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mont-royal
1042-A, Mont-Royal Est
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saint-zotique
1221 Saint-Zotique Est
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Um telefone residencial 
mais barato

Em virtudE das férias,
a voz dE Portugal só

voltará ao contacto dos nossos

lEitorEs, no dia 13 dE agosto

Boas férias
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cArNEIrO: Carta Dominante: O 
Louco, que significa Excentricida-
de. Amor: Sentir-se-á muito alegre 
e bem-disposto. Aproveite bem 

este momento. Saúde: Esteja mais atento 
às suas necessidades fisiológicas. Con-
suma alimentos ricos em ferro. Controle o 
seu sistema nervoso para que a sua saú-
de não saia prejudicada. Dinheiro: Assuma 
com responsabilidade os seus compromis-
sos profissionais. Honre a sua palavra. Nú-
meros da Sorte: 10, 1, 4, 7, 8, 9

tOurO: Carta Dominante: Ás 
de Espadas, que significa Suces-
so. Amor: Controle os ciúmes. 
Não seja tão possessivo com a 
pessoa amada pois esta pode 

sentir-se sufocada. Dê-lhe espaço para se 
movimentar. Saúde: Pratique um desporto 
relacionado com a água. O seu organismo 
necessita do contacto com este elemento 
para se sentir bem e equilibrado. Dinheiro: 
Poderá enfrentar uma situação difícil no seu 
ambiente laboral. Procure estar longe dos 
conflitos. Números da Sorte: 10, 2, 4, 5, 8, 7

gémEOs: Carta Dominante: Va-
lete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Con-
tribua para a harmonia familiar 

com uma boa base de compreensão. Saú-
de: Avalie o seu estado de saúde de uma 
forma consciente. Procure o seu médico 
de família. Dinheiro: O seu desempenho 
profissional será recompensado. Boas no-
tícias a nível financeiro. Não desperdice 
oportunidades.
Números da Sorte: 23, 5, 6, 15, 14, 8

cArANguEjO: Carta Domi-
nante: 4 de Espadas, que signi-
fica Inquietação, agitação. Amor: 
Combine um jantar onde possa 

reunir todas as pessoas que são importan-
tes para si. Saúde: Evite abusar do café, 
pois pode provocar-lhe fortes dores abdo-
minais. Dinheiro: Mostre o que vale e será 
bem sucedido. Não tema demonstrar as 
suas verdadeiras capacidades.
Números da Sorte: 3, 6, 8, 4, 12, 11

LEÃO: Carta Dominante: 9 de Co-
pas, que significa Vitória. Amor: En-
tenda os pontos de vista do seu par 
e procure entender que cada pes-

soa tem a sua própria personalidade. Saú-
de: Viverá momentos de grande agitação 
mental. Tire uma hora no final do dia para 
relaxar. Dinheiro: Dê mais valor às relações 
entre os colegas. O bom ambiente ajuda a 
aumentar a qualidade do trabalho. Núme-
ros da Sorte: 12, 14, 15, 7, 8, 9

vIrgEm: Carta Dominante: 10 de 
Espadas, que significa Dor, Escu-
ridão. Amor: Procure passar mais 
tempo com a sua família. Saúde: 

Tendência para algum mau humor e irrita-
bilidade. Dinheiro: Aprenda a ser um bom 
gestor das suas poupanças. Aos poucos 
irá ver a diferença na sua conta. Não seja 
demasiado tolerante. Podem aproveitar-se 
da sua boa vontade.
Números da Sorte: 20, 8, 5, 45, 41, 33

bALANÇA: Carta Dominante: A 
Roda da Fortuna, que significa que 
a sua sorte está em movimento. 
Amor: Opte pela tolerância para re-
solver os seus problemas afetivos. 

Saúde: Faça uma alimentação mais equi-
librada. O seu organismo agradecer-lhe-á. 
Dinheiro: Semana muito favorável sob o 
ponto de vista profissional. O seu trabalho 
será reconhecido. 
Números da Sorte: 22, 33, 44, 4, 8, 5

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 
Morte, que significa Renovação. 
Amor: Evite conflitos com familia-
res por causa de assuntos finan-

ceiros. Saúde: Sentir-se-á cheio de ener-
gia e vitalidade. Aproveite para praticar 
exercício físico. Dinheiro: Procure não exi-
gir tanto dos outros. Invista num negócio, 
pois o seu setor financeiro está bastante 
favorecido.
Números da Sorte: 2, 5, 8, 1, 11, 3

sAgItárIO: Carta Dominante: 
Cavaleiro de Ouros, que significa 
Pessoa Útil, Maturidade. Amor: 
Trabalhe mais o seu lado espiritual, 

pois isso vai ser bastante útil para contro-
lar os seus impulsos. Saúde: Procure fazer 
uma vida mais saudável. Alie a alimenta-
ção equilibrada à prática de exercício fí-
sico. Dinheiro: Uma promoção poderá re-
compensar o seu esforço. A partir de agora 
aja de forma a corresponder a este voto de 
confiança. 
Números da Sorte: 6, 9, 4, 10, 20, 30

cAprIcórNIO: Carta Dominante: 
7 de Espadas, que significa Novos 
Planos, Interferências. Amor: Os la-
ços familiares fortalecer-se-ão e a 
paixão vai tomar conta de si. Saú-

de: Beba sumos naturais para fortalecer o 
organismo com vitaminas. Dinheiro: Renta-
bilize o seu dinheiro e invista em algo que 
lhe permita amealhar alguns lucros. Núme-
ros da Sorte: 25, 14, 36, 8, 9, 11

AquárIO: Carta Dominante: 9 de 
Paus, que significa Força na Ad-
versidade. Amor: Um pequeno de-
sentendimento poderá fazer com 
que ponha em risco uma amizade 

de longa data. Mantenha a calma. Saú-
de: O seu descontentamento com a sua 
silhueta levá-lo-á a pensar seriamente em 
fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de 
vontade será determinante para ultrapas-
sar um desafio profissional. Continue em-
penhado.
Números da Sorte: 11, 14, 44, 5, 8, 7

pEIxEs: Carta Dominante: 4 de 
Copas, que significa Desgosto.
Amor: Torne os seus sonhos em 
realidade, declarando o seu amor 
à pessoa que preenche o seu co-

ração.
Saúde: Semana sem grandes problemas 
ao nível da saúde. Mantenha o equilíbrio.
Dinheiro: Avalie bem as suas potenciali-
dades, pois as mudanças de ocupação 
estão favorecidas. Lute pelos objetivos 
que pretende atingir a nível profissional.
Números da Sorte: 6, 9, 41, 40, 2, 23

fONDAtEurs
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Programação 
sEmanal

quArtA-fEIrA
23 DE juLhO                              
01:30 Livre pensamento
01:58 7 maravilhas Naturais 
 de Angola
 quedas do chiumbe
02:05 regresso ao campo
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 covilhã
08:00 jornal da tardeDireto
09:17 bombordo
 magazine do mar
09:43 Ler +, Ler melhor
09:53 verão total
 covilhã
13:00 portugal em Direto
13:59 cuidado com a Língua!
14:14 7 maravilhas Naturais
 de Angola
 quedas do chiumbe
14:22 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:11 cimeira cpLp 2014
16:42 O preço certo
17:32 Os Nossos Dias
18:15 telejornal madeira
18:43 telejornal Açores
19:17 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:34 cimeira cpLp 2014
21:06 festival músicas 
 do mundo - sines 2014
21:19 regresso ao campo
22:12 cimeira cpLp 2014 e
 Entrevista a 
 Adriano moreira
22:36 cimeira cpLp 2014
23:08 festival músicas 
 do mundo - sines 2014
23:20 5 para a meia-Noite
00:23 telejornal Açores
00:59 telejornal madeira

quINtA-fEIrA
24 DE juLhO                               
01:30 correspondentes
01:55 7 maravilhas Naturais
 de Angola
 reserva do quiçama
02:10 A Lista de chorin
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão total
 gouveia
08:00 jornal da tarde
09:17 bombordo
 magazine do mar
09:44 Ler +, Ler melhor
09:53 verão totalDireto
gouveia
13:00 portugal em Direto
14:00 7 maravilhas Naturais
 de Angola
 reserva da quiçama
14:19 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:11 correspondentes
16:35 O preço certo
17:25 Os Nossos Dias
18:08 telejornal madeira
18:38 telejornal Açores
19:12 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:33 festival músicas 
 do mundo - sines 2014
20:44 correspondentes
21:08 uma família Açoriana
21:50 fatura da sorte
21:56 A Lista de chorin
22:47 Livre pensamento
23:15 festival músicas 
 do mundo - sines 2014
23:26 5 para a meia-Noite
00:28 telejornal Açores
01:00 telejornal madeira

sExtA-fEIrA
25 DE juLhO                               
01:30 programa a designar
02:10 poplusa
03:00 bom Dia portugal
05:00 verão totalDireto
 mira
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 O preço certo
10:00 verão totalDireto
 mira
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 visita guiada
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias

18:10 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 3 por uma
21:20 visita guiada
21:50 poplusa
22:45 programa a designar
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

sábADO
26 DE juLhO                               
01:30 programa a designar
02:05 portugal 3.0
03:00 bom Dia portugal
06:00 programa a designar
07:05 portugal 3.0
08:00 jornal da tarde
09:15 programa a designar
12:00 Atlântida - Açores
13:30 programa a designar
14:45 voz do cidadão
15:00 telejornalDireto
16:15 programa a designar
19:00 24 horasDireto
20:00 cOOLi
20:45 programa a designar

DOmINgO
27 DE juLhO                               
01:30 biosfera
02:00 áfrica 7 Dias - 2014
02:30 áfrica global 2014
03:00 bom Dia portugal
05:00 Eucaristia 
 Dominical
06:00 programa a designar
07:05 Nha terra 
 Nha cretcheu 2014
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 Aqui portugal
14:35 Eurotwitt 2014
15:00 telejornalDireto
16:15 cOOLi
17:00 programa a designar
17:30 Inesquecível
 júlio Isidro e josé cid
 e gabriela carrascalão
19:00 24 horasDireto
20:00 programa a designar
22:10 Inesquecível
 júlio Isidro e josé cid
 e gabriela carrascalão
23:35 3 por uma
00:30 programa a designar

sEguNDA-fEIrA
28 DE juLhO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 vila de rei
08:00 jornal da tardeDireto
09:15 bombordo
 magazine do mar
09:45 verão total
 vila de rei
13:00 portugal em Direto
14:05 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:15 Especial saúde 2013
16:45 O preço certo
17:30Os Nossos Dias
17:55 telejornal madeira
18:40 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00telejornal América
20:30 Especial saúde 2013
21:00 sinais de vida
21:45 bairro Alto
22:35 Olhar o mundo
23:15 5 para a meia-Noite
00:25 telejornal Açores
00:55 telejornal madeira

tErÇA-fEIrA
29 DE juLhO                               
01:30 bom Dia portugal
05:00 verão total
 Oliveira do hospital
08:00 jornal da tarde
09:15 há voltaDireto
 fafe
13:00 portugal em Direto
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornalDireto
16:10 biosfera
16:45 O preço certo
17:30 Os Nossos Dias
18:12 telejornal madeira
18:43 telejornal Açores
19:10 bem-vindos a beirais
20:00 telejornal América
20:30 Ingrediente secreto
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cEntro dE acção socio-comunitária dE mtl
O CASCM organiza um passeio, para a 3ª idade às Mil Ilhas no Ontário, dia 27 de 
agosto. Um cruzeiro de 2h30 está previsto para poder usufruir da beleza das Mil Ilhas. 
Saída do CASCM às 7h, regresso às 20h30. Se tem 55 anos e mais e quer participar 
neste passeio, inscreva-se até 15 de agosto. Todos devem levar o seu lanche. Para 
mais informações: Tel: 514-842-8045.

fEstas dE nossa sEnHora do montE
Esta festa tradicional dos Madeirenses vai se realizar nos dias 8, 9 e 10 de agosto 
de 2014. 8 de agosto: 18h30: Recitação do terço e eucaristia. 19h30: Arraial com a 
FPM. 20h30: Carlos Kanto. 9 de agosto: 18h30: Celebração da Eucaristía pelo rec. 
Sr. Padre António Paulo Sousa, vindo expressamente da Madeira para estas festas, e 
animada pelo grupo coral do Sr. Santo Cristo. 19h00: Rancho Folclórico madeirense 
de Toronto. 20h00: Décio Gonçalves vindo de Toronto, Alex Camara apresenta o seu 
espetáculo Steve Bolton do Blueprint Crew coreografo de la Voix. 22h00: Carlos Kanto 
da Venezuela. 10 de agosto: 12h00 Celebração da missa solene. 14h00: Procissão 
de Nossa Senhora do Monte.16h00: Rancho Folclórico Madeirense de Toronto. 17h00: 
Décio Gonçalves. 19h30: Alex Camara. 21h00: Carlos Kanto.

anivErsário do sr. PadrE José maria
A missa de festa do aniversário natalício do Sr. Padre José Maria, tem lugar domingo 
dia 27 de julho de 2014, às 10h00. Um almoço “partilhado”, terá lugar ao meio dia, no 
Salão Nobre. Traga o seu petisco e doçaria para ser partilhado com todos. Não se es-
queça de trazer uma boa pinga, para dar a provar a quem estiver a seu lado. Também 
podem levar o seu sumo ou água. Por favor passem a mensagem aos seus amigos.
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Mont-Royal
1042-A, Mont-Royal E.
514-303-9304

Centre Du Domaine
3235, ave de Granby
514-999-0555

Saint-Zotique
1221 Saint-Zotique E.
514-278-2900

10$ v Chamadas ilimitadas através do Canadá2 (Nenhum custo interurbano)

Visualizador e Voice mail, re-envio das chamadas,3 

Chamadas a espera e chamada em conferência incluido

Nenhuma visita de um técnico necessário

Você poderia manter o seu número de telefone de casa actuel4

v

por 
mês1

Um telefone
residencial
mais barato
economize com a telefonia residencial de fi do

Para os clientes da Fido

Aparelho Telefone Residencial necessário.

v
v

v

clínica sem Apontamento
sexta-feira de 9h - 12h

clinica de saúde viagem

medecina Estética
(Botox, Dermafillers, etc.)

