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Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 
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Vinte anos depois, França voltou a gri-
tar: «champions du monde!»

Didier Deschamps, que em 1998 pautava 
o jogo num meio-campo abrilhantado pelo 
génio de Zinedine Zidane, agora fê-lo a par-
tir do banco e tornou-se na terceira lenda do 
futebol, depois de Franz Beckenbauer e Má-
rio 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 qualida-
de, com Pogba, Griezmann e um prodígio a 
despontar: Mbappé, eleito melhor jogador 

Liberté, égaLité, efficacité,
et KyLian Mbappé

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 mé-

dia de idades seja inferior a três anos em re-
lação 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 inter- Lúcia carvaLho

candidata em Blainville

Jorge Ferreira
nas grandes festas em otava
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Ora aMigOs, Ora iniMigOs
jorge 
correIA

A aparente erraticidade 
da política internacio-

nal de trump não é assim 
tão errática quanto parece. há que reco-
nhecer que a europa, neste aspeto, peca por 
uma extrema inércia sendo ultrapassada 
pela esquerda e pela direita por toda a va-
riedade 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 Euro-
pa se evitaria catástrofes como as das guerras 
mundiais do século transato, é também bem 
verdade que se ficou à mercê dos jogos inter-
nacionais em que os EUA escolheram intervir. 
A crescente pressão económica destas inter-

venções já tinha levado os anteriores presiden-
tes dos EUA a uma maior solicitação dos seus 
parceiros, ainda que de uma forma diplomáti-
ca e fraternal, por forma a distribuir encargos 
e responsabilidades. 
Até aqui tudo parece normal: qualquer parce-

ria 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 coletivi-
dades e sociedades. Sabemos que Trump é a 
encarnação deste novo paradigma, insustentá-
vel por natureza dada a iniquidade resultante, 
mas que agrada às multidões desvairadas que 
procuram um representante à altura para ex-
pressar e colocar em prática as suas posições 
profundamente egoístas e individualistas. 
Na semana passada vi uma reportagem sobre 

o fabrico de queijo na Rússia. Aparentemen-
te, 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 chaman-
do-as de guerras comerciais, que promoveram 
a produção de queijo local. O tal produtor 
mostrou-se agradado com as políticas de Pu-
tin, aparentemente insensível ao seu caráter ou 
outras ações menos recomendáveis. 
Não sobrou qualquer dúvida que aquele pro-

dutor apoiaria Putin incondicionalmente, nem 
que ele massacrasse um país inteiro, desde que 
isso não implicasse prejuízo para a sua pro-
dução, 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 es-
crúpulo cada vez mais beneficiam. 
A nova cimeira entre Trump e Putin mar-

ca mais um passo numa consistente linha de 
orientação, que alguns julgam errática, da po-
lítica externa dos EUA: ninguém se pergunta 
porque razão Trump sente uma afinidade ou 
simpatias por líderes autocráticos? Putin, Er-
dogan, Xi Jinping e até Kim Jong-un não são 
propriamente apóstolos da liberdade, da de-
mocracia, 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 im-
perialista dos velhos tempos soviéticos. 
Os amigos de então esfumaram-se e a dife-

rença entre amigos e inimigos mede-se atual-
mente pela régua do egoísmo traduzida pelas 
vantagens imediatistas que dão poder de in-
fluência e riqueza.
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ANtóNIo PeDro coStA

Os OLhOs da história

A esquerda caviar portu-
guesa tem dominado o 

debate público em Portugal, 
ao ponto de condicionar as medidas gover-
namentais 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 portu-
gueses.
Vamos ver o que irá acontecer ao próximo 

