarde, frente a uma seleção aos quadradinhos e com futebol
rendilhado, em Moscovo, os Bleus
jogaram xadrez. Que é como dizer,

na defesa e Pogba-Kanté a meio-campo.
O insólito pode resumir-se assim:
com apenas um remate à baliza em
toda a primeira parte, a França chegou ao intervalo a vencer por 2-1,
graças a um golo na própria baliza
de Mandzukic (19’) e uma grande
penalidade cometida por Perisic Com os sistemas de 4-2-3-1 a
(38’).
encaixarem-se no papel, os croatas
pressionavam logo à saída da primeira fase de construção do adversário, que apostava nas bolas longas

para lançar Mbappé em velocidade sobre a meia direita. Para sorte
gaulesa, havia também Griezmann,
decisivo a bater as bolas paradas.
Dos seus pés saiu o livre que deu o
primeiro golo e o canto que proporcionou a grande penalidade do segundo, que ele próprio viria a concretizar (após Néstor Pitana decidir
com recurso ao VAR).
No entanto, jogava mais futebol a

Croácia, lutando por cada posse de
bola: Modric e Rakitic criavam no
miolo, com a visão de jogo e qualidade de passe costumeira. Mas
além desta dupla de luxo da geração dourada do futebol croata há
que destacar Perisic. Que pulmão!
Antes do infortúnio, que o levou a
cometer a grande penalidade, aos
38’, dez minutos antes foi ele que
com uma bomba – pontapé cruzado de pé esquerdo, à entrada da área
– chegou a repor alguma justiça no
marcador, aos 28’.

P. 16 | QUARTA-FEIRA, 18 DE julho de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Dia CR7 ou a máquina de fazer dinheiro
C

ristiano Ronaldo vai tornar-se esta segunda-feira o terceiro futebolista mais
bem pago com um salário de €30 milhões, livres de impostos, por época. É um ordenado
de luxo, mas o que vai dar a ganhar aos outros é ainda muito mais.
A transferência do melhor jogador do
mundo do Real Madrid para a Juventus
está longe de ser a mais cara de sempre, embora os gloriosos 100 milhões
de euros que o clube italiano vai pagar
aos espanhóis sejam “muito respeitáveis”, no entanto já lhe chamaram “o
golpe do século”. Porquê? Porque Ronaldo transforma em euros (muitos) a
sua passagem por qualquer lado.
O contrato ainda nem tinha sido assinado e a Juventus já estava a ganhar
€150 milhões. Segundo o jornal Secolo
XIX, o valor de mercado do clube subiu, em três dias (na semana passada),
de €665 milhões para €815 milhões.
E se o Calcio (liga italiana) não tem
tanto sucesso comercial como La Liga
(Espanha) e a Premier League (Inglaterra), onde
se pagam valores astronómicos pelas transmissões televisivas, é possível que isso mude a curto prazo com a chegada do português a Turim.
O custo total do negócio está estimado em
345€ milhões, com a Juventus a pagar €100
milhões ao Real Madrid, cerca de €12 milhões
em comissões e €30 milhões líquidos a Ronaldo
(por cada uma das quatro temporadas).
Mas a Juve já começou a faturar. Além da capitalização em bolsa, a venda de camisolas che-

gou a deitar abaixo o site do clube. Segundo o
portal Yahoo, foram vendidas 520 mil camisolas oficiais da Juventus em três dias. Os preços
variam entre os €85 e os €145 (de acordo com
a loja online do o clube), mas se fizermos uma
média de €100 por cada uma os cofres enche-

ram mais €54 milhões. E vão continuar a encher, certamente.
O Allianz Stadium, nome do estádio do novo
clube de CR7, tem capacidade para 41 500 espectadores e, de forma a começar já a rentabilizar a aposta no vencedor de cinco Ligas dos
Campeões, os bilhetes de época aumentaram
€100 (dos €495 para os €595), o mais barato,
já que os preços sobem por aí acima até aos €2
055.
Quem também se prevê que valorize a sua

imagem é a Jeep, a marca que paga €20 milhões
por ano para ter o nome nas camisolas pretas
e brancas. Segundo os especialistas, caso a Juventus chegue à final da Liga dos Campeões, a
exposição mediática pode valer à Jeep da Fiat
Chrysler (do império da família Agnelli, detentora de Juventus), cerca de €50 milhões.
O futebolista português Cristiano
Ronaldo disse que a opção pela Juventus “foi uma decisão fácil”, tendo
em conta a dimensão do clube campeão italiano, pelo qual assinou por
quatro anos, após nove épocas no
Real Madrid.
“Como disse muitas vezes, é uma
das melhores equipas do mundo.
Sempre disse quer era um clube no
qual gostaria de jogar. Foi uma decisão fácil, pela dimensão do clube,
e foi um passo importante na minha
carreira. É o melhor clube italiano,
habituado a ganhar, com um grande
treinador, grandes jogadores e um
grande presidente”, afirmou o avançado português, na apresentação como jogador da ‘Juve’.
O capitão da seleção portuguesa, de 33 anos,
disse que não estava triste por deixar o Real
Madrid e sublinhou que não vai para Turim
para terminar a carreira: “Há jogadores que vão
para a China ou para o Qatar, para terminar carreira. Eu não, venho quase rejuvenescer, para
um clube grande”, disse Cristiano Ronaldo,
manifestando-se “agradecido à Juventus pela
oportunidade de continuar a carreira”.