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

Domingo: 10h00-13h30

EDiTORiAL

a Àgua morna acaba Por fErvEr

Perante a avalanche de Emigrantes no Mundo 
os Estados tentam adaptar-se ao principio do 

pluralismo. Por outro lado, nada deve proíbir que 
as jovens muçulmanas vão à escola usando o véu 
e uma escola pública imparcial não deve expor os 
símbolos de uma religião: Recordo que a consti-
tuição da maioria dos países garante plena liber-
dade religiosa a cada confissão.
A realidade, contudo, é que os conflitos escasseiam 

ainda que, em ocasiões, quando ocorrem, surjam com 
especial violência e motivados por razões de rejeição 
racial. Em teoria, em nenhuma instituição pública, 
incluindo as escolas, deveriam aparecer símbolos re-
ligiosos. Mas na prática, são muitas as salas de aulas 
onde pontificam crucifixos ou imagens da virgem.
Em Portugal culturalmente existe uma atitude mui-

to tolerante em relação aos atos religiosos. Na Co-
missão para a Igualdade e Contra a Discriminação 
Racial, não há história de nenhuma queixa como as 
que há no resto do Velho Continente. Nas liberdades 
essenciais, somos do melhor que há na Europa.
A Grã-Bretanha é um exemplo de aceitação das di-

ferenças culturais.
A França, Alemanha e o Québec debatem o direito 

ao uso do véu  islâmico e outras posturas e a proibi-
ção do mesmo, conforme o ponto de vista.
A aprovação de medidas repressivas não vai resol-

ver os problemas entre as comunidades, mas sim re-
forçá-los: Não a uma lei contra o véu islâmico, sim a 
uma laicidade vigilante e acolhedora dos credos que 
cada um professa... Católicos, Evangélicos, Muçul-
manos, Judeus e outros. 
Os estrangeiros devem ter a liberdade de viver de 

acordo com os ditames das suas culturas, religiosa ou 
estilos de vida e aceites nas escolas, nos serviços pú-
blicos e no setor privado. Mas esta liberdade implica, 
que os estrangeiros respeitem também a cultura, o 
clima político e a terra do país de acolhimento, nas 
obrigações morais e cívicas.
Vivemos na sociedade neste momento, gaves ten-

tações. E a tentação maior é o orgulho, precisamen-
te daqueles que se consideram humilhados. Isto é: 
quem até agora se considerasse humilhado – ou por-
que o fosse realmente – hoje passa precisamente, se 
porventura aceita a tentação do orgulho, passa a ser o 
opressor. Passa a fazer uma ação de humilhação, por 
vingança, por retaliação. E nisso é que está, realmen-
te não só o mal, mas será depois finalmente o mal da 
sociedade. Vivemos em pânico, em grande extensão 
da nossa sociedade. O pânico significa, realmente, 
que se quebraram os laços que fazem a unidade e a 
estrutura de uma sociedade.
O pânico que se espalha pelo Mundo é uma nova 

forma de barbarização é um retorno a tempos em que 
a sociedade não tinha meios de se defender, as águas 
mornas entre Israel a Palestina e a Comunidade In-
ternacional acabou por ferver, provocando a matança 
é uma barbarização por parte de Israel, neste ano de 
2014 declarado: ano internacional de solidariedade 
com a Palestina. A ocupação israelita, que nega aos 
palestinianos o direito à independência, reconhecido 

pelas Nações Unidas, sempre ignoradas e espezinha-
das por Israel e apoiadas políticamente pelos EUA, 
Canada e conta com o silêncio da UE: é preocupante! 
A guerra em vários países e os combates na faixa 

de Gaza. Sempre em causa a divisão da terra, os 
interesses e benefícios na exploração dos recursos 
naturais e o controlo de posições políticas no mun-
do, como se verifica também na Ucrânia e Líbia, 
sempre os povos vitimas da política de ingerência 
e da guerra.
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Incentivamos os nossos leitores a nos enviarem 
as suas fotos antigas para se advinhar “quem são 

eles?” Devem enviar as fotos por e-mail 
red@avozdeportugal.com

qUEM SãO ELES?

Silva, Langelier & Pereira inc.
S e g u r o s  g e r a i s

75  Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

BEM-VinDOS A MOnTREAL

antEs das férias o fEstival
fEstEJou todos Juntos

no domingo 20 de julho Joe Puga, o presidente do 
festival e o Sr. Leonardo Soares, um dos princi-

pais patrocinadores da grande festa do dia de portu-

gal, organizou um churrasco para agradecer a grande 
ajuda de cada pessoa que se dedicaram a trabalhar 
neste festival. 
Durante o festival trabalhei muito, e todos que es-

tavam presentes também trabalharam muito, de um 
lado para receber os artistas, do outro lado, a organi-
zar o festival na papelada, na publicidade, etc. 
Esta tarde foi muito interessante e todos falaram da 

Sylvio Martins

sua experiência, trocas de ideias e também, o jornal A 
Voz de Portugal informa, em primeira mão que o pre-
sidente desta “associação” será ainda presente para 
2015 e pediu-me para informar toda a comunidade 
“quem vai ser o próximo artista em Montreal para o 
festival?”. Os organizadore estão abertos a sugestões.
Da minha parte vou sugerir, Mickael Carreira, Xu-

tos e Pontapés, Rui Veloso, Roberto Carlos, Ana Ma-

lhoa, Iran Costa. Há muito mais, então telefonem ao 
presidente, e vamos ver quem estará presente para 
2015. Espero que a Viviana e o Joe Puga que fizeram 
em conjunto um ótimo trabalho em 2014, e que refa-
zem esta energia no palco para 2015.
Obrigado ao Leonardo Soares e sua simpática 

esposa para este lindo convívio e parabéns a todos 
e até ao próximo ano.
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*Offres valables pour la location aux deux semaines d’une Mazda3 GX 2014 (D4XK64AA00), d’une Mazda3 Sport GX 2014 (D5XK64AA00) ou d’un Mazda CX-5 GX 2015 (NVXK65AA00) de base neufs en stock, ce qui équivaut 
à 78/78/104 versements aux deux semaines de 85 $/95 $/139 $ pour 36/36/48 mois, avec un acompte de 0 $/0 $/0 $. Offres de location aux deux semaines d’une Mazda3 GT 2014 (D4TL84AA00), d’une Mazda3 Sport GT 2014 
(D5TL84AA00) ou d’un Mazda CX-5 GT 2015 (NXTL85AA00) illustrés neufs en stock, ce qui équivaut à 78/78/104 versements aux deux semaines de 171 $/182 $/193 $ pour 36/36/48 mois, avec un acompte de 0 $/0 $/0 $. Les verse-
ments de location incluent les frais de transport et de préparation de 1 695 $ (Mazda3)/1 895 $ (Mazda CX-5) ainsi que la surcharge de 100 $ pour le climatiseur (le cas échéant). L’immatriculation, les assurances et les taxes sont en 
sus. La première mensualité est payable à la livraison. Limite de 20 000 km par an. Frais de 8 ¢ le kilomètre excédentaire. Offre de location réservée aux clients au détail admissibles. Les offres de location peuvent varier selon la région 
et le modèle. †Le taux annuel de financement à l’achat de 0 % est offert pour les modèles Mazda 2014 et 2015 neufs sélectionnés en stock. Les modalités peuvent varier selon le modèle. Selon une entente type pour le financement 
d’un montant de 20 000 $, les mensualités sont de 416,67 $, les frais de crédit sur une période de 48 mois, de 0 $ et l’obligation totale de financement, de 20 000 $. ▼Si vous possédez ou louez actuellement un véhicule concurrent, 
économisez 500 $ à l’achat, au financement ou à la location d’un CX-5 2015 neuf. Échange non requis. Cette offre non transférable est réservée aux conducteurs qui possèdent ou louent un véhicule concurrent. (Preuve requise.) La 
remise en argent de 500 $ est déduite du prix négocié avant taxes. Offre valable du 2 au 31 juillet 2014.  ΩSelon ALG, la Mazda3 2014 a une valeur résiduelle supérieure à celle de tous les autres véhicules de la catégorie des voitures 
compactes. ALG est la référence de l’industrie pour les données sur la valeur résiduelle et la dépréciation (www.alg.com). ▲Programme de garanties offert gratuitement pour tous les modèles 2014 et 2015 par l’entremise de Mazda 
Canada inc. Les modalités peuvent varier selon les modèles. Certaines exceptions peuvent s’appliquer. Rendez-vous chez votre concessionnaire Mazda pour tous les détails.  ◊Certaines conditions s’appliquent. L’immatriculation, les 
assurances et les taxes sont en sus. Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules. Ces offres sont valables du 2 au 31 juillet 2014 ou jusqu’à épuisement des stocks. Les prix 
peuvent faire l’objet de changements sans préavis. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.
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TRiDUO PREPATóRiO
Vindo expressamente da Madeira para estas festas. O Sr. Padre António Paulo Sousa.

SExTA-fEiRA, DiA 8 DE AGOSTO
18h30: Recitação do terço e eucaristia

SáBADO, DiA 9 DE AGOSTO
18h30: Celebração da Eucarístia pelo ver. Sr. Padre António Paulo 
Sousa convidado especial para estas festas. Animado pelo Grupo Co-
ral do sr. santo cristo

DOMinGO, DiA 10 DE AGOSTO
12h00: Celebração da missa solene pelo ver. Sr. padre António Paulo 
Sousa em co-celebração com outros padres e animada pelo Grupo Co-
ral Santa-Cruz.
14h00: Procissão de Nossa Senhora do Monte saindo da igreja. 
     Sobe a rua Clark até a Marie-Anne, descendo à Saint-Urbain 
          até à Duluth, sobe a Clark até à Igreja Santa Cruz.
                Abrilhantarão a procissão a seguinte Filarmónica:
                     divino espirito santo de Laval e Montreal
               *Convidam-se as crianças que tenham feito a primeira 
                             comunhão a participarem na procissão.

6ª-fEiRA, DiA 8
19h30: Arrial com a
 banda musica 
 Banda 
 Montreal
20h30: carlos Kanto

SáBADO, DiA 9
19h00: Rancho Folclórico 
 Madeirense de toronto
20h00: Décio Gonçalves vindo de Toronto
21h00: Alex Câmara a presente o seu novo
 espectalo em colaboraçao steve
 Bolton do Blueprint Crew
 coreograofo oficial de La Voix
22h00: Carlos Kanto vindo da Venezuela

DOMinGO, DiA 10
16h00: Rancho Folclórico
 Madeirense de
 toronto
17h00: Décio Gonçalves
19h30: Alex Câmara
21h00: carlos Kanto

** Estamos de volta ao nosso local de origem! 
venha visitar as nossas novas e melhores instalações.

 

John F. Kennedy Business Centre 

3030 Villeray Street East, Montreal, Qc. 

H2A 1E7  (514) 374-2888 

www.jfkbc.ca 

**We are back at our original location!!!  Come visit our new and improved facilities. 

**Conveniently located:      

-Steps away from St. Michel Metro   

-Close to highway 40-exit St. Michel 

It’s not too late to register for the following programs! (Spaces are limited). 

- Hotel Reception:     Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Professional Sales:  Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Travel Sales:             Classes begin September 9, 2013 (Day time) 
- Accounting:              Classes begin September 23, 2013 (Evening) 

Act quickly and register for one of our October programs. 

- Starting A Business:  Classes begin October 15, 2013 (Evening)    
- Legal Secretarial:       Classes begin October 21, 2013 (Evening) 

We offer:   

 Day and evening classes, Loans and Bursaries, Ministry of Education             
Diploma/Attestation, and FREE TUITION. 

**Visit our website for Admission Requirements.**  
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 Day and evening classes, Loans and Bursaries, Ministry of Education             
Diploma/Attestation, and FREE TUITION. 
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** convenientemente localizado:
- Perto do Metro St. Michel
- Perto da auto-estrada 40, saída St. Michel.

jOhN f. KENNEDy busINEss cENtrE
3030 villeray Este, montreal, qc.

H2A 1E7  (514) 374-2888
www.jfkbc.ca

LÍNguA INgLEsA básIcO
INfOrmAÇõEs DE INscrIÇÃO

mANhÃ INgLês básIcO DAtAs: AgOstO 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 2014
     hOrAs: 9h00 tO 11h00   
tArDE  INgLês básIcO DAtAs: AgOstO 12, 13, 19, 20, 21, 2014
     hOrAs: 17h00  tO  19h00  

UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS (ORIGINAL ÚNICAMENTE) É EXIGIDO:
• Documentos de Imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

hOrárIOs DAs AuLAs DE
INgLês DE bAsE DE mANhÃ E DE tArDE

manhã: Do 27 de agosto até 27 de novembro de 2014
    De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

tarde:   Do 27 de agosto até 17 de dezembro de 2014
    De segunda a quinta: 17h30 às 21h30

custo: 100,00 $ pagamento completo (dinheiro unicamente)
   Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
NO (ORIGINAL ÚNICAMENTE) É EXIGIDO:

• Cartão de segurança medical
• Carta de condução
• Factura de electricidade (Hydro)

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrtE é ExIgIDO
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Domingo passado, a instituíção de preferência 
da comunidade portuguesa em Montreal que 

é o “Romados”, celebrou os seus 20 anos de exis-
tência. 
Para a ocasião um enorme mas delicioso bolo, foi 

preparado pelos pasteleiros da casa e partilhado com 
empregados e clientes, que na ocasião estavam pre-
sentes, provavelmente aboreando um não menos 
delicioso frango à “ROMADOS” ou qualquer outro 
prato preparado e servido pelos empregados deste 
lugar. Tentar descrever em poucas linhas,o que esta 
familiar pastelaria, churrasqueira, padaria e muito 
mais, tem sido, durante estes 20 anos, para os habi-
tantes do Plateau em particular, seria como tentar me-
ter toda a água do mar em pequenas garrafas.
Pois a casa fundada por Fernando Machado em 

1994 e, apesar de algumas indesejadas interrupções, 
tem sido a estação de serviço, onde portugueses e 
práticamente todos os outros grupos étnicos que ha-
bitam Montreal e arredores,têem feito imensas para-

gens para se “abastecerem” do combustível essencial 
à boa disposição, porque com um estomago vasio, 
não há lugar para festejos. Portanto, descrever todas 
as peripécias que aqui tiveram lugar nestes 20 anos, é 
missão impossível.
Que se trate de um simples papo- seco ou de uma 

complicada encomenda para uma festa de anos, bati-
zado ou casamento, ROMADOS lá tem estado, está e 
estará, sempre pronto para satisfazer com qualidade 
e prontidão, qualquer pedido que os seus estimados 
clientes exigirem. Nem sempre foi fácil, que o diga 
o patriarca Fernando, mas, como na maior parte dos 
casos as dificuldades são também oportunidades para 

melhorar tudo o que precisa ser alterado, a família 
Machado não falhou à regra e foi assim que de ano 
para ano, esta instituição tem aproveitado cada opor-
tunidade para melhor servir a sua clientela. Esta, por 
sua vez, tem apreciado cada uma dessas melhorias e 
hoje podemos constatar que não existe em Montreal, 

lugar de encontro de maior afluência.
Saber combinar bom produto, bom serviço e sobre-

tudo bom preço, são as três devisas deste comércio, 
resultado de uma boa formação e dedicação dos pa-

trões (Fernando, Many e Paulo) assim como de todos 
os empregados e dirigentes que trabalham no 115 
Rachel este.
Parabéns Fernando e família por estes 20 anos de 

sucesso.
O jornal A Voz de Portugal, fiel e orgulhoso da 

longa e amigável associação de que tem beneficia-
do ao longo destes anos, faz votos para que o vosso 
sucesso continue por muitos anos ainda e que con-
tinuem a espalhar o delicioso cheirinho a frango 
assado no churrasco, pelas ruas avizinhantes ao 
vosso local.

romados Em fEsta
Miguel félix
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crisE no bEs é “uma tragédia 
Para a Economia PortuguEsa”
Retomando os seus habituais comentários na 

RTP1, depois de um período de interregno 
onde se disputou o Mundial de futebol, José Só-
crates comentou esta noite a crise no Banco Es-
pírito Santo revelando que esta o “surpreendeu 
completamente”.
“A crise no BES surpreendeu-me completamente. É 

uma tragédia para a economia portuguesa, pelo dano 
que causa à reputação do país e do sistema financeiro 
português. Tem uma consequência económica pesa-
da para o país e para a economia”, afirmou o antigo 
governante, José Sócrates, sobre a crise vivida no 
seio do Grupo Espírito Santo e que levou à saída de 
Ricardo Salgado da liderança do BES. E justifica o 
ex-primeiro-ministro as dificuldades em compreen-
der o sucedido, dizendo que estando cá a troika e 
Portugal sujeito a um controlo tão apertado que não 
compreende como como é que este problema não foi 
conhecido mais sedo. 
“Nestes últimos três anos tivemos a troika, audito-

rias, testes de stress, a ajuda do BCE para melhorar e 
qualificar o sistema bancário europeu e no fim acon-
tece isto”, afirma o comentador da RTP.
Sobre este ponto, defende Sócrates que deverá, no 

futuro, pensar-se em novas formas de supervisão 
financeira, aprendendo com os casos do passado, 
como, exemplifica, a crise de 2008, provocada pela 
descoberta de offshores que fizeram colapsar o siste-
ma financeiro.
“Se há moral a tirar disto é que o dogma de que o 

mercado faz tudo bem é um mito. 
A desregulação no sistema financeiro conduziu a 

casos como o BES e coloca questões relacionadas 

com a supervisão nacional. A supervisão financeira 
deve ser feita a uma escala internacional. Ainda não 
aprendemos a lição de 2008”, disse o antigo primei-
ro-ministro.
Por fim, referindo ao caso do BPN e aos ataques 

realizados nessa altura ao papel desempenhado 
por Vítor Constâncio, então governador do Ban-

co de Portugal, o socialista disse em tom sarcásti-
co que “é uma ironia que aqueles que no caso do 
BPn culparam o supervisor agora não o façam”, 
referindo aos elogios que a atuação de Carlos Cos-
ta tem merecido de parte a parte. 