Orçamento de Estado, pois a geringonça treme 
e António Costa não quer fazer o papel da ca-
rochinha 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 mos-
tra bem como a política esquerdizante tem do-
minado 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 legí-
timo orgulho de falar abertamente daquele que 
foi o período da História de Portugal em que, 
indiscutivelmente, demos o nosso maior con-
tributo 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 ge-
ringonçazinha da autarquia alfacinha, porque 
também ali o BE tem um forte peso na admi-
nistração municipal. 
Ou seja, o prometido Museu dos Descobri-

mentos 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 com-
preender a necessidade de se crucificar o país 
por causa do seu passado de colonizador, su-
blinhando que não houve maldade na génese e 
que o mal feito já não pode ser reparado.
O filósofo confessou não entender a polé-

mica, quando, independentemente das con-
sequências negativas, como a escravidão, as 
descobertas tiveram na génese uma motivação 
“louvável” e quando tantos outros países da 
Europa cometeram “crueldades” muito maio-
res.
Os Descobrimentos e a Expansão Ultramari-

na portuguesa correspondem a um momento 
crucial da história do mundo e é considerado 
como o início da história económica global, 
pois as navegações quatrocentistas provoca-
ram a maior revolução na história da huma-
nidade 
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 coloni-
zados, 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 de-
fendido os direitos humanos do povo brasilei-
ro, 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 “Des-

cobrimentos” da história de Portugal por estar 
alegadamente associada ao Estado Novo pois 
nunca constituiu uma causa daquele regime, 
nem de outros precedentes ou posteriores. Po-
lémicas à parte, Portugal deu “novos mundos 
ao mundo” e passou por “mares nunca dantes 
navegados”.
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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

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

rIcArDo
ArAújo PereIrA

Observações pertinentes
joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

certo dia um velhinho que 
estava sentado à entrada de 
uma aldeia viu surgir um 
desconhecido que caminha-

va 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 mes-

mos aqui”. Um pouco mais tarde,  outro des-
conhecido 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 ve-
lhote 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 idênti-
ca, mesmo que partilhassem o mesmo quotidia-
no”. A forma com que nós vimos o mundo não 

é real, nós vimos o mundo tal qual a nossa per-
ceção através do prisma da nossa sensibilidade, 
das nossas emoções, do nosso espírito, e da nos-
sa 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 hie-
rarquia 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 transmi-
tido terá que ser verificado na sua verdadeira au-
tenticidade. É necessário um inquérito de sabe-
doria 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 li-
mitados, outros ainda inapropriados ao carácter 
ou ao destino de certos indivíduos.

prOdutOra
rOsa veLOsa

Linha aberta:
514 790.0251

pubLicidade:
514 366.2888

dOMingO das 16h às 18h
5877 papineau, MOntreaL, Qc

fernandO MadOnna

uma estrela pop a sério 
teria comprado os paços 

do concelho e estacionado os 
carros no gabinete do medi-
na.

A minha posição relativamente aos lugares de 
estacionamento da Madonna é a seguinte: eu 
levo a mal ter de tomar posição relativamen-
te aos lugares de estacionamento da Madonna. 
Tenho assistido, com grande sonolência, ao de-
bate. Há chamadas de primeira página nos jor-
nais, intervenções dos partidos, 
colunas de opinião, revelação de 
documentos – sobre lugares de 
estacionamento. Viaturas, e tal. 
Que ocupam determinada área de 
metragem quadrada. A problemá-
tica do estacionamento é capaz 
de ser o assunto de conversa mais 
pequeno e aborrecido da História 
das Conversas. Mesmo no âm-
bito do tema geral da circulação 
rodoviária, ele mesmo um pináculo de chatice, 
o estacionamento consegue guindar-se ao zinga-
mocho da estopada.
A minha irritação tem dois grandes responsá-

veis: Medina e Madonna. É por causa deles que 
estamos há uma semana a discutir estaciona-
mentos. 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 su-
pre 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 res-

sentimento mais fundo. Já houve um tempo em 

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 – pelintri-
ce 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, precisamen-
te, não precisar de pedir favores ao presidente 

da câmara. Comprar uma frota de 15 carros e 
depois precisar de ajuda para os estacionar é in-
congruente: 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 di-
zem, o prestígio associado ao facto de uma gran-
de vedeta escolher o nosso país para morar. Mas 
então comporte-se como grande vedeta. Se tem 
15 carros, contrate 15 motoristas que os mante-
nham a circular à volta do palácio, até ter ne-
cessidade de se meter num deles para ir ao pão. 
Coisas  de grande vedeta. Uma estrela pop a sé-
rio teria  comprado os paços do concelho e esta-
cionado 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

em Otava foi um fim de 
semana encantador para 

a comunidade portuguesa lo-
cal.
Sexta-feira foi organizado um 

torneio de golfe durante a tarde e às 18h tive-
ram Dan St-Amour e Alex Moreira que anima-
ram 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 minu-
tos decidimos ir a Otava mudar o ar e passear um 
pouquinho. E fez muito bem à minha mariazi-
nha, 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 tam-
bém 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
SylVIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

A hora está a chegar, 1º de 
outubro de 2018 será, 

mais uma vez, uma grande 
chamada às urnas. Desta vez 

será as eleições para o Quebeque. Será que é 
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 me-
morável para Lúcia Carvalho que oficializou a 
sua candidatura nas próximas eleições pelo par-
tido Liberal do Quebeque em Blainville.
Encontrei a Lúcia Carvalho sábado passado e 

conversámos um pouquinho sobre esta candida-

tura. 
Ela já foi presidente da Associação Portuguesa 

de Ste Thérèse durante três anos e durante mui-
tos anos fez parte do Rancho Folclórico Cantares 
e Bailares dos Açores. Fez parte da comissão de 
festas de São Pedro e também da comissão or-
ganizadora do Senhor Santo Cristo dos Milagres 
em Montreal.

Anualmente ela organiza uma grande angaria-
ção 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 gos-
to 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 tem-

po, 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 im-

pliquei-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 as-
sim poder elaborar mais sobre os assuntos dos 
cidadãos da área de Blainville, Lorraine e Bois 
de Filion.
A Voz de Portugal congratula lúcia carva-

lho 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 Mês
A nova administração da 

SAtA, presidida pelo eco-
nomista 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 car-

ta branca para substituir todos 
os atuais administradores, se as-
sim 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 con-
selho de administração da SATA, 
substituindo Paulo Menezes, que 
ocupa o cargo desde o final de 

2015.
Licenciado em Organização e 

Gestão de Empresas pela Univer-
sidade dos Açores, António Luís 
Gusmão Teixeira passou pela pela 
EDA, SOMAGUE, INOVA, Câ-
mara do Comércio e Indústria de 
Ponta Delgada e Saudaçor. 

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 apreen-
são.
A sustentabilidade da SATA nun-

ca 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 trabalhado-
res, da sociedade civil e dos par-
tidos da Oposição. Aliás, a carta 
enviada há quase um ano pelo lí-
der do PSD/Açores ao Presidente 
do Governo – contendo propostas 
e soluções concretas para os pro-
blemas da empresa – continua sem 
resposta”.

Em nota divulgada, o PSD su-
blinha que “numa década, Vasco 
Cordeiro deixou um rasto de des-
truição na SATA, primeiro como 
Secretário Regional da Economia e 
depois como Presidente do Gover-
no Regional. Em 2008, a SATA vi-
via uma situação confortável, com 
capitais próprios positivos de 30 
milhões de euros. No final de 2017, 
a SATA afundou-se financeiramen-
te, 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 ain-
da que “as sucessivas ingerências 
do Governo Regional e do Partido 
Socialista na gestão da SATA custa-
ram mais de 160 milhões de euros, 
em 10 anos, à companhia aérea de 
todos os açorianos. Vasco Cordeiro 

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

AumeNto De cAPItAl
DA AIr AÇoreS
O Governo Regional anunciou 

ontem uma resolução que permiti-
rá reforçar em 27 milhões de euros 
o capital social da SATA Air Aço-
res S.A., por via da subscrição de 
5.400.000 novas ações. 
Esta decisão visa fortalecer a si-

tuação líquida da empresa e pro-
porcionar-lhe uma maior robustez 
económica e financeira, possibi-
litando o regular cumprimento do 
seu objeto social de transporte aé-
reo interilhas.
“O aumento do capital social da 