“sEria um Privilégio tEr
gutErrEs como
PrEsidEntE”
Antonio Costa, candidato a primeiro-ministro 

pelo PS, esclarece, em entrevista ao Público, 
que não se identifica com discursos populistas e 
que vê António Guterres como o candidato ideal 
para as presidenciais.

“Acho que seria um privilégio para o país poder ter 
o eng.º António Guterres como Presidente da Repúbli-
ca”, confessou António Costa em entrevista ao jornal 
Público. O candidato a primeiro-ministro pelo Parti-
do Socialista sublinhou que, se tivesse que escolher, 
Guterres “era seguramente o melhor que a esquerda 
poderia ter”. O atual presidente da Câmara de Lisboa 
está em campanha para as primárias de 28 de setembro 
e, questionado sobre o seu discurso, garante que nun-
ca vai enveredar por populismos e esclarece que tem 
“uma enorme vantagem em relação a outras pessoas”, 
pode oferecer “o passado como garantia”. “Não pre-
ciso de prometer no futuro. O meu passado é garantia 
suficiente de que comigo não há tentações populistas”, 
esclareceu.Sobre a possibilidade de, caso chegue a 
primeiro-ministro, entrar em entendimento com uma 
lista social-democrata com um novo presidente, Costa 
adianta que “o país precisa de compromissos políti-
cos” porque é assim que funciona a democracia.
“O erro da anterior governação socialista foi não 

ter aproveitado a maioria absoluta para dar um 
salto qualitativo no diálogo político em Portugal. 
Esse diálogo deve existir e é necessário existir”, 
rematou.

fidEl castro fElicita nicarágua
Por 35 anos da rEvolução
sandinista
O líder cubano fidel Castro considerou que a 

nicarágua se converteu num “baluarte já ir-
reversível da luta anti-imperialista” numa mensa-
gem enviada ao Presidente do país no 35.º aniver-
sário do triunfo da revolução popular sandinista.
“Felicito a vitória sandinista de 19 de julho [de 

1979] com o mesmo entusiasmo, como se fosse o 26 
de julho de 1953 ou o 1.º de janeiro de 1959”, escre-
veu Castro numa mensagem enviada ao presidente 
Daniel Ortega citada pela agência EFE. O ex-presi-

dente cubano assinalou que Ortega e a sua esposa, 
Rosario Murillo, “vão ocupar um lugar de honra na 
história dos povos deste continente [América], que 
algum dia poderá contar também com o povo traba-
lhador e inteligente dos Estados Unidos”, recordando 
ainda, na mesma mensagem, o falecido presidente 
venezuelano Hugo Chávez como o “campeão da luta 
pelo socialismo e pela revolução anti-imperialista 
na América Latina”. A revolução sandinista -- assim 
chamada em homenagem ao guerrilheiro da Nica-

rágua Augusto César Sandino - triunfou a 19 de ju-
lho de 1979, 20 anos depois da chegada ao poder da 
revolução cubana, em janeiro de 1959, liderada por 
Fidel Castro, que depôs o ditador Fulgencio Batista.
Na Nicarágua as forças revolucionárias derrubaram o 
regime de Anastasio Somoza Debayle.
O dia 19 de julho é feriado nacional na Nicarágua, 

celebrado desde 1980, quando foi decretado pelo pri-
meiro Governo sandinista para recordar o derrube ar-
mado do regime dos Somoza (1937-1979).

O feriado no Estado da América Latina 
ficou, no entanto, marcado pela morte de 
cinco pessoas e por outros 25 feridos, na 
sequência de vários ataques perpetrados 
contra caravanas de autocarros que trans-
portavam centenas de simpatizantes sandi-
nistas, adiantou a agência eFe.de acordo 
com a agência de notícias espanhola, um 
ataque de um grupo de desconhecidos, que 
disparou contra uma caravana de autocar-
ros, numa região a 72 quilómetros a norte 
da capital Manágua, cerca da meia-noite 
de sábado, provocou quatro dos cinco 
mortos, e 24 dos 25 feridos. Os feridos fo-
ram transportados para o hospital e quatro 

deles mantêm um prognóstico reservado, adiantou 
o autarca do município de Sebaco onde aconteceu o 
ataque, citado pela agência eFe. a caravana regres-
sava dos festejos do 35.º aniversário da revolução 
sandinista, em Manágua.
Um segundo ataque, também contra uma cara-

vana de autocarros com simpatizantes do Gover-
no, no município de San Ramón, provocou um 
morto e um ferido.
Os ataques estão a ser investigados pela polícia.

novartis E googlE
avançam com lEntEs
Para diabéticos
A Google e a novartis juntaram-se para desen-

volver umas lentes de contacto inteligentes 
capazes de medir os níveis de açúcar no sangue, 
avança o The new York Times. As informações re-
colhidas são depois enviadas para o telemóvel.

 A Google anunciou, esta terça-feira, uma parceria 
com a farmacêutica Novartis para desenvolver lentes 
de contactos inteligentes com a capacidade de medir o 
nível de açúcar no sangue, noticia o The New York Ti-
mes. Esta decisão vem no seguimento da incursão, por 
parte de várias gigantes tecnológicas como a Apple e 
a Samsung, no setor da saúde, com o lançamento de 
aparelhos e aplicações que acompanham cada passo 
do utilizador.As lentes permitem monitorizar os níveis 
de açúcar, dispensando assim formas mais invasivas 
de chegar à mesma informação, como as tradicionais 
agulhas. A informação recolhida pelas lentes de con-
tacto através de sensores é enviada para um dispositivo 
móvel, onde podem ser consultados detalhadamente.O 
resultado da parceria deverá estar disponível ao públi-
co num espaço de cinco anos.
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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.

“um invEstimEnto dE alto risco
comPromEtEu um grandE nEgócio”
no seu comentário na SiC, Marques Mendes 

falou hoje sobre a crise no BES, afirmando 
que a PT com o investimento que realizou na Rio-
forte comprometeu um grande negócio, mas que 
esta crise também quer dizer que haverá menos 
dinheiro para investir na economia, o que em ulti-
mo caso atrasará a recuperação económica.

 Instado a comentar os problemas verificados no 
BES, Luís Marques Mendes considerou que no pla-
no internacional esta problemática levantou graves 
problemas, não só com o negócio da Portugal Tele-
com com a Oi a ficar mais difícil, mas também por 
razões de imagens do país.  A empresa portuguesa 
ia ter 39% da nova empresa, agora reduz para 25%. 
A empresa que vai resultar da fusão é mais brasilei-
ra e menos portuguesa. É mais uma compra e me-
nos uma fusão. Zeinal fica diminuído e a imagem de 
Portugal degradada”, atirou o comentador da SIC, 
acrescentando ainda que “com um investimento de 
alto risco [compra de papel comercial na Rioforte] 
comprometeram um grande negócio e comprome-
teram a imagem de Portugal”.Mas, para Mendes, a 
mais grave problemática é ainda nenhum dirigente 
da operadora portuguesa ter vindo a público expli-

car este negócio, algo que o antigo dirigente político 
considerou que era um ato de “arrogância de alguém 
que se considera um Estado dentro do Estado”.Con-
tinuando a explicar a crise no BES e as suas impli-
cações, Marques Mendes considerou que na prática 
toda a problemática se vai traduzir num problema de 
crédito, nomeadamente por causa do Espírito Santo 
Internacional, com particulares a perderem parte das 
suas poupanças e empresas a perderem parte dos seus 
investimentos.“Na prática isto vai traduzir-se em me-
nos crédito do banco para emprestar. Vai ter a prazo 
que emprestar de forma mais cara, porque baixou o 
rating. No domínio do GES começou agora o proces-
so de insolvência e há de acabar numa liquidação ou 
perdão de divida”, o que em termos concretos, con-
siderou o social-democrata, se vai traduzir “menos 
crescimento económico”.Por fim, Mendes continuou 
a defender a ideia de que o banco está sólido, e que 
agora há que dar tempo para a nova administração 
fazer o seu trabalho.“Apesar de tudo há coisas po-
sitivas. O banco está sólido, no sentido em que está 
capitalizado. Tem agora uma administração credível. 
O banco vai precisar de um aumento de capital, mas 
o único problema é o tempo. Porque o tempo gera 
prejuízo”, considerou.Noutro ponto, o comentador 
do canal de Carnaxide não quis deixar de comentar 
o acidente com um avião das linhas aéreas malaias, 
afirmando que teme que este incidente possa passar 
impune e que esta foi uma tragédia de “proporções 
brutais”.“Corre-se o risco de isto ficar impune, mas 
isso não devia acontecer. Isto é uma tragédia de pro-
porções brutais. Nada vai ficar como dantes neste 
conflito da Ucrânia. Este incidente é mau para os 
independentistas, que vão ficar mal vistos na comu-
nidade internacional, é mau para a Rússia, que pode 
ficar mais isolada, e dá mais razão à Europa para en-
durecer as sanções”, concluiu.

Psd admitE aumEntar imPostos sE
HouvEr novo cHumbo do ratton
A deputada do PSD, Conceição Ruão, admitiu 

hoje que o Governo poderá adotar “medidas 
de natureza tributária” caso o Tribunal Constitu-
cional (TC) decida chumbar a proposta de lei que 
prevê a aplicação de cortes nos salários do Estado.

“Nós não temos excluída a hipótese de tomar me-
didas de outra natureza, designadamente, tributária 
se, eventualmente, estas normas vierem a ser decla-
radas inconstitucionais”, afirmou a deputada social-
-democrata, Conceição Ruão, no parlamento. As 
declarações da deputada do PSD foram proferidas 
esta amanhã na comissão parlamentar do Orçamento, 
Finanças e Administração Pública, na qual estiveram 
a ser ouvidas as três estruturas sindicais da função 
pública no âmbito da proposta de lei do executivo 
que prevê a aplicação de cortes nas remunerações da 
administração pública a partir de 1.500 euros.
Perante as dúvidas levantadas pelos sindicatos 

quanto à constitucionalidade do diploma, Conceição 
Ruão admitiu que “o Governo também tem algumas 
dúvidas”, tendo por isso solicitado ao Presidente da 

República a fiscalização preventiva da proposta de 
lei.De acordo com o diploma aprovado a 03 de julho 
em Conselho de Ministros, o executivo compromete-
-se, gradualmente, já a partir de 2015, com a respe-
tiva reversão dos cortes salariais aplicados aos fun-

cionários públicos, num prazo de 
quatro anos. Esta segunda versão 
da proposta de lei - uma vez que 
a primeira tinha já sido aprovada 
no Conselho de Ministros de 12 de 
junho - procede ainda à integração 
das carreiras subsistentes e dos car-
gos, carreiras e categorias dos tra-
balhadores na tabela remuneratória 
única.Inicialmente, a votação final 
global da proposta de lei estava 
prevista para dia 10 de julho, mas 

uma vez que o diploma entretanto aprovado foi colo-
cado em discussão pública, deverá ser votado a 25 de 
julho. De acordo com a proposta de lei aprovada a 12 
de junho em Conselho de Ministros, o Governo pre-
tende reintroduzir temporariamente os cortes entre 
3,5% e 10% aplicados aos salários do setor público 
superiores a 1.500 euros introduzidos em 2011 e que 
vigoraram até 2013.
Estes cortes progressivos nos salários do setor 

público foram introduzidos pelo anterior execu-
tivo do PS através do Orçamento do Estado para 
2011 e mantidos pelo atual Governo PSD/CDS-PP 
até ao ano passado.no Orçamento do Estado para 
2014, o Governo substituiu-os por cortes entre 
2,5% e 10% aplicados aos salários do setor públi-
co a partir dos 675 euros.

madEira aProva diPloma
sobrE subvEnçõEs
Públicas
A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou 

o diploma que adapta à região o regime jurí-
dico aplicável à concessão de subvenções públicas 
do Estado em vigor desde 2008.
 segundo o secretário regional do plano e das Fi-

nanças, Ventura Garcês, o diploma só foi agora leva-
do a plenário porque “importa garantir que a atribui-
ção de subvenções públicas pela região se encontra 
delimitada por linhas enquadradoras específicas, que 
garantam a clareza e transparência do processo e pro-
movam a garantia da sua eficácia”.
o secretário regional assegurou, no entanto, que a 

atribuição de subvenções e de indemnizações com-
pensatórias “já seguia, implicitamente, a legislação 
nacional”.O governante reconheceu que a aprovação 
do diploma secundava orientações do Tribunal de 
Contas e do Programa de Ajustamento Económico e 
Financeiro (PAEF).”Implicitamente, o Governo Re-
gional tem aplicado este diploma, há transparência, 
clareza, e é pública a atribuição de todos os apoios 
públicos do Governo da Madeira, que são definidos 
em Conselho de Governo e em sede do Orçamen-
to Regional”, disse.Ventura Garcês salientou ainda 
que a aprovação deste diploma estabelece as regras 
gerais, “o que não quer dizer que não haja regula-
mentos para a atribuição dos apoios, que são depois 
submetidos a contratos-programa ou a contratos de 
pareceria”.O diploma foi aprovado por unanimidade, 
apesar de os partidos da oposição terem criticado a 
morosidade do seu acolhimento pela ordem jurídica 

regional.A assembleia aprovou também por unani-
midade um voto de protesto apresentado pelo único 
deputado do PCP, Edgar Silva, “contra a intenção de 
encerrar o Tribunal de São Vicente e transformá-lo 
numa secção de proximidade”.
O processo de reorganização do mapa judiciário 

do Governo da República foi criticado pelo depu-
tado do PSD José Prada, que salientou que a atual 
ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, colo-
cou “todos contra todos” com a iniciativa.
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As férias estão à porta, e com elas a oportuni-
dade que os trabalhadores têm de deixar de 

lado, mesmo que temporariamente, as preocupa-
ções, o stress, o esforço físico ou intelectual e todas 
as muitas outras atividades, relacionadas com os 
seus trabalhos. 
Para isso é necessário investir em outros tipos de 

atividades, que irão certamente contribuir para que 

a rotina laboral instalada, suba a tão desejada inter-
rupção. 

Com votos de BOAS FÉRIAS, os nossos prezados 
leitores, encontrarão nas páginas desta edição uma 
série de diversos lugares onde através das atividades 
que aí são praticadas, poderá certamente aproveitar 
ao máximo, este período dedicado ao descanso e la-
zer.