SATA Air Açores inclui-se na am-
pla reestruturação do sector pú-
blico 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 go-
verno.
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Meus problemas sérios 
de infertilidade foram 
curados por jose. des-
de que nos casamos em 
2012, continuamos ten-
tando 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 

Minhas máquinas continuavam 
quebrando o tempo todo. Eu conti-
nuava 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 agu-
lhas escondidas e isto foi estava no 
meu escritório e esta bruxaria esta-
va arruinar-me. sou grato ao josé 

porque a minha empresa voltou a estar bem.
ismael

a minha saúde estava extrema-
mente mal. Eu adorava fazer des-
porto mas não podia mais porque 
eu estava sempre doente e eu pen-
sava 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 

recomecei o que eu gosto de fazer, estou caminhando 
com a minha bicicleta aproveitando a vida.

rodrigo
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O governo queria dar a custódia total do 
meu bebé à sua mãe. Ela foi capaz de cui-
dar dela. Eu visitei josé por causa da mi-
nha filha e ele me prometeu exatamente a 
minha felicidade e da minha filho. Eu reco-
mendo josé.

Pedro

a minha saúde estava extrema-
mente mal. Eu adorava fazer des-
porto mas não podia mais porque 
eu estava sempre doente e eu pen-
sava 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 

recomecei o que eu gosto de fazer, estou caminhando 
com 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 reco-
mendamos josé.

Marlene e fernando

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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681 Jarry est, montreal
tel.: 514.273.9638

agÊNciaS De viageNS

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. st-laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

ToNy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

coNTabiLiSTa

8770 bl. langelier #212 
em st-leonard, H1P3c6

tel.: 514.499.1624

DeNTiSTa

eLeTriciDaDe

agÊNciaS
FuNeráriaS

granitE
lacrOiX inc.

construção de 
monumentos

1735 des laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

moNumeNToS

4270 st-laurent #200
tel.: 514.985.2411

reNovaçõeS

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArVe

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

igreJa

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

NoTárioS

2615 Place chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca
4701 st-urbain, montreal

tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

4031 de Bullion, mtl, Qc
t.: 514-849-3808

imporTaDoreS

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.castEvEn Ou Élias
55 gince st-laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

guIA Do coNSumIDor

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, mtl, Qc, H1r 0c1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

4244 Boul. st-laurent
tel.: 514.842.8077
fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença grave

- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

ServiçoS
FiNaNceiroS

JeS reNovaTioNS
jOsÉ silva

companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

rBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

imobiLiário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

reSTauraNTeS

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

tingimento e verniz
renovações gerais

514-272-0519

merceariaS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

sUDoKU: níVEl DIFícIl

1 4

3
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4

9

5
1

aNeDoTaS Da maria roSa

3

cAÇA PAlAVrAS | ÁrVoreS Do BrASIl

cAmISA
cINto
leNÇo
BIQuINI
jeANS

terNo
cASAco
grAVAtA
BluSA
BermuDA

reNovaçõeS

informe-se sobre 
os nossos

preços
a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

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

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

5

1
9

PIjAmA
ceroulA
BlAzer
regAtA
meIA 

7

29

4

7 DIFFereNÇAS

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - óculos - lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

alain côté o.d.

não há sofrimento sem solução… não viva mais no nega-
tivo, 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; Bruxar-
ia; 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

aSTrÓLogo – graNDe mÉDium viDeNTe
proFeSSor aiDara

falo Português

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!!!