 O PARqUE DA RiVièRE BATiSCAn 
Este Parque, dedicado á conservação e educação 

ambiental, proporciona no entanto bastantes ativi-
dades recreativas ao ar livre.Com 400 hectares de 
superfície, ligando três (3) municípios, Ste- Gene-
viève-de-Batiscan, Saint-Stanislas e Saint Narcisse. 
Situado na beira das formações geológicas do “Escu-
do Canadiano” e das terras baixas do rio St-Laurent, 
o relevo da Rivière Batiscan é dos mais espetaculares 
em certas áreas. A corrente d´água oferece-nos uma 
paisagem encantadora onde sucessivamente pode-
mos admirar quedas de água, cascadas, e bacias. Os 
desportistas e amadores da natureza serão encantados 
ao descobrir todos os trilhos definidos, totalizando 
mais de 25 kms,180 lugares de campismo rústicos, 
meio equipados ou com serviços. Prefere a tranquili-
dade da água? Nesse caso, terá á sua disposição mais 

Boas férias
de 2 kms,     de águas calmas, propícias á canoagem.
Para informações: Tel.: 1-418-328-3599, ou por 

email: parcbatiscan@xplornet.com

PARqUE DE DiVERTiMEnTOS ATLAnTiDE
Situado em Saint-Calixte, a 40 minutos de Mon-

treal, na bela região de Lanaudière, este parque foi 
construído especialmente para os garotos de 0 aos 12 
anos. Aqui encontrará uma multitude de atividades 
que agradaram a toda a família: Esbarradoiros de 

água, jogos aquáticos,trampolins-bungees,25 estru-
turas pneumáticas, um parque d´agua para pneumá-
ticos e muitos outros campos desportivos. Se o tem-
po não permitir as atividades exteriores, porque não 
aproveitar as nossas facilidades interiores e salas de 
jogos! Venha descobrir a Atlantide.

Para informações: Tel.: 1-450-222-5225, ou por 
email: info@parcamusementatlantide.com

ViLLAGE DU PèRE nOEL
Em 1953, o primeiro Ministro da província era Mau-

rice Duplessis, os Canadianos de Montreal ganharam 
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a sétima taça “Stanley” e a família Plouffe, fazia a sua 
estreia na televisão. Pois foi precisamente nesse ano 
que o Pai Natal, inaugurou a sua residência em Val-
-David. Um turbilhão de atividades aí o espera. Entre 
outras, você pode: saltar, escorregar, pedalar, escalar, 
e mergulhar. Esbarradoiros de água, paredes e jogos 
de escalar, comboio elétrico, pneumáticos, jogos de 

água, barco a pedais, voltas de póneis, piscinas, as-
sim como muitos tipos de animais que esperam pelos 
vossos carinhos. Mais de 100 mesas de piquenique à 
sua disposição. Pode trazer a sua merenda ou apro-
veitar as nossas tascas locais.
Para informações: Tel.: 1-819-322-2146, ou por 

email: admin@noel.qc.ca.

O PARqUE DE LA ROnDE
Com a sua imensa selecção de atracções, restauran-

tes e areas de pic nique é, sem duvida o lugar mais 
indicado, sobretudo para os jovens e crianças.
Não muito longe daí, encontra-se o velho porto de 

Montreal. Fundado neste lugar em 1642 por Paul 
Chomedey, pela simples razão que as águas rapidís-
simas na área de Lachine o impediram de aí desm-
barcar, esta imensa zona de armazéns de mercado-
ria (lugar de trabalho de muitos imigrantes, pois aí 

se carregavam e descarregavam barcos cargueiros, 
comboios e camiões nos anos 60 e 70) viu sua vo-
cação totalmente modificada. Hoje é qualificado 
como uns dos mais interessantes lugares turisticos de 
Montreal. Espetáculos, belíssimos jardins, boutiques, 
restaurants e muitos outros divertimentos para toda 
a familia. Caminhando um pouco mais para o oeste, 

visite as Rapides de Lachine. Nas margens do rio St-
-Laurenço encontrará bonitos parques para pic-nic. 
Se é aventureiro, compre o seu bilhete e embarque no 
(cruzeiro) mais espetacular da sua vida.

Descer as águas tumultuosas das Rapides de Lachi-
ne, exige bravura, um coração e um estomago em 
perfeitas condições.

AS GRAnDES BALEiAS 
O parque maritimo do Saguenay-Saint-Laurent pos-

sui uma das mais diversas mamíferos marinhos do 
mundo. Este é o melhor lugar do Quebeque para um 
cruzeiro ou observação de baleias. Vistas deslum-

brantes, 13 espécies de baleias, actividades marítimas 
e uma infinidade de atrações disponíveis para você. 
O Cruzeiro AML é uma empresa familiar fundada em 
Quebeque há mais de 40 anos. É a maior empresa 
de cruzeiro do Canadá com seus 18 navios operando 
em nove portos do Quebeque. Além de seus cruzeiros 
urbanas para Montreal e Quebeque, o AML oferece 
passeios de observação de baleias em Rivière-du-
-Loup, Baie-Ste-Catherine e Tadoussac. 

COSMODOME DE LAVAL
sitio onde situa-se tanto a cidade de astronáutica e 

que o Campo espacial, onde os visitantes são convi-

dados a aprender mais sobre a conquista do espaço. 
Cidade da astronáutica tem um conceito virtual e in-
terativo inclui três missões divertidas e educativas. O 
Campo espacial oferece aos jovens como aos grupos 
uma formaçao semelhante aos astronautas da NASA.

PARqUE SAfARi
O Parque Safari, você vai se surpreender. O único 

lugar no Quebeque, onde é possível circular entre os 
animais da África e encontrar a incrível velocidade 
de chitas! Refresque-se no aquaparque safari e 60 
fontes. 
O parque Safari em seu coração para a vida. Uma 

experiença fantastica a viajar sem passeporte. O Par-
que Safari foi fundada em 1972. Ele tem atualmente 
500 animais de 75 espécies diferentes, disponivel ao 
descobrimento dos olhos dos visitantes.
BOAS féRiAS
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cOm O pOD-
Er DA fé E A 
s A b E D O r I A 
DEstE grANDE 
shAmAN, con-
heço a grande 
benção de estar 

com a pessoa que mais amo 
na vida, e nem sempre tudo é 
dor nem lágrimas, me sinto a 
mulher mais feliz do mundo. 

Desejamos-te o melhor de 
tudo xAmAN.
 

mAtrImONIO LOpEz ruIz

Eu sOu A 
prOvA vIvA 
quE O shA-
mAN, é com-
promisso e 
credibilida-
de.

 A familia do meu marido 
esta prestes a arrebatá-lo 
dos meus braços, com a 
ajuda de um voodoo negro. 
com a ajuda do sábio shA-
mAN, não só recuperei meu 
marido,como também a fa-
milia dele me aceitou. 

ANA hINOjOsA

fINALmENtE 
tENhO NAs 
m I O N h A s 
mÃOs O mEu 
AmOr, depois 
de visitar este 

INDIO-guru encontrei a 
felicidade e posso dizer 
que ele sabe o que faz. 
com os seus rituais e ins-
trumentos, fez com que a 
mina vida fizesse um giro 
de 360 graus. é que o 
meu parceiro e eu somos 
felices. Obrigado, guru.

ILsE

quErO AgrA-
DEcEr A EstE 
xAmAN, por me 
ter feito pasar 
o bnatal mais 
gratificante que 

já tive,já que o passei ao lado 
da mulher que eu amo, eu que 
a tinha dado por perdida. 
No Entanto com o amarro 
milagrosa que realizou o  xA-
mAN DOs xAmANEs, hoje 
sou mais feliz que nunca. 
ObrIgADO guru. 

rAmIrO

QUERO AGRADECER A ESTE XAMAN, por me ter feito pasar o Bnatal mais gratificante que já
tive,já que o passei ao lado da mulher que eu amo,eu que a tinha dado por perdida .No Entanto
com o amarro milagrosa que realizou o  XAMAN DOS XAMANES, hoje sou mais feliz que nunca. 
OBRIGADO GURU. RAMIRO

COM O PODER DA FÉ E A SABEDORIA DESTE GRANDE XAMAN, conheço a grande benção de 
estar com a pessoa que mais amo na Vida, e nem sempre tudo é dor nem lágrimas, me sinto
a mulher mais feliz do mundo.desejamos-te o melhor de tudo XAMAN. MATRIMONIO LOPEZ 
RUIZ

EU SOU A PROVA VIVA QUE O XAMAN, é compromisso e credibilidade. A familia do meu
marido esta prestes a arrebatá-lo dos meus braços,com a ajuda de um voodoo negro. Com a 
ajuda do sábio XAMAN, não só recuperei meu marido,como também a familia dele me 
aceitou. ANA HINOJOSA.

FINALMENTE TENHO NAS MIONHAS MÃOS O MEU AMOR, depois de visitar este INDIO-
GURU encontrei a felicidade e posso dizer que ele sabe o que faz.Com os seus rituais e 
instrumentos fez com que a mina vida fizesse um giro de 360 graus É que o meu parceiro e instrumentos,fez com que a mina vida fizesse um giro de 360 graus.É que o meu parceiro e 
eu somos felices.Obrigao,GURU. ILSE.

POR VIVER EM FESTEJOS E EXCESSOS, o meu marido já nem me tocava.Foi assim que 
numa última tentativa para salvar o meu casamento fui ao SENHOR DUKAS e foi ele

Quem não sómente que trouxe o meu amado como também fez com que ele perdesseQuem não sómente que trouxe o meu amado,como também fez com que ele perdesse
aquele vício que o tinha endurecido.Obrigado por nos teres feito pasar o melhor ano 
novo. ARLET

ELE SIM É O SENHOR DA SORTE.Depois de procurar em tantos lugares,recomendaram-me 
 INDIO XAMAN   f i l   t   é  t  f it  t to INDIO XAMAN, e foi ele que trouxe para os meus pés o amante perfeito que tant

esperava .  ANÓNIMO
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mEu NOmE é hErI-
bErtO thErrIEN, 
e quero fazer um 
testemuho a este 
sr xAmAN INDIO 
porque ele fez com 
que revovassemos 

o nosso amor. já estávamos em 
processo de separação,quando 
decidi visitá-lo e ele conseguiu ver 
que em frANÇA, meu  país,minha 
ex mulher e stEphANIE e sua 
mãe estavam-me a rogar uma 
praga,através de um boneco.hoje 
somos um casal novo.mil graças a 
DEus e ao xAmAN INDIO.

fINALmENtE 
tENhO NAs 
m I O N h A s 
mÃOs O mEu 
AmOr, depois 
de visitar este 

INDIO-guru encontrei a 
felicidade e posso dizer 
que ele sabe o que faz. 
com os seus rituais e ins-
trumentos, fez com que a 
mina vida fizesse um giro 
de 360 graus. é que o 
meu parceiro e eu somos 
felices. Obrigado, guru.

ILsE

pOr vIvEr Em 
fEstEjOs E 
ExcEssOs, o 
meu marido já 
nem me tocava. 

foi assim que numa  última 
tentativa para salvar o meu 
casamento fui ao sENhOr 
DuKAs e foi ele. quem 
não sómente que trouxe o 
meu amado,como também 
fez com que ele perdesse 
aquele vício que o tinha 
endurecido.Obrigado por 
nos teres feito pasar o me-
lhor ano novo. 

ArLEt

DE um mOmENtO  pArA 
OutrO; tOrNOu-sE O 
sEr mAIs DEtEstÀvEL 
DO muNDO, e agora 
chego a minha casa para 

celebrar o  DIA DAs mÃEs. Num 
espelho e uma vasilha de barro. 
OxAmAN INDIO  mostrou-me o ros-
to da pessoa que nos tinha rogado 
uma praga,para nos separar,e que 
acabou por ser a minh a própria 
sogra,para o ter aseu lado e poder 
viver á custa dele, nos queria sepa-
rar. graças a DEus  e a este xAmAN 
INDIO voltou para o meu lado e hoje 
somos um casal feliz e livres dela. 
EstELLA cONtrErAs. 

Agora estamos juntos,não só de corpo e mente,mas também nas nossas almas,as quais não podem
ser separadas por ninguém.Graças a este Indio,que nos tirou da desgraça,mal esse que destruía o 
nosso lar,simplesmente por inveja de terceiros.Obrigado. DAVID Y ANNA 

Por acreditar que podia jogar com os sentimentos das pessoas que me amavam,acabei por perder o 
meu lar e a mulher que me amava.Contudo,graças ao Indio que me fez uma limpeza e um amarre de 
amor.Agora partilho a minha vida com a mulher dos meus sonhos. LEONARDO RUIZ 

A minha relação actual,é a mais perfeita de todas. Depois de nos separarem com bruxaria,recorri
ao Xaman e ele mostrou-me num copo de água,a pessoa que menos esperava ,mas que sempre
nos teve raiva,mas que perdo-o.Depois do Xaman quebrar tudo,no meu lar só existe harmonia.
TANIA

Sabemos que é um pouco complicado expressar o nosso amor,pois és a pessoa que quero a meu lado e 
graças ao Xaman,encontro-me com ela,mesmo se seus pais lutaram muito para a afastar de mim.Pois
quando o amor é mais forte,vence sempre contra tudo.Obrigado Xaman,está provado que tu sabes.. 
MARICELA S.

Recentemente pedimos a benção de Deus para o nosso lar,no dia que nos casámos.A
nossa relação é só amor,quando tudo parecia destruído. Recebi esse Anjo,assim como é o 
Indio e curou todas as nossas feridas que impediam o nosso amor de foncionar.Agora
estamos muito felizes e brevemente virá o fruto do nosso amor.Obrigado Xaman. JOHANN

MEU NOME È HERIBERTO THERRIEN, e quero fazer um testemuho a este SR XAMAN INDIO porque ele fez
com que revovassemos o nosso amor. Já estávamos em processo de separação,quando decidi visitá-lo e 
ele conseguiu ver que em FRANÇA, meu país,minha ex mulher e STEPHANIE e sua mãe estavam-me a 
rogar uma praga,através de um boneco.Hoje somos um casal novo.Mil graças a DEUS e ao XAMAN INDIO.

DE UM MOMENTO  PARA OUTRO;TORNOU-SE O SER MAIS DETESTÀVEL DO MUNDO.,e agora chego a minha casa para; , g g p
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poder viver á custa dele,nos queria separar .Graças a  DIEUS e a este XAMAN INDIO voltou para o meu lado e hoje
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poder viver á custa dele,nos queria separar .Graças a  DIEUS e a este XAMAN INDIO voltou para o meu lado e hoje
somos um casal feliz e livres dela. ESTELLA CONTRERAS. 

QUERO AGRADECER A ESTE XAMAN, por me ter feito pasar o Bnatal mais gratificante que já
tive,já que o passei ao lado da mulher que eu amo,eu que a tinha dado por perdida .No Entanto
com o amarro milagrosa que realizou o  XAMAN DOS XAMANES, hoje sou mais feliz que nunca. 
OBRIGADO GURU. RAMIRO

COM O PODER DA FÉ E A SABEDORIA DESTE GRANDE XAMAN, conheço a grande benção de 
estar com a pessoa que mais amo na Vida, e nem sempre tudo é dor nem lágrimas, me sinto
a mulher mais feliz do mundo.desejamos-te o melhor de tudo XAMAN. MATRIMONIO LOPEZ 
RUIZ

EU SOU A PROVA VIVA QUE O XAMAN, é compromisso e credibilidade. A familia do meu
marido esta prestes a arrebatá-lo dos meus braços,com a ajuda de um voodoo negro. Com a 
ajuda do sábio XAMAN, não só recuperei meu marido,como também a familia dele me 
aceitou. ANA HINOJOSA.