8

7 2

2
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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 proprie-
dade 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 expe-
riência 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 am-

biente onde o ritmo de trabalho é rápido, para realizar vá-
rias 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 possi-
ble for a high-end residential building of 195 units in West-
mount. 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 candi-
date 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 en-
vironment. 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 im-
mobilier 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 plom-
berie, électricité et menuiserie, la préparation des appar-
tements pour les nouveaux locataires.

le candidat doit impérativement fournir un service à la 
clientèle hors pair aux résidents comme aux clients po-
tentiels. 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 dé-
veloppées et aptitude à gérer plusieurs tâches simulta-
nément. 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 bilinguis-
me.  salaire compétitif.

empregoS

psd defende MeLhOres cOndições nOs 
vOOs da tap para as regiões autónOMas

o grupo parlamentar do PSD, na Assem-
bleia da república, entregou um projeto 

de resolução que recomenda ao governo me-
didas para corrigir “sucessivos cancelamen-
tos” nos voos da tAP para as regiões autóno-
mas, foi hoje anunciado.

Numa nota enviada às redações, o partido ex-
plica que a proposta, subscrita pelos deputados 
açorianos Berta Cabral e António Ventura, surge 
na sequência de queixas “de milhares de aço-
rianos, madeirenses e turistas que continuam a 
ser afetados pelos sucessivos cancelamentos de 
voos daquela companhia Aérea”.
Citada na nota de imprensa Berta Cabral sus-

tenta 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 moti-
vos operacionais, tem afetado muitos passagei-
ros que, não só vêem os seus voos adiados como 
remarcados sucessivamente”.
Entre “os passageiros afetados, nos últimos 

cancelamentos”, estão “atletas e alunos impedi-
dos 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 inter-
nacionais em detrimento das regiões Autóno-
mas, o que é absolutamente incompreensível e 
inaceitável”, referem.
Assim, o PSD “pretende que o executivo pro-

mova, com urgência, junto da TAP a normaliza-
ção das ligações aéreas com os Açores e a Ma-
deira”, e defendem “uma assistência adequada 
aos passageiros, residentes e turistas”.
Os deputados do PSD/Açores na Assembleia da 

República alertam ainda para “os graves cons-
trangimentos que os cancelamentos causam aos 
habitantes” dos Açores e Madeira e com “prejuí-
zos para a economia regional”.

passOs cOeLhO “Jurava peLO diabO”
e riO “Quer uM MiLagre”
Foi no debate do estado da Nação, no par-

lamento, em lisboa, e em resposta ao de-
putado socialista Fernando rocha Andrade, 
que o primeiro-ministro no-
tou a mudança no discurso 
político de rio.
O anterior líder, Pedro Pas-

sos Coelho, “jurava pelo dia-
bo”, e o atual presidente “quer 
um milagre”, ironizou Costa, 
recordando uma frase de Rui 
Rio, que, há dias, afirmou que o “discurso do mi-
lagre económico é uma aldrabice política”.
Minutos antes, Rocha Andrade citou, sem iden-

tificar, uma frase atribuída ao ex-ministro das 
Finanças do PSD Vitor Gaspar, em que disse 
que não havia dinheiro após a posse do anterior 

executivo PSD-CDS, em 2012. A direita acusou 
Rocha Andrade, passou da tese de “não há di-
nheiro para nada, qual das três palavras que não 

percebeu?”, para a de que “há 
recursos para tudo”. E relati-
vizou a ideia de que o Gover-
no só agora percebeu que não 
há dinheiro para tudo. “Se nos 
pedem milagres, podem estar 
satisfeitos, não somos santos 
milagreiros, somos um gover-

no responsável”, respondeu António Costa.
Antes, o deputado do PS e ex-secretário de 

Estado elogiou os resultados obtidos, no inves-
timento, por exemplo, e a solução política, de 
acordo do PS com os partidos da esquerda lan-
çada em 2015.

FotoS DA SemANA

BelezAS DA SemANA
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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

linhas da mão e cartas. vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas sem voodoo. 

rosa
514-278-3956

empregoS

Classificados e pequenos anúncios

uma eScoLha cerTa... TeLeFoNe 514-284-1813

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

companhia em paisagismo está à 
procura de empregados com ou sem 
experiência com carta de condução. 

514-242-7649

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.

empregoS

Necrologia

ServiçoS

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

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

514-293-4658

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

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-se de empregados para uma ga-
ragem. um bate-chapa, um pintor, e uma 
pessoa que faça acabamento. deve ter 

um mínimo de experiência.
514-737-6411

restaurante português está à procura de empregados. 
- cozinheiro/a a tempo inteiro

- Empregado de mesa a tempo inteiro ou parcial.
514-586-2888

senhora com muita experiência e com muita pa-
ciência, carinhosa e de confiança e que gosta de 
pessoas idosas por isso gosta trabalhar com eles.

ligue para Maggie: 514-820-5331

cOrtadOr/carnicEirO
Procura-se um cortador/carniceiro 

com exPeriência a temPo inteiro.
514-288-2451 ou 514-817-5309

PrEcisa-sE dE EMPrEgadOs Para O cafÉ 
bOla situadO na st-MichEl.

514-376-2652

Precisa de homens para trabalhar em paisagismo, 
cofragem e cimento.

bom ordenado consoante a experiência,
514-977-7173

vEndO PrÉdiO dO bar chaMPs
E Mais 4 PrÉdiOs financiO Ou trOcO 

POr casa Ou quinta EM POrtugal 
514-588-3571

PrEcisa-sE dE hOMEns Para sErviÇOs dE 
liMPEza cOntactar

514-901-1030

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

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

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

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

veNDe-SeveNDe-Se

m e m o r A N D u m
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. res-
ta-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.

† 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 faleci-
da senhor antónio Benevides, 
natural de são miguel, açores, 
Portugal. Deixa na dor seus fi-
lhos Jarvif Benevides, michel 
Benevides, e maria Benevides 
(José resendes), seus netos 
alexandre, catherine, Kyle-an-
drew, e tristan anthony, irmãos, 
irmães, cunhados/as, sobri-
nhos/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 ju-
lho 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 agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associem na dor. Bem-Haja.

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.

ServiçoS

† Maria hElEna
hEnriquEs guilhErME

1925 - 2018

faleceu em montreal, no dia 
12 de julho de 2018, maria 
Helena Henriques faleceu pa-
cificamente nos braços da sua 
filha, esposa do falecido Artur 
guilherme, natural de lourinhã, 
lisboa, Portugal. 
Deixa na dor sua filha Clau-
dette, neto christopher, irmães 
emilia e chica, familiares e ami-
gos.

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 pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-Haja.
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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 reconci-
liar-se com uma pessoa com quem já não fala há al-
guns 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 argu-
mentar. 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 en-
contrar 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: Po-

derá 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 signi-
fica 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 irres-

ponsabilidade afete a sua saúde, e procure com maior regulari-
dade 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 reco-

nhecer 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 propor-

cione 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 próxi-
mos. 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 preocupan-
te acontecerá. 
números da semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.

caPricórniO: Carta Dominante: A Lua, que significa 
falsas ilusões. amor: não esconda os sentimentos, par-
tilhe 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 de-
sequilíbrios.
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: efe-

tuará bons negócios. 
números da semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.

PEiXEs: Carta Dominante: o Sol, que significa Proteção e Ger-
minação. 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.

aprOvada Lei da
autOdeterMinaçãO
da identidade de génerO
A nova lei para alteração do género no re-

gisto civil foi aprovada com os votos fa-
voráveis de PS, Be, PcP, PeV e PAN e da de-
putada 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 circuns-
tância”, independentemente de se tratar de me-
nores de idade, indo assim além do pedido pelo 
Presidente da República.
A deputada social-democrata Teresa Leal Coe-

lho 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 relató-
rio subscrito por qualquer médico ou qualquer 

psicólogo, inscritos nas respetivas ordens pro-
fissionais, 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 médi-
ca resultante de equipa interdisciplinar atestando 
a existência da desconformidade entre a identi-
dade 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 de-
cisão 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 es-

teve 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 tri-
bunal 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 consul-