FINALMENTE TENHO NAS MIONHAS MÃOS O MEU AMOR, depois de visitar este INDIO-
GURU encontrei a felicidade e posso dizer que ele sabe o que faz.Com os seus rituais e 
instrumentos fez com que a mina vida fizesse um giro de 360 graus É que o meu parceiro e instrumentos,fez com que a mina vida fizesse um giro de 360 graus.É que o meu parceiro e 
eu somos felices.Obrigao,GURU. ILSE.

POR VIVER EM FESTEJOS E EXCESSOS, o meu marido já nem me tocava.Foi assim que 
numa última tentativa para salvar o meu casamento fui ao SENHOR DUKAS e foi ele

Quem não sómente que trouxe o meu amado como também fez com que ele perdesseQuem não sómente que trouxe o meu amado,como também fez com que ele perdesse
aquele vício que o tinha endurecido.Obrigado por nos teres feito pasar o melhor ano 
novo. ARLET

ELE SIM É O SENHOR DA SORTE.Depois de procurar em tantos lugares,recomendaram-me 
 INDIO XAMAN   f i l   t   é  t  f it  t to INDIO XAMAN, e foi ele que trouxe para os meus pés o amante perfeito que tant

esperava .  ANÓNIMO

QUERO AGRADECER A ESTE XAMAN, por me ter feito pasar o Bnatal mais gratificante que já
tive,já que o passei ao lado da mulher que eu amo,eu que a tinha dado por perdida .No Entanto
com o amarro milagrosa que realizou o  XAMAN DOS XAMANES, hoje sou mais feliz que nunca. 
OBRIGADO GURU. RAMIRO

COM O PODER DA FÉ E A SABEDORIA DESTE GRANDE XAMAN, conheço a grande benção de 
estar com a pessoa que mais amo na Vida, e nem sempre tudo é dor nem lágrimas, me sinto
a mulher mais feliz do mundo.desejamos-te o melhor de tudo XAMAN. MATRIMONIO LOPEZ 
RUIZ

EU SOU A PROVA VIVA QUE O XAMAN, é compromisso e credibilidade. A familia do meu
marido esta prestes a arrebatá-lo dos meus braços,com a ajuda de um voodoo negro. Com a 
ajuda do sábio XAMAN, não só recuperei meu marido,como também a familia dele me 
aceitou. ANA HINOJOSA.

FINALMENTE TENHO NAS MIONHAS MÃOS O MEU AMOR, depois de visitar este INDIO-
GURU encontrei a felicidade e posso dizer que ele sabe o que faz.Com os seus rituais e 
instrumentos fez com que a mina vida fizesse um giro de 360 graus É que o meu parceiro e instrumentos,fez com que a mina vida fizesse um giro de 360 graus.É que o meu parceiro e 
eu somos felices.Obrigao,GURU. ILSE.

POR VIVER EM FESTEJOS E EXCESSOS, o meu marido já nem me tocava.Foi assim que 
numa última tentativa para salvar o meu casamento fui ao SENHOR DUKAS e foi ele

Quem não sómente que trouxe o meu amado como também fez com que ele perdesseQuem não sómente que trouxe o meu amado,como também fez com que ele perdesse
aquele vício que o tinha endurecido.Obrigado por nos teres feito pasar o melhor ano 
novo. ARLET

ELE SIM É O SENHOR DA SORTE.Depois de procurar em tantos lugares,recomendaram-me 
 INDIO XAMAN   f i l   t   é  t  f it  t to INDIO XAMAN, e foi ele que trouxe para os meus pés o amante perfeito que tant

esperava .  ANÓNIMO



A Voz de PortugAl  |  23 de julho de 2014  |  P. 14

fOTO DA SEMAnA

CAnTinHO DA POESiA

Depois de um ano de férias! O banco literário de miguel torga voltou ao seu sítio original. muito 
obrigado ao vereador municipal de jeanne-mance, Alex Norris, sem ele, o banco não tinha encon-
trado o seu caminho na saint-Laurent.

a caminHo da Índias
Adquirindo mais prática

Para explorar terras longínquas
Esquecendo a África
Para atingir as Índias

Ganhando uma certa fama
Podendo agora descrevê-los
Graças ao Vasco da Gama

Foram a procura dos temperos

Era agora a vez deles
Navegando sempre à volta

Trazendo as plantas dos temperos
Para introduzir na Europa

Tudo à sua origem
O que era mais preciso
Na mais longa viagem

Vasco da Gama dê-lhes um aviso

Não havendo partidários
Tinha tudo que suceder

Levando consigo missionários
Para os Índios converter

Depois do prazo passar
Avisando-os várias vezes

Puseram-se a bombardear
Malinos demais, os portugueses...

Cem anos, aquele Oceano dominaram
E continuando negociando
Conseguido e arrancando

O negócio ao Império Romano

Sem Interesse territorial
E não querendo se estabelecer

Para engrandecer Portugal
Tentando-os converter

Sempre com aquela noção
Era a intenção dos portugueses

Perante a enorme população
Ofereceram a India aos Ingleses

Continuaram a expandir
Para propagar a religião

Conseguindo (Goa, Damão e Diu)
Para engrandecer a Nação.

Gostaria de estar certo
sonhando as nossas proezas
Indo sempre por mar aberto

Viagens muito perigosas
Portuguesas grandes exploradores

Buscando as plantas preciosas

Alvaro Azevedo

cartõEs dE crédito E dinHEiro
roubado Às vÍtimas do mH17
Depois de noticiada a intensa tensão vivida 

no local da queda do aparelho da Malaysian 
Airlines, sabe-se agora que os bens das vítimas 
têm sido mexidos e até roubados. Há relatos de 
rebeldes “embriagados” na zona, onde ainda con-
tinuam corpos por encontrar.

A Associação de Bancos da Holanda enviou um co-
municado onde assegura aos familiares das vítimas 
do voo MH17 da Malaysian Airlines, abatido no les-
te da Ucrânia, que vai tomar “medidas preventivas” 
relativamente a cartões de crédito roubados aos pas-
sageiros do avião e que reembolsará eventuais usos 
por parte do rebeldes ucranianos, conta o Jornal de 
Notícias. A imprensa internacional já avançara ante-
riormente esta hipótese, afirmando que os bens das 

vítimas, como cartões de crédito e dinheiro, estavam 
a ser procurados pelos separatistas no local. 
Esta displicência no tratamento daquele que será “o 

maior local do crime no mundo” é precisamente o 
que está a chocar a comunidade internacional.
O conselho permanente da Organização para a Se-

gurança e Cooperação na Europa (OSCE) havia en-
viado uma equipa de observadores à zona mas estes 
foram recebidos com alguma hostilidade por parte 
das milícias armadas pró-russas presentes, de acordo 
com o relatado pela CNN.
O mesmo responsável descreveu um cenário de 

“caos” com “os corpos já a entrar em decomposição 
devido à exposição ao sol” e, quando questionado 
sobre a identidade das pessoas com quem estavam 
a lidar, acrescentou que não é possível identificar 
ninguém e que um deles estava até “embriagado”.O 
chefe da missão da OSCE saliento, à Reuters, que 
se vive um ambiente de tensão na zona mas que o 
acesso aos destroços vai melhorando. Hoje, a France 
Press informou que todos os corpos encontrados já 
foram retirados do local e que os separatistas aban-
donaram a zona.
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cHuvas fortEs dEixam
3 mil dEsabrigados
no rs
Cerca de 3 mil pessoas estão desabrigadas ou 

desalojadas no Rio Grande do Sul em razão 
das fortes chuvas que atingem o Estado desde ju-
nho. Segundo a Defesa Civil, 558 estão em abrigos 
municipais e 2.392 estão em casas de parentes e 
vizinhos.
As cheias já ocasionaram a morte de três pessoas 

nas cidades de arroio do tigre, jacutinga e cerro 
Grande do Sul. Segundo o último balanço da Defesa 
Civil, 168 municípios foram afetados.
Desses, dois decretaram estado de calamidade pú-

blica e 138, estado de emergência. O decreto de 
emergência inclui ainda 15 rodovias.
Depois de sobrevoar os locais afetados pelas cheias 

junto com o governador do Estado Tarso Genro (PT), 
a presidente Dilma Rousseff (PT) participou de uma 
reunião com prefeitos de municípios gaúchos e ga-
rantiu o repasse de R$ 40 milhões para reforma das 
rodovias.
A verba será liberada assim que o governo estadual
enviar um estudo à União.

marquEtEiros Já Entram Em ação
Por trás de um candidato à Presidência da 

República tem sempre um marqueteiro mui-
to bem remunerado. numa campanha na qual a 
imagem é tão importante quanto as propostas, 
nenhum dos três principais presidenciáveis abriu 
mão de ter um especialista como fiel escudeiro no 
staff.

A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição 
pelo PT, continuará contando com os trabalhos do ta-
rimbado marqueteiro João Santana, especialista em 
campanhas presidenciais, que atuou durante todo o 
atual mandato como um conselheiro político.

O marqueteiro baiano esteve envolvido, por exem-
plo, na criação do slogan do governo federal: “País 
rico é país sem pobreza”. Ele também foi o responsá-
vel por batizar programas como o “Minha Casa Mi-
nha Vida” e o “Brasil Sem Miséria”. 

Propositiva
No primeiro ato da campanha já em andamento, 

Santana orientou a presidente Dilma a ficar distante 
das brigas regionais entre partidos aliados – função 

assumida pelo vice-presidente Michel Temer – e ser 
propositiva quando o assunto for a eleição.

O candidato do PSDB, senador Aécio Neves, tra-
balhará com o mesmo profissional que sempre o 
acompanhou, durante toda a sua trajetória política. O 
publicitário mineiro Paulo Vasconcellos foi respon-
sável pelas campanhas de Aécio nas últimas quatro 
eleições que ele disputou.

Para alçar o amigo ao cargo máximo da República, 
o marqueteiro usará a história da família Neves e es-
tará atento às manifestações apontadas em pesquisas 
de intenções de voto, que mostram altos índices fa-
voráveis à mudança na condução do país. Aécio foi 
orientado a evitar fazer críticas à Copa do Mundo. 
O presidenciável Eduardo Campos, do PSB, tem na 
equipe um argentino que atua na área de marketing.

Diego Brandy terá como missão apresentar o ex-
-governador como um representante de uma nova 
política. Para evitar antipatia dos eleitores do 
nordeste, Campos foi orientado a evitar críticas 
ao ex-presidente Luiz inácio Lula da Silva.

fundo dE rEnda fixa
rEforça vantagEm
sobrE PouPança
Com a manutenção da taxa juro básico, a Se-

lic, em 11% na última semana, os fundos de 
renda fixa continuam ganhando da poupança na 
maioria dos casos.
Segundo a Anefac (Associação Nacional dos Executi-

vos de Finanças, Administração e Contabilidade). a ca-
derneta perde para os fundos de renda fixa que têm taxa 
de administração até 1,5% ao ano, independentemente 
do prazo de resgate dos recursos. A poupança ganha dos 
fundos que têm taxa de administração de 2% ao ano 
quando o resgate for feito em até seis meses. Acima des-
se prazo, é desvantajosa. Nos fundos com taxa de admi-
nistração de 2,5%, o rendimento da poupança é maior 
quando o resgate é feito em até dois anos. A caderneta 
perde para os fundos se deixar os recursos aplicados por 
mais de dois anos. Quando a taxa de administração sobe 
para 3% ao ano ou mais, a caderneta rende mais que os 
fundos em qualquer prazo de resgate.

dunga Está dE volta
CBF ainda não confirma quem será o substituto 

de Luiz felipe Scolari no comando da Seleção 
Brasileira.
A entidade vai anunciar o nome do novo técnico ama-

nhã, às 11h, no Rio de Janeiro. Mas a notícia já vazou. 
O escolhido para a função é velho conhecido do tor-
cedor brasileiro: Dunga. Comandante da Seleção entre 
2006 e 2010, o ex-volante já teria, inclusive, assina-
do contrato com a CBF, segundo a rádio Jovem Pan. 
Ao site do jornal “Lance!”, o presidente da Federação 
Gaúcha de Futebol, Francisco Noveletto, confirmou 
no sábado que o ex-jogador vai substituir Felipão: 
“Depois que o Dunga acertou para voltar à Seleção, 
sumiu do radar, mas não tenho raiva dele. Até porque, 
se viesse falar comigo, teria de me contar tudo sobre o 
retorno. É um homem de caráter, correto e ideal para 
comandar esse processo de reestruturação. Sou oposi-
tor ferrenho da atual administração, não fui consultado 
para nada, mas não poderiam ter escolhido um nome 
melhor para a Seleção.” Noveletto era quem cuidava 
da negociação para que Dunga assumisse a Seleção da 
Venezuela, fato que acabou não se concretizando. Os 
rumores da volta de Dunga à Seleção começaram na 
quinta-feira. O fato de ele ter jogado no Internacional 
junto do novo coordenador geral de seleções da CBF, 
Gilmar Rinaldi, de quem é amigo, foi um dos pontos 
que fizeram o nome do capitão do tetra ganhar força.
Depois do fracasso na Copa de 2010, quando o Brasil 

foi eliminado nas quartas de final para a Holanda, ele 
treinou o Inter em 2013.

cHurrasquEria

PortuguEsa 
À vEnda na 

zonE do “villagE” 
PErto do 

métro bEaudry

na rua

stE-catHErinE. 
durantE o vErão 
Está situada na 
zona PEdEstrE 
com uma linda 

EsPlanada.
lugar Estratégico 

todo EquiPado E 
bastantE ocuPado.

514-813-7634
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAL Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa, K1Y 0B8
T.:1.613.729.0883

cONsuLADO gErAL DE pOrtugAL Em mONtrEAL
2020 Rue de University, suite 2425, H3A 2A5
T.: 514.499.0359 F.: 514.499.0366

hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

Associação dos Pais
333, de Castelneau, H2R 1P8                  T.: 514.495.3284
Associação de nossa Senhora de fátima
1815, Favreau, Laval, H7T 2H1                           T.: 450.681.0612
Associação Portuguesa do Canadá 
4170, St-Urbain, H2W 1V3               T.: 514.844.2269
Associação Portuguesa do Espírito Santo
6024, Hochelaga, H1N 1X6                          T.: 514.254.4647
Associação Portuguesa de Lasalle
2136A, Pigeon, H8N 1A6                 T.: 514.366.6305
Associação Portuguesa de Ste-Thérèse
103B, Turgeon, J7E 3H8                          T.: 514.435.0301
Associação Portuguesa do West island
4789, Boul. des Sources, H8Y 3C6        T.:514.684.0857
Associação Saudades da Terra quebequente

T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do quebeque
229, Fleury O., H3L 1T8                                       T.: 514.388.4129
Centro Comunitário do Divino Espírito Santo
8672, Forbin Jason, H1K 2J9                                      T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60, Rachel O., H2W 1G3                              T.: 514.844.1011
Circulo dos Amigos de Rabo de Peixe do quebec

T.: 450.687.2082
Clube Oriental Português de Montreal
4000, Coutrai, H3S 1C2   T.:514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397, St-Lauent, H2W 1Z8   T.:514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100, Bernard O., H2T 2K1  T.:514.273.4389

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

ASSocIAÇÕeS e cluBeS

Centro de Ajuda à família                      T.: 514.982.0804
Centro Acção Sócio Comunitário      T.: 514.842.8045

centroS

FIlArmónIcAS
Banda de nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, H1N 1X6  T.:514.254.4647
filarmónica Divino Espírito Santo
231, rue Fleury O, H3L 1T8  T.:514.844.1774
filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

rAnchoS FolclórIcoS
Campinos do Ribatejo  T.:514.648.8343
Estrelas do Atlântico          T.:450.687.4035
ilhas do Encanto  T.:514.388.4129
Portugal de Montreal                          t.:514.834.0920
Praias de Portugal  T.:514.844.1406
Verde Minho  T.:514.865.7603

IgrejAS
igreja Baptista Portuguesa  t.:514.577.5150
Missão Santa Cruz          T.:514.844.1011
Missão de nª Sª de fátima  T.:450.687.4035

CâMBiO DO DóLAR CAnADiAnO
22 DE JULHO DE 2014

1 EURO = CAD 1.458900
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

mercearia 
portuguesa

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento gratuito 
tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

servindo a comunidade
há 10 anos

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
tel.: 514.946.1988

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

www.solmar-montreal.com

3224 Bl. Rosemont
tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

AgÊnciAS
de ViAgenS

bAncoS e 
SerViçoS 

finAnceiroS

cAIxA pOrtuguEsA
4244 Boul. St-Laurent

Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

cAnAlizAdor

fotogrAfo

contAbiliStAS

ANÍbAL AfONsO
c.g.A.

anibal.afonso@sympatico.ca
Tel.: 514.817.2451

dentiStAS

4270 St-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

eletricidAde

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

AgÊnciAS
funeráriAS

EDuINO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO ALvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

importAdoreS

merceAriAS

mErcEArIA
sá E fILhOs

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

grANItE
LAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

reStAurAnteS

cONfOrt
4057 Boul. St-Laurent

tel.: 514.987.7666

rOyAL LAtINO INc
175 Mont-Royal Est
tel.: 514.849.1153

355 rua Rachel Este
tel.: 514.844.3054

trAduçõeS

trAnSporteS

Casamentos, 
Batizados,Festas,...

A Bom preço
tel.: 514.299.1593

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reStAurAnteS

gILbErtO
rENOvAÇõEs

gErAIs

t.: 514.668.6281

renoVAçõeS

TRAGA O SEU VinHO
LE GRiLL

TASqUARiA
cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStAurAnteS

5938, St-Hubert (Rosemont)
Montreal, QC, H2S 2L7  

tel.: 514.418.0627

urgÊnciAS e SerViçoS pÚblicoS

pOLÍcIA, fOgO, AmbuLâNcIA                 9-1-1
cIDADE DE mONtrEAL               3-1-1
AcIDENtEs DE trAbALhO      514.903.3000
AIDE jurIDIquE                 514.842.2233
AjuDA sOcIAL                     514.872.4922
AssurANcE AutOmObILE               514.873.7620
AssurANcE-EmpLOI 514.644.4545
AssurANcE mALADIE                514.864.3411
cAsAmENtOs cIvIs                  514.393.2113
cIDADANIA cANADIANA               1-888 242-2100
EmIgrAÇÃO cANADá              514.496.1010
EmIgrAÇÃO quEbEquE            514.873.2445
hOspItAL hôtEL-DIEu                     514.890.8000
hOspItAL rOyAL vIctOrIA        514.842.1231
muLtI-EcOutE 514.737.3604
NOrmAs DO trAbALhO                     514.873.7061
pENsION sEcurIté vIEILLEssE cANADA
 1.800.277.9915
prOtEcÇÃO AO cONsumIDOr 
 1.800.387.1194
prOtEcÇÃO DA juvENtuDE       514.896.3100
rEgIE Ass. AutOmObILE                 514.873.7620
rEvENu cANADá                  1.800.959.7383
rEvENu quEbEquE             514.864.6299

sr. taPHa
vidEntE médium comPEtEntE

muito sério no sEu domÍnio. rEtorno do 
sEu amado, amor, ProblEma familiais, 

sucEsso social, Património E nEgócios, 
EmPrEsarial, ExamE E bom 

sEnso nos Jogos, desenfeitiçar.
rEsultados EfEtivos Em 3 dias, dis-

crição assEgurado

tEl.: 483.990.5209
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Linhas da 
mão e cartas. 
vidente com 

dons naturais. 
resolve os seus 
problemas sem 

voodoo.
rOsA

514-278-3956

empregoS

paisagista com 
experiência e “pavé-
uni”, etc. trabalho 
em Laval. salário 

conforme experiência. 
450-963-3462

empregoS

precisa-se de um 
cozinheiro/a ou 

ajudante de cozinha e 
empregado de mesa 
com experiência para 
cozinha portuguesa.

514-830-3390
Está A gANhAr 
O quE mErEcE?

trabalha a partir 
de casa. part-time: 

500-1500$ pos-
síveis. full-time: 

2500-4000$ possí-
veis. compatível 

com outras ativida-
des ou emprego.

514-961-0770

SerViço

pErcA pEsO DE 
fOrmA NAturAL 

E DEfINItIvA. 
prOgrAmA 

NutrIcIONAL 
rEcOmENDADO pOr 

méDIcOs. 
AcOmpANhAmENtO 

grAtuItO
cArLOs pALmA

514-961-0770

varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● grades de alumínio   ●   Coberturas com fi bra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● grades com vidro   ●   portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
8
3
3
4
7

M E M O R A n D U M
2º Ano de saudade

IDALINA fIDALgO vILA DIAs
25-06-1932 | 03-08-2012

Marido, filhas, netas, bisne-
tos, restante família e ami-
gos recordam com eterna 
saudade.

Vai ser celebrada uma missa 
por sua intenção no dia 3 de 
Agosto, pelas 10h, na Igreja 
de Santa Cruz, 60 rua Ra-
chel Oeste, Montreal.

Agradecemos a todas as 
pessoas que se dignarem 
assistir a esta Celebração 
Eucarística.

precisa-se de homem ze-
lador para trabalhos ge-
rais com experiência, car-
ro e com as suas próprias 
ferramentas. falar inglês 
de preferência. pode ser 
uma pessoa reformada.

514-272-1317

VIVENDA T4 SITUADA PERTO DA PRAIA E NOVO 
CENTRO COMERCIAL. COMPôE-SE DE 5 QUAR-
TOS E UM ESCRITóRIO, 3 CASAS DE BANHO, AR 
CONDICIONADO, GARAGEM DUPLA, ESTACIONA-
MENTO P/3CARROS. PERMUTA POSSÍVEL

prEÇO 248,000 €
011.351.96.023.1315

vEndE-sE

precisa-se de empregado 
para assemblar e instalar 
rampas em alumínio ou 
metal com experiência. 

Apresentar-se no 
8910 pascal gagnon 

em st-Leonard ou 
contatar Enza: 514-327-2200 

ou email 
info@mondialaluminium.com

prEcIsA-sE DE 
pAstELEIrO cOm 

ExpErIENcIA pArA 
umA pADArIA NO 

mEIO DA 
cOmuNIDADE 
pOrtuguEsA.

514-844-2169

precisa-se de costurei-
ra com experiência para 
trabalhar em casacos de 
mulheres.

514-381-7777
9475 mEILLEur

precisa-se de cozinheiro 
para trabalhar na grelha 
de carvão em Lachine 
com mais ou menos 1 ano 
de experiência a tempo 
inteiro durante o dia.

josé ou António
514-637-2202

Especialista 
em vendas

Comunicar com compa-
nhias potenciais na in-
dústria de alimentos na 
América do Sul. O em-
prego é a tempo parcial 
ou a tempo inteiro. Deve 
ser positivo, dinâmico, 
trabalhador e honesto.
Espanhol, Português, In-
glês, Francês falado e es-
crito. 12$/h, mais extras.

tel.:514-829-5939
info@instachoicefoods.com

9960 côte de Liesse 
suite103 mtl, qc, h8t 1A1

† Luc rIvIèrE
1947 -2014

Faleceu em Montreal, no dia 
14 de julho de 2014. Ele foi um 
empregado no Frère Sakaris há 
mais de 40 anos. Morreu sozi-
nho no Hospital Notre-Dame, 
sem um membro da sua família 
para segurar a sua mão para 
este novo caminho. 

Os seus amigos e a empresa 
de onde ele trabalhou durante 
tantos anos vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas 
que de uma maneira ou da ou-
tra, poderiam dar um momento 
para se lembrar dele. 
Bem-Hajam.

† mArIA ALIcE cArDOsO
Faleceu em Montreal, no dia 
19 de julho 2014, com 76 anos 
de idade, a senhora Maria Ali-
ce Cardoso, natural das Lajes, 
Terceira, Açores. Esposa do já 
falecido José Roberto da Sil-
veira.
Deixa na dor suas filhas Teresa e 
Lucia (Salvador Rego), seus ne-
tos/as Sandy, Melanie, Michael 
e Jessica e seus conjuges. Seus 
bisnetos Lea, Aydan e Amelia. 
Sua irmã Rosa, seu irmão Pauli-
nho, cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | mEmOrIA
1120, jean-talon, este, montreal.
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduíno martins

Missa do corpo presente foi, segunda-feira dia 21 de 
julho de 2014 às 10h00 na Igreja Santa Cruz. Foi sepul-
tada no Cemitério St-Elzear.
Renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
que vai se realizar sexta-feira, dia 25 de julho às 18h30 
na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem-Hajam.

precisa-se de senhora 
para limpeza. 6hrs/dia, 5 
dias por semana, da se-
gunda-feira a sexta. 
Na área de côte st.Luc.

514-817-8880

Varina Aluminium, uma empresa do Québec está à 
procura dum soldador para fazer o trabalho seguin-
te: Ajuntar peças de alumínio, executar soldaduras 
ao MIG ARC sobre várias peças, ler e interpretar as 
instruções de soldaduras, usar aparelhos meios au-
tomáticos a gaz (ARGON) para soldar peças, armar 
e ajustar peças de alumínio, verificar a qualidade dos 
produtos e efetuar qualquer outro trabalho que seja 
necessário. Se você é uma pessoa com motivação e 
paixão pelo seu trabalho, com experiência de 2 a 3 
anos, salário $16.00 a $17.00 à hora, 40 horas por 
semana. 

mANDAr O sEu cv pOr fAx: 514-362-8882 
Ou pOr E-mAIL: vArINA@bELLNEt.cA

precisa-se de chef cozinheiro 
especializado em cozinha 

portuguesa tradicional.
contatar por email:

info@piri-piri.ca
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SoluÇão dA SemAnA PASSAdA
hOrIzONtAIs: 1. Hoje, Abusar. 2. Olá, Azêmola. 3. Mi, Une, Aval. 4. Eva, Ida, Ara. 5. 
Maremoto. 6. Lona, Adro. 7. Aveleira. 8. Rum, Asa, Mar. 9. Ovar, Pia, Do. 10. Caloria, 
Bom. 11. Olaria, Eira. vErtIcAIs: 1. Homem, Troco. 2. Olival, Uval. 3. Já, Aro, Mala. 
4. Ena, Ror. 5. Animava, Ri. 6. Azedo, Espia. 7. Bê, Atalaia. 8. Uma, Ode. 9. Sova, Rim, 
Bi. 10. Alar, Orador. 11. Ralar, Aroma.

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
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3
4
5
6
7
8
9
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PAlAVrAS cruzAdAS
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aviõEs 2 - HEróis
do fogo ao rEsgatE
Aviões, a animação da Disney lançada em 2013, 

que contava a luta do avião pulverizador 
Dusty Voo Rasante para tornar-se uma aeronave 
de corrida, ganha sua esperada sequência. Com 
o subtítulo Heróis do fogo ao Resgate, Aviões 2 
mostra Dusty enfrentando um novo desafio: virar 
um avião bombeiro.
Aviões 2 segue a mesma dinâmica do primeiro fil-

me. Nada de novo no front. Desta vez Dusty tem de 
largar as corridas por causa de um problema mecâni-
co que o impede de exigir muito de seu motor. Para-
lelamente, um incêndio no aeroporto põe em xeque a 
capacidade de seu amigo, um velho caminhão bom-
beiro, em combater o fogo. Para evitar a interdição 
do local, o heroico aviãozinho resolve virar um bom-
beiro e salvar a pista de pouso.
O filme cumpre sua função de entreter o público in-

fantil com eficácia. Existe uma mensagem ecológica, 
que tem relação com um político que não investe na 
equipe de combate a incêndio e prefere se exibir ao 
lado dos ricos e autoridades que frequentam um lu-
xuoso hotel na floresta.
O longa trata também de valores como amizade e 

sacrifício pelos amigos. Como é recorrente nos fil-
mes da Disney, a produção é desenvolvida de forma 
a não entediar os adultos que levarão as crianças ao 
cinema.
Impossibilitado de correr e querendo salvar o aero-

porto de sua cidadezinha, Dusty vai para a escola de 
bombeiros onde é treinado por um veterano helicóp-
tero que esconde um passado de glória e um aconte-
cimento traumático que o fez virar bombeiro.
O professor de Dusty o treina a contragosto, mas 

aos poucos vai estimando o destemido aviãozinho. 
Paralelamente, Dusty ele é paquerado por Dipper 
(voz de Tatá Werneck), uma hidroavião divertida par-
te da equipe de combate a incêndio.
Como o primeiro Aviões, esta sequência fica aquém 

das grandes produções da Disney. Tem mais o perfil 

de filme a ser lançado direto em DVD. Não chega a 
empolgar de verdade e parece sempre estar sempre 
tomando um banho de água fria dos aviões bombei-
ros, que nunca deixa a trama esquentar de fato. Tudo 

é levado em banho-Maria, sem ousadia, sem piadas 
criativas, sem nenhuma originalidade. Mas, ainda as-
sim, é boa opção para levar as crianças para se diver-
tir no fim de semana.
Em tempo: o 3D aqui não faz a menor diferença. 