te o significado de autodeterminação no dicio-
nário 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 reconhe-
cer que cada pessoa sente e sabe, no seu íntimo, 
quem é. E que ninguém precisa de terceiros para 
confirmarem se são homens ou mulheres, meni-
nos ou meninas”, argumentou. O deputado do 
PCP António Filipe atacou a proposta do PSD 
considerando-a um reflexo de “soluções ultra-

passadas, 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 mag-
nitude, lembrando que os menores não 
podem votar, conduzir, beber ou fumar, e 
são entendidos como crianças pela Con-
venção dos Direitos das Crianças até aos 
18 anos. O deputado do PAN André Sil-
va, subscritor da proposta aprovada, quis 
deixar claro que “a proposta ideal era a 

inicial”: “O caminho faz-se caminhando e esta-
mos conscientes da urgência e da importância da 
promulgação deste diploma para a conquista e 
garantia dos Direitos Humanos de todas as pes-
soas ‘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 con-
tributo do PSD e do CDS”.
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MOurinhO eLOgia Juve: «cr fOi
gOLpe de futebOL, pubLicidade
e MarKeting»
josé mourinho considera que 

a juventus deu «um golpe de 
mercado» ao contratar cristiano 
ronaldo e que a chegada do jo-
gador português a Itália pode ser 
uma mais-valia para que a Série 

A volte a destacar-se entre os me-
lhores campeonatos do mundo.
«Espanha já não tem os dois me-

lhores jogadores do mundo», co-
meçou 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 Lea-
gue porque é a melhor do mundo 
e a Liga espanhola por causa do 
Messi. Neste momento, a Série A 
tornou-se num dos campeonatos 

mais importantes do mundo», disse.
«Parabéns à Juventus pelo golpe 

de mercado, que é de futebol, pu-
blicidade e marketing. É um tiro em 
todos os aspetos», referiu o treina-
dor, opinando que «clubes como o 

Inter, o Milan ou a Roma não po-
dem aceitar passivamente que a 
Juventus se torne mais forte com 
Ronaldo e que continue a ganhar e 
a ganhar»: «Têm de encontrar mo-
tivações 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.»

deschaMps: «perder O eurO para
pOrtugaL serviu-nOs de exeMpLO»
Didier Deschamps, seleciona-

dor da França, comentou a 
conquista do título mundial pela 
França, após o triunfo por 4-2 
sobre a croácia, hoje, em mos-
covo. 

«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 du-
rante 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, re-
ferindo-se a Kylian Mbappé.
Deschamps falou ainda sobre o 

feito em que igualou Franz Be-
ckenbauer e Mário Zagallo e lem-
brou a final do Euro 2016 perdi-
da para Portugal: «Não penso 

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

de campeão europeu há dois anos 
(1-0 com Portugal, no prolonga-
mento). 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 de-

claração a marcar encontro com 
os adeptos para celebrar em Paris: 
«Nós amamos os franceses. Temos 
orgulho de ser franceses e nos en-
contraremos na segunda-feira (em 
Paris). Viva a República!», even-
to acompanhado por milhares de 
franceses nesta passada segunda.

MundiaL 2018: espanha vence
fair-pLay, cOnfira tOdOs Os préMiOs

A espanha recebeu o prémio de 
«Fair-play» do campeonato 

do mundo na cerimónia de en-

trega de prémios da FIFA que se 
seguiu à final que a França bateu 
a croácia por 4-2.
Recordamos que a equipa coman-

dada por Fernando Hierro venceu o 
Grupo B, à frente de Portugal, Irão e 

Marrocos, antes de ser afastada, nos 
oitavos de final, pela anfitriã Rússia 
no desempate por grandes penalida-

des depois de um empate 1-1.
lIStA DoS PrémIoS
bola de Ouro: luka modric (croácia)
bota de Ouro: Harry Kane (inglaterra)
Melhor jovem: Kylian mbappé (frança)
Melhor guarda-redes: 
                        thibaut courtois (Bélgica)
Prémio fair-play: espanha

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 Cin-
tra 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 sa-
ber, Sousa Cintra acabou por 
desistir da ideia e o Sporting 
formalizou junto da Fede-
ração essa desistência. Esta 
decisão obrigou a FPF a re-
formular 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, fi-
cando apenas com uma formação 
sub-23.
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Liberté, égaLité, efficacité, et KyLian Mbappé
nacional, cheia de talento na frente, 
mas com muita solidez defensiva.