é pagar ingresso mais caro à toa.

sobrEvivEntE
Este longa islandês é inspirado numa história 

real de sobrevivência ocorrida em 1984. Um 
pescador chamado Gulli (Olafur Darri Olafsson) 
se vê à deriva nas gélidas águas do Atlântico Norte 
depois que o pesqueiro onde trabalhava naufra-
ga. Seus amigos sucumbem rápido ao frio, mas ele 
inexplicavelmente consegue nadar por seis horas 
e sobreviver.
Aparentemente não há nada de 

especial no pescador. É um tipo 
comum, sedentário, acima do 
peso e fumante. O filme faz um 
preâmbulo em que mostra Gulli 
levando uma vida simples, mo-
nótona, na gelada ilha onde mora. 
Quando não está no mar, o solitá-
rio homem frequenta o bar local 
onde bebe com os amigos e flerta 
com as garotas.
Ao voltar à vida, Gulli tem de 

enfrentar a dor pela perda dos 
amigos e o assédio da imprensa 
por conta de sua incrível histó-
ria de sobrevivência. É também 
alvo da curiosidade de médicos 
e cientistas, que querem entender 
como alguém poderia ter subsisti-
do em condições tão severas. Ele 
é convencido a ir para a capital Reykjavík passar por 
uma bateria de exames que vão tentar achar respostas 
científicas para seu feito extraordinário.
Sobrevivente é um filme simples, mas carregado 

de realismo e sensibilidade. O diretor Baltasar Kor-

mákur segue um caminho diferente de longas sobre 
tragédias marítimas como Mar em Fúria, por exem-
plo, que se preocupa em revelar fatos da vida familiar 
dos personagens principais para levar o público a se 
preocupar com seu destino e lamentar seus revezes.
O filme islandês perde pouco tempo com isso e qua-

se nada sabemos sobre o passado de alguns dos com-
panheiros de infortúnio de Gulli. 
Mesmo sobre ele, é revelado mui-
to pouco incialmente. Algumas in-
formações sobre seu passado são 
mostradas em flashbacks enquan-
to está sozinho no mar. É relem-
brando momentos de sua infância 
e conversando com gaivotas que 
mantém a lucidez e a força para 
continuar lutando.
toda a parte que envolve o nau-

frágio e a batalha de Gulli para 
sobreviver é filmada de forma 
muito realista, conseguindo fazer 
a audiência compactuar de seu so-
frimento e também da sensação de 
insignificância e fragilidade do ser 
humano diante da natureza.
O espectador habituado a filmes 

americanos do gênero, que cos-
tumam explorar a emoção com 

mais pungência, talvez estranhe a frieza narrativa de 
Sobrevivente. Mas este distanciamento, que faz do 
público um voyeur dos acontecimentos, é carregado 
de uma autenticidade que, se não leva às lágrimas, 
tampouco nos deixa indiferentes.

hOrIzONtAIs: 1. Ave palmípede, espécie de pato. 
Luxo, ostentação. 2. Pedaços de louça, telha ou vidro. 
A favor. 3. Indivisível. Azedo, agro. Mulo. 4. Contr. da 
prep. de com o art. def. a. Manchas escuras ou azula-
das, em volta dos olhos. 5. Caminhar. Bago do cacho da 
videira. Contr. da prep. a com o art. def. os. 6. Fileira. 7. 
Greda branca. Parte inferior ou pendente de certas pe-
ças de vestuário. A si mesmo. 8. Prover de chumaços. 
Aquelas. 9. Grito de dor ou de alegria. Respeitante à 
uva. Vazia. 10. Pessoa ou coisa de género feminino de 
que se fala. Audacioso. 11. O que se dá aos pobres por 
caridade. Genuíno.
vErtIcAIs: 1. Ir em socorro. Caleira. 2. Causar raiva. 
Abraço. 3. Repercussão. Que não está cozido. Sobre 
(prep.). 4. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. 
dem. o. Alternativa (conj.). Antagonista, adversário. 5. 
Bandeja de prata. Fiança, quando prestada na letra de 
câmbio, livrança ou cheque. 6. Dito zombeteiro. 7. Irra 
(interj.). Causa inquietação. 8. Substância azotada e 
cristalizada que é um dos princípios imediatos da urina. 
O espaço aéreo. A unidade. 9. Isolado. Grande porção. 
Composição poética de assunto elevado e destinada ao 
canto. 10. Senão, dificuldade. Tirar para fora à força. 11. 
Pequena peça de artilharia semelhante a um morteiro 
comprido. Falta de jeito.

97
3

6 5

Um milionário organizou uma grande festa na sua man-
são. A dada altura, o milionário dirige-se para os seus 
convidados e diz: - Vamos fazer um jogo! Eu mandei en-
cher a piscina de crocodilos, piranhas, cobras de água, 
etc... e, quem conseguir atravessá-la a nado e chegar 
intacto, terá direito a escolher um destes três prémios: 
um terreno ao pé da minha mansão; um milhão de escu-
dos em dinheiro ou a mão da minha filha em casamento. 
Mal o milionário acaba de falar, um indivíduo começa a 
nadar com uma velocidade incrível e, consegue atraves-
sar a piscina chegando intacto. O milionário dirige-se a 
ele e pergunta: - Então, qual dos prémios é que você 
quer? - Eu quero é saber quem foi o que me empurrou!...

Filho para o pai... - Não quero ir à escola hoje pai e te-
nho três razões: 1.- Os meninos não brincam comigo. 
2.- Estou cansado da escolinha. 3.- As professoras me 
gozam. Pai para o filho: - Três razões porque deves ir: 
1.- Já faltaste cinco dias este ano. 2.- Tens 43 anos de 
idade. 3.- És o director da escolinha.
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prEpArAÇÃO:

INgrEDIENtEs:

COORDEnADO POR JOSé PEREiRA

maria lalandE fim dE
uma dinastia

JORGE CORREiA

Recentemente vieram à luz do dia algumas ir-
regularidades que colocaram em evidência 

os pés de barro em que o império da família Es-
pírito Santo assentava. Este império, com as suas 
vertentes financeiras e não financeiras, revela-se 
afinal um império frágil cujas dívidas acumula-
das vieram desfazer como uma violenta tempes-
tade desfaz num instante a sementeira de muito 
tempo.
Muitos inimigos e não simpatizantes com certeza 

que se devem congratular com o deflagrar desta cri-
se, no entanto é necessário não enveredar por esse 
caminho, se não por uma questão moral, pelo menos 
por uma questão de consciência cívica. 
Qualquer rotura similar à que assistimos num grupo 

económico-financeiro de um país traz de imediato o 
fantasma da insegurança, fantasma esse que sendo 
de difícil remoção, insiste em permanecer. Ainda 
mais grave quando esse grupo tem uma participação 
significativa num dos principais bancos portugueses 
privados, o Banco Espírito Santo (BES). 
Sem querer entrar em pormenores técnicos deve 

ser esclarecido que à luz da informação que é parti-
lhada o problema reside nos negócios não financei-
ros do Grupo Espírito Santo (GES, não confundir 
com o banco BES) e que o BES mantém a sua so-
lidez financeira para alívio dos seus depositantes e 
acionistas. Assim, o GES mantém apenas uma parti-
cipação de aproximadamente 20 a 25% do banco e o 
restante está dispersada por outros acionistas. 
O GES tem outros negócios, principalmente cen-

trados pela sua subsidiaria Rioforte que tem um 
empréstimo que venceu terça 15 Julho do corrente, 
cujo credor é a Portugal Telecom (PT). 
Se esta exige o pagamento a Rioforte não terá ca-

pacidade por si mesma de responder a esse compro-
misso financeiro e então será o colapso, tudo estará 
nas mãos de credores. 
Mas tudo isto são aspetos técnicos apenas para en-

quadrar o amigo leitor no cerne da questão: como 
foi possível chegar a este ponto? Onde está a res-
ponsabilidade dos auditores de contas, dos gestores 
e dos próprios acionistas? 
Felizmente o Banco de Portugal fez o seu papel 

quando requereu uma auditoria que viria trazer à 
luz do dia as irregularidades encapuçadas que em 
se acumulando imagine-se que consequências po-
deriam vir a ter. 
Por outro lado, as entidades Luxemburguesas exa-

minam pelo seu lado a empresa registada em seu 
território, a Espírito Santo International (ESI) que 
servia de âncora estratégica para controle das em-
presas da família Espírito Santo, numa cascata de 
participações. 
Tenta-se assim evitar o colapso de um grupo e ao 

mesmo tempo proteger o banco para evitar impactos 
extremamente gravosos. 
Ao olharmos por este mundo, mobilizado por gran-

des grupos, é lamentável que este grupo Português 
caia, pois se Portugal politicamente já é pequenino, 
sem grupos económicos e financeiros fortes ainda 
mais fraco fica no panorama internacional. 
Mas se as irregularidades existem alguém tem de 

ser responsável e tem de arcar com as consequên-
cias. 
É assim um fim de uma dinastia que se abateu 

provavelmente sobre a última família Portugue-
sa que detinha uma participação económica im-
portante e ao mesmo tempo marca um novo pe-
ríodo em que os grandes negócios familiares em 
Portugal jamais voltarão a ser como eram.

Maria Adelaide Lalande nasceu em Salguei-
ro do Campo, Castelo Branco, no dia 7 de 

novembro de 1913.Aos treze anos ingressou no 
Conservatório nacional de Lisboa, onde cursou 
Teatro e Bailado. Aluna de singulares qualidades, 
desde cedo se notabilizou, acabando por ganhar o 
1º Prémio no final do Curso de Teatro.

Ainda como aluna, Maria Lalande estreou-se com 
Adelina Abranches na peça “Cova da Piedade” em 
cena do Teatro da Trindade. Porém, a sua grande es-
treia só aconteceria no Teatro Nacional D. Maria II 
em 1931 com a peça “Romance”. Maria Lalande re-
presentou um dos papéis principais e encantou a crí-
tica e o público. A partir dessa data, a actriz destacou-
-se pelos seus recursos artísticos e por uma intuição e 
sensibilidade únicas.

a sua carreira foi repartida entre o teatro nacional 
D. Maria II, o Teatro da Trindade e o Villaret. Mas 
Maria Lalande passou também pelo cinema portu-
gues: “Lisboa” (1930) e “Campinos” (1932) foram 
dois filmes mudos que contaram com a sua partici-
pação. Da era do sonoro, Maria Lalande entrou nos 
filmes “Rosa do Adro” (1938), “Fátima - Terra de Fé” 
(1943) e “Não há Rapazes Maus” (1948).
Em 1966, a actriz regressou ao palco do Teatro Vi-

llaret para desempenhar as peças “Fumos e Verão” 
de Tenesse Williams, “Jangada” de Romeu Correia e 
“As duas Raposas”, peça que já antes havia represen-
tado e que lhe tinha valido o Prémio Lucinda Simões 
do ex-SNI (Serviço Nacional de Informação).
Entre as muitas peças representadas salientam-se 

as interpretações prestadas em “Frei Luís de Sousa”, 
“Electra — A Mensageira dos Deuses”, “Miss Ba’’, 
“A Casa da Boneca”, “Tá-Mar”, “O Caso do Dia”, 
“O Inimigo”, “Maria Migalha” e “Camilo e Fanny”.
antes de falecer, Maria Lalande representou ainda 

“António Marinheiro, Édipo do Alfama”, de Bernar-
do Santareno, a sua última presença em palco. A ac-
triz morreu em Lisboa no dia 21 de Marco de 1968, 
ao sujeitar-se a uma intervenção cirúrgica. Figura de 
primeiro piano do teatro português contemporâneo, 
recebeu ainda o prémio Eduardo Brasao.

fEiJão branco com carnE dE Porco

750 g carne de porco; 1 Lt feijão bran-
co; 250 g galinha; 1 rabo(s) de por-

co salgado(s); 250 g linguiça; 250 g tomate(s); 1 
nabo(s); 1 cebola(s); 2 dente(s) de alho; 1 folha(s) de 
louro; 1 ramo salsa; 200 g presunto; 1 c. sopa banha; 
2 cravo de cabecinha

1. Demolha-se e coze-se o feijão em água 
e sal. 2. Depois de cozido escorre-se muito bem e 
deita-se num tacho relativamente grande e põe-se de 
parte. 3. Entretanto, coze-se em água e sal a carne e o 
rabinho de porco, depois de muito bem lavados, a ga-
linha e a cabeça de nabo com rama. 4. A linguiça deve 
ser cozida à parte para que o caldo não fique com um 
gosto muito pronunciado. 5. depois de a carne estar 
cozida, corta-se em cubos não muito grandes. 6. Faz-
-se um refogado com a banha, a cebola picada, os 
alhos e o tomate moído. 7. depois do refogado pron-
to junta-se ao feijão, assim como a carne cortada e 
todos os outros temperos. 8. Tapa-se o tacho e leva-se 
a lume brando para apurar cerca de 10 a 15 minutos. 
Não deve ficar com muito caldo, mas, sim, um pouco 
espesso. Rectificam-se os temperos e serve-se.
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JOEL nETO

REGRESSO A CASA | UM DiáRiO AçORiAnO

tal caldEação

LiSBOA, 6 DE MAiO DE 2014
Almoço de amizade e de trabalho – sereno e num lugar 

especial. Lisboa fervilhante de criatividade, entusiasmo 
e oportunidades. Talvez seja da Primavera, ou talvez 
sem estes dois anos de distância eu não conseguisse vê-
-lo tão claramente. Tenho de passar um pouco mais de 
tempo nesta cidade.

LiSBOA, 7 DE MAiO DE 2014
E, pronto, agora extraí um pequeno tumor na pele. 

Coisa simples, aparentemente, sem profundidade e sem 
biópsia. Mas ainda assim. Um tipo chega aos quarenta 
anos e todos os dias encontra uma maleita nova. Des-
pistá-la ou não? A B., que é enfermeira, diz que sim – 
que não ignorar os sinais é o único caminho para uma 
boa saúde. Pergunto-me que vida viveremos de tal sor-
te. Ainda há dias dei comigo com os pés inchados, do 
calor. E logo um amigo cirurgião cardiovascular, coin-
cidentemente presente: “Pode ser início de enfisema.” 
Respondi: “Eu tenho 40 anos, pá. Tenho tudo no início. 
Larga-me da mão.” Vou acabar hipocondríaco.

LiSBOA, 7 DE MAiO DE 2014
Almoço de amizade e de trabalho – sereno e num lugar 

especial. Lisboa fervilhante de criatividade, entusiasmo 
e oportunidades. Talvez seja da Primavera, ou talvez 
sem estes dois anos de distância eu não conseguisse vê-

-lo tão claramente. Tenho de voltar a passar mais tempo 
nesta cidade.

LiSBOA, 8 DE MAiO DE 2014
Não, ainda não será desta que ficaremos a saber até 

que ponto as mulheres poderão conquistar o futebol, 
ou sequer que lugar efectivamente poderá ser o delas 
na equação desta modalidade. A contratação de Hele-
na Costa para o cargo de treinadora do Clermont Foot 
63, da segunda divisão francesa, é para já uma só ex-
periência. Mas é também um primeiro passo para uma 
coisa nova, e deles se faz a História. O 25 de Abril foi 
o primeiro passo da democracia como as Descobertas 
foram o primeiro passo da globalização. “Love Me Do” 
foi o primeiro passo de uma certa ideia de modernida-
de como as Bodas de Caná foram o primeiro passo do 
Cristianismo. Quando o Clermont anuncia “uma nova 
era”, portanto, mede bem as palavras. As mulheres vão 
conquistando o mundo, já dominam nos mais variados 
sectores da sociedade (no Ocidente e não só) e não dei-
xariam nunca de tentar entrar no futebol. Se o domina-
rão, não sei. Se seria bom que o dominassem, também 
não. Sei uma coisa: é estúpido pedir que uma actividade 
a que tanto gostamos de chamar democrática, porque 
une ricos e pobres e porque pode permitir ao rapaz do 
bairro mais modesto conquistar o mundo através da sua 
habilidade para dar pontapés, continue a deixar de fora 
metade da Humanidade. Oxalá Helena Costa triunfe. 
Mas, mesmo que não triunfe, estaremos mais perto de 
que uma mulher venha a fazê-lo. Ainda bem. Também 
eu já gostei de encontrar no futebol um feudo masculi-
no, algo que só eu e o meu pai e os meus amigos gozáva-
mos. Entretanto, fiz quarenta anos. O mundo vira-se de 
pernas para o ar quando um homem chega aos quarenta. 
Paz, alegria e oportunidades para todos – esse mundo, 
sim, eu gostava de ver erguer-se ao longo da metade 
mais inteligente e serena da minha vida.  Almoço com 
a Suzana, no Mercantina. Tem sido a mais injustamente 
negligenciada de todos os meus amigos, e eu preciso de 
corrigir isso. A seguir, copo com o Pedro Filipe no bar 
do Hotel do Chiado. Fala-se de um projecto em comum, 
e de facto pode interessar. A seguir ainda, jantar com as 
garotas no Cais do Sodré – e depois conversa noite den-
tro com a Mónica, incluindo promessa à Maria de que 
irei vê-la no Outono. Tenho tanta sorte.
LiSBOA, 9 DE MAiO DE 2014
Golfe na Aroeira, com o Luís Barreira e o Vítor Lo-

pes. Não exagerarei se disser que foi a primeira coisa de 
que tive saudades, ao partir para os Açores: dos jogos 

na Aroeira e do convívio com os golfistas da Aroeira. 
Mantém-se o mais saudoso, apesar de tudo o resto.
À noite celebrámos o Ano Novo com os Letartre e os 