Não é uma França empolgante e 
revolucionária, mas eficiente. Uma 
eficiência, ou eficácia, se preferi-
rem, que nos leva a alterar o próprio 
lema: «Liberté, egalité… efficaci-
té.»
Naquela tarde, frente a uma sele-

ção aos quadradinhos e com futebol 
rendilhado, em Moscovo, os Bleus 
jogaram xadrez. Que é como dizer, 

jogaram pior e na expetativa duran-
te boa parte do jogo, assentes num 
bloco central com Varane-Umtiti 

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 che-
gou ao intervalo a vencer por 2-1, 
graças a um golo na própria baliza 
de Mandzukic (19’) e uma grande 
penalidade cometida por Perisic 
(38’).

para lançar Mbappé em velocida-
de 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 propor-
cionou a grande penalidade do se-
gundo, que ele próprio viria a con-
cretizar (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 qua-
lidade de passe costumeira. Mas 
além desta dupla de luxo da gera-
ção 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 cruza-
do de pé esquerdo, à entrada da área 
– chegou a repor alguma justiça no 
marcador, aos 28’.

Continuação da página 1 Dois erros, castigo máximo para 
os croatas, que dominaram os pri-
meiros 45 minutos. A prová-lo es-
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 – apre-
sentava uma frescura física maior 
na primeira abordagem ao jogo.

Com os sistemas de 4-2-3-1 a 
encaixarem-se no papel, os croatas 
pressionavam logo à saída da pri-
meira fase de construção do adver-
sário, que apostava nas bolas longas 
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cristiano ronaldo vai tornar-se esta se-
gunda-feira o terceiro futebolista mais 

bem pago com um salário de €30 milhões, li-
vres de impostos, por época. é um ordenado 
de luxo, mas o que vai dar a ganhar aos ou-
tros 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 sem-
pre, embora os gloriosos 100 milhões 
de euros que o clube italiano vai pagar 
aos espanhóis sejam “muito respeitá-
veis”, no entanto já lhe chamaram “o 
golpe do século”. Porquê? Porque Ro-
naldo transforma em euros (muitos) a 
sua passagem por qualquer lado.
O contrato ainda nem tinha sido as-

sinado e a Juventus já estava a ganhar 
€150 milhões. Segundo o jornal Secolo 
XIX, o valor de mercado do clube su-
biu, 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 transmis-
sões televisivas, é possível que isso mude a cur-
to 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 ca-

pitalização em bolsa, a venda de camisolas che-

dia cr7 Ou a MáQuina de fazer dinheirO
gou a deitar abaixo o site do clube. Segundo o 
portal Yahoo, foram vendidas 520 mil camiso-
las 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 en-
cher, certamente.
O Allianz Stadium, nome do estádio do novo 

clube de CR7, tem capacidade para 41 500 es-
pectadores e, de forma a começar já a rentabi-
lizar 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 Ju-
ventus chegue à final da Liga dos Campeões, a 
exposição mediática pode valer à Jeep da Fiat 
Chrysler (do império da família Agnelli, deten-

tora de Juventus), cerca de €50 mi-
lhões.
O futebolista português Cristiano 

Ronaldo disse que a opção pela Ju-
ventus “foi uma decisão fácil”, tendo 
em conta a dimensão do clube cam-
peão 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 de-
cisão 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 portu-
guês, 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 car-
reira. Eu não, venho quase rejuvenescer, para 
um clube grande”, disse Cristiano Ronaldo, 
manifestando-se “agradecido à Juventus pela 
oportunidade de continuar a carreira”.