David-Macau. Não tínhamos podido fazê-lo no fim de 
2013, por motivos geográficos. O Réveillon é quando o 
homem quiser, não?
O Louis está um rapazola delicioso. Não sou como pa-

drinho metade do que ele é como afilhado.
LiSBOA, 10 DE MAiO DE 2014
Um homem sabe que tem uma vida boa quando as más 

comunicações são o seu maior problema. Mas não nos 
enganemos: as más comunicações podem tornar um su-
plício até uma vida boa.
Entrevista à Globo TV com o Miguel Roza, por causa 

do Flipoços e do vídeo maluco. Uma pessoa nunca sabe 
o alcance que uma macacada vai ter.
LiSBOA, 11 DE MAiO DE 2014
Primeiro, o espectáculo: grandioso e visualmente exul-

tante, apesar da pobreza da maior parte das canções. 
Depois, o certame: político, apenas político e nada mais 
do que político.
O Festival Eurovisão da Canção foi sempre bastante 

gay friendly. A partir do momento em que perdeu cen-
tralidade, primeiro com o império da música anglófona 
e depois com a abertura da Eurovisão a Leste, tornou-se 
mais do que isso: tornou-se um verdadeiro ícone gay, 
embora hetero friendly. E, apesar da vitória de há uns 
anos do transsexual israelita Dana International (1998), 
Conchita Wurst, a Rússia e Vladimir Putin permitiram 
agora consagrar essa nova identidade.
A canção de Conchita é tão boa ou tão má como tantas 

outras que perderam e ganharam. Talvez não chocasse 
ninguém se integrasse a banda sonora de um filme do 
007. Mas o seu triunfo tem um significado suplementar 
e resulta da mobilização da comunidade LGBT da “ve-
lha Europa” na defesa de conquistas que a “nova Euro-
pa” pode pôr em causa. No fundo, foi uma declaração 
de resistência.
Não está em jogo tanto a orientação sexual como a di-

versidade de género. Não é com o facto de Conchita ser 
(supõe-se) homossexual que esta vitória embandeira: é 
com o facto de pertencer a um género híbrido. Conchi-
ta não é uma mulher bonita, nem um homem bonito: é 
uma pessoa bonita (para uns) ou uma aberração (para 
outros). É “outra coisa”. 
Pois é o direito a ser outra coisa que a sua vitória sim-

boliza. Afinal, todos os dias nós agredimos o direito 
do outro a ser o que é ou quer ser, ainda que (ou pour 
cause) quatro quintos das vezes nem nos apercebamos 
disso. Tudo isso se juntou aqui. A música foi o menos. 
Mas, que o festival voltou a pôr-se no mapa, isso voltou.
TERRA CHã, 13 DE MAiO DE 2014
Chegada tormentosa, com pinturas em casa, obras 

na estrada e uma série demasiado extensa de assuntos 
pendentes. Não obstante, o Melville não perdeu uma só 
rotina: continua a dormir quieto, a comer a horas e a 
sentar-se para receber a comida ou esperar que eu lhe 
limpe as patas ao entrar em casa. Fiz um intervalo na 
jornada para levá-lo a correr aos pastos do Galão, e era 
o mesmo Melville de sempre: tonto, folião e terno. Tor-
nou-se muito importante na nossa vida, este bicho – até 
como elo de ligação a uma ideia de casa, noto-o agora. 
Não poderíamos pedir melhor de uma epifania.
e agora, onde está a energia para descarregar para o 

outline mais de duzentas notas para o romance?

quinta-fEira 24 dE JulHo
- História do galo dE barcElos Em Portugal

sábado 26 dE JulHo
- camPolargo 2011 é o mElHor
  branco no intErnational WinE cHallEngE
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RiCARDO ARAúJO PEREiRA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados 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

impecáVel!!! 
Duplex com cave toda acabada e gara-
gem. casa muito bem estimada, mes-
mos proprietários desde 27anos! teto, 
janelas e portas novas e muito mais! 
belo, grande quintal. rés-de-chão dis-
ponível ao comprador, segundo andar 
alugado por $815/mês muito interesan-
te! bem situada ao suL da autoestrada 
metropolitana, numa rua bem sossega-
da. 

$479,000

Magnifico condo com 2 qtos fechados 
muito bem situado na Henri-Julien à es-
quina da Mont Royal. Const. ’99. Lareira. 
Chão de madeira. Ar-cond. 1 grande bal-
cão e terraço privado com vista na Mon-
tanha! Venha ver! $369,000 negociável.

Plateau
Magnifico apartamento renova-
do a alugar na rua coloniale. 4 ½ 
com um quarto fechado (poss. de 
separar un 2do quarto). Cozinha e 
casa de banho renovadas. Inclui 
os electro-domesticos , aqueci-
mento , electricidade e ar-condi-
cionado. tem um pequeno quintal 
ao uso exclusivo. 

$1350/mês
DIspONIvEL rApIDAmENtE!

A beira de villeray

a sortE dE carlos do carmo

na mesma semana, o cantor teve duas alegrias: 
recebeu um prémio internacional pela sua 

carreira e não recebeu os parabéns do Presiden-
te da República. Isto, para mim, é a definição de 
prestígio
A comoção que provocou o facto de Cavaco Silva 

não ter endereçado votos de parabéns a Carlos do 
Carmo é injustificada. Que se lixe Carlos do Carmo, 
esse sortudo. Na mesma semana, o cantor teve duas 
alegrias: recebeu um prémio internacional pela sua 
carreira e não recebeu os parabéns do Presidente da 
República. Isto, para mim, é a definição de prestígio. 
Desconfiamos que alguma coisa está mal na nossa 
vida quando cavaco silva nos distingue. recordo 
que Cavaco distinguiu Dias Loureiro com a sua ami-
zade e Oliveira e Costa com o lugar de secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais. A recusa de fazer che-
gar um parabém a Carlos do Carmo acrescenta honra 
à semana já honrosa do fadista. Foi dos mais belos 
ultrajes que já vi, uma das mais dignificantes descon-
siderações que o Presidente já concedeu.
Há um poema de Bertolt Brecht (que também nunca 

foi felicitado por Cavaco Silva) em que um escritor 
descobre, horrorizado, que as suas obras não constam 
da lista de livros que os nazis pretendem queimar em 
público, e escreve uma carta indignada ao governo 
a exigir que o queimem também. Suponho que haja, 
neste momento, várias pessoas condecoradas ou pa-
rabenteadas por Cavaco a passar por uma indignação 
semelhante. Porque é que Carlos do Carmo e José 
Saramago merecem o menosprezo do Presidente e 
elas não? Que mal fizeram elas ao País para terem 
caído nas boas graças de Cavaco?
O que nos leva a uma reflexão mais profunda sobre 

o mérito de Carlos do Carmo. Sim, é um excelen-
te cantor e um nome cimeiro do fado. Mas fez as-
sim tanto para ser abominado por Cavaco? Cristiano 
Ronaldo e o ciclista Rui Costa também parecem ser 
pessoas decentes, e no entanto foram felicitados pelo 
Presidente, quando ganharam, respectivamente, uma 
Bola de Ouro e uma Volta à Suíça. Há filhos e entea-
dos, nisto dos desdéns que enobrecem?

Talvez Cavaco não tenha agraciado Carlos do Car-
mo com o seu desprezo propositadamente. Há outros 
factores que podem ter levado o Presidente a distin-
guir o fadista com esta ausência de congratulações. 
Uma chamada local custa 0,0861€ no primeiro mi-
nuto e 0,0391€ por minuto nos minutos seguintes, 
já com o IVA incluído. A factura de um telefonema 

de felicitações a Carlos do Carmo poderia ascender 
a cerca de um euro, porque todos sabemos como são 
estes fadistas quando a gente os saúda pelo telefone: 
nunca mais se calam. É isto, e aquilo, e os tempos da 
Severa, e quando damos por ela estamos ao telefone 
há mais de cinco minutos. Um telegrama tem a van-
tagem de não fazer falar o fadista, mas custa à volta 
de três euros. Ora, Cavaco já disse que o dinheiro 
não lhe chega para as despesas, e no fim do ano pas-
sado já felicitou o tenista João Sousa pela vitória no 
torneio de Kuala Lumpur: “Não posso deixar de di-
rigir uma felicitação muito, muito sincera e com um 
grande sublinhado porque projecta o nome de Portu-
gal para o ‘top’ daqueles que se destacam na prática 
do ténis”. Deve ter sido uma felicitação dispendiosa, 
porque era muito, muito sincera e incluía um grande 
sublinhado. Até 2015, não deve ter orçamento para 
mais parabéns. 

cuidar da 
nossa auto-Estima

Há dias e até meses que as coisas não correm 
nada bem. Mas como o azar nem sempre está a 
trás da porta, o melhor é mesmo acreditar que tudo 
melhorará. Mas cuidado, a recomendação de tomar 
uma atitude positiva, por si só, não vale, e exemplos 
não faltam, porque se não tratar da sua auto-estima, 
a próxima conversa, provavelmente, terá de ser com 
o psicólogo. Quem nunca sentiu, em diferentes oca-
siões, uma ‘pitadinha’ de inveja?, ainda a cabeça só 
pensava em bonecas e carrinhos e já olhávamos 
para o lado com o sentimento de que, a galinha da 
vizinha é melhor do que a minha”. E com o passar 
dos anos as coisas não melhoraram. As notas da es-
cola, ter ou não ter namorado/a, o grupo de amigos... 
E quando se começa a trabalhar, nada como manter 
a mente ocupada com questões sobre quem ganha 
mais, a vida social do colega ou da colega. Enfim, 
ou uma pessoa consegue passar indiferente a todas 
estas “supostas” adversidades da vida, ou então, pa-
rabéns - tem uma grande auto-estima. Aqueles que 
por mais tentativas que façam a sorte parece gostar 
de ser madrasta. Seja por uma ambição excessiva, 
pelo vício de inveja ou porque simplesmente há dias 
assim, muitas pessoas acabam por não conseguir 
conviver bem com o sucesso alheio e entram em cri-
ses profundas. Marina tinha um problema sério. A 
chegar aos trinta anos, ainda não tinha encontrado a 
sua cara metade. Rapidamente, aquilo que poderia 
ser “falta de sorte”, passou a revelar-se um problema 
de auto-estima. “Sentia que o relógio biológico não 
parava e que as pressões sociais, mesmo quando 
camufladas, também não”, confidenciava, deprimi-
da, à sua melhor amiga. Depressa os sentimentos 
de inferioridade impuseram-se e só as sessões de 
psicoterapia  ajudaram-na a libertar-se dos fantas-
mas e medos. “Inconscientemente, conta Marina, 
comecei a implicar com as pessoas que estavam a 
minha volta. Comecei a ter crises de ansiedade que 
acabaram por interferir com a minha tensão arterial 
e outros problemas de saúde. Não conseguia dormir. 
Passava as noites em claro. Só cismava em todos 
os males possíveis que me poderiam vir acontecer”. 
Nem todas as pessoas, dizem os profissionais de 
saúde, conseguem suportar as pressões sociais e 
com a sua auto-estima em baixo, acabam por su-
cumbir ao ‘fracasso’. O problema emocional depres-
sa evolui para um estado também de inferioridade 
física. E as sessões de psicoterapia, alertam os es-
pecialistas, não são, por si só, a solução do proble-
ma, mas permitem que a pessoa se conheça melhor. 
Nestes casos emocionais, esta ajuda permite que a 
pessoa abra os olhos e que descubra as suas quali-
dades. Sabemos que as sensações de inferioridade 
acabam por ser um fator negativo na saúde do in-
divíduo. Um estudo publicado há tempos na revista 
“International Journal of Epidemiology onde investi-
garam a relação entre o estatuto social e a saúde 
psicossocial – tocando nos pontos fracos como a 
casa, o carro, ou as férias, os investigadores con-
cluíram que aqueles que acreditavam ter uma vida 
social menos favorecida acabavam por revelar forte 
tendência para depressões e crises de auto-estima. 
E deixam um aviso: para não cairmos na mesma es-
tatística o melhor é mesmo esquecer o que tem o 
vizinho e andarmos bem dispostos e viver com o que 
temos. Porque, saber viver, não é meramente respi-
rar, é também saber agir e cuidar da nossa auto-es-
tima. Tenham todos saúde, e procurem ambientes 
saudáveis e recreativos para passarem a próximas 
férias.

AUGUSTO MACHADO



A Voz de PortugAl  |  23 de julho de 2014  |  P. 22

o mEsmo filmE... outra vEz

O impacto voltou a fraquejar no momento mais 
critico do jogo.. O onze montrealense perdeu 

por 2-1 contra o Crew de Columbus no estado de 
Ohio. Marco Di Vaio foi autor do único tento do 
jogo depois de um belo passe de Justin Mapp. Era 
o quarto golo do avançado italiano nesta época. 
A sua parceria com Jack MacInerney começa a sur-

tir efeitos. O Impacto teve um primeiro tempo dig-
no e mostrou muitas qualidades com fome de bola 
e vontade de trazer 3 pontos para casa. O segundo 
tempo é que voltou a ser a imagem do campeonato do 
clube. Embora que desta vez o Impacto ainda tenha 
bastantes oportunidades de golo com boas defesas 
do guardião do Crew, Steve Clark. Di Vaio, Mapp 
e Andrés Romero foram os que deram conta da boa 
postura de Clark com remates muitos perigosos no 
espaço de 10 minutos um pouco antes do primeiro 
golo do Crew e já depois deste mas antes do segundo. 
Bernardo Anor foi o autor dos dois golos da equipa 
da casa com dois remates certeiros de fora da aérea 
de Evan Bush, cujo era o seu primeiro jogo a titular 
esta época para a MLS. O primeiro golo do Crew foi 
aos 56 e o segundo aos 76 minutos de jogo. A con-
fusão voltou a defesa montrealense depois de só ter 
encaixado 3 golos nos últimos quatro jogos. 
A equipa tem agora um desafio em Salt Lake City e 

os jogadores não sabem o que mais dizer à imprensa 

porque acaba por ser o mesmo filme... outra vez. O 
Impacto tem ainda oportunidade de se qualificar para 
o playoff de fim de época, mas para isso terá de en-
caixar pontos. O onze montrealense está a 9 pontos 

do quinto lugar, o último que dá acesso ao playoff.  
O Impacto tem agora uma sequência de três jogos 

em 10 dias e têm de aproveitar o facto de dois deles 
serem no Estádio Saputo para angariar pontos com o 

objetivo de fim de época. Talvez a chegada de Piatti, 
que rumara a Montreal assim que o San Lorenzo for 
eliminado da Copa Libertadores onde estão nas meias 
finais a disputar a 23 e 30 de Julho. Talvez ter Piatti 
disponível para o jogo frente ao CD FAS a contar 
para a Liga dos Campeões da Concacaf será o ideal. 
Próximo jogo: quinta-feira dia 24 de Julho con-

tra o Real Salt Lake em Salt Lake City a partir 
das 22 horas. Próximo jogo no Estádio Saputo é 
domingo dia 27 de Julho contra os Timbers de 
Portland às 20 horas.

f1: nico rosbErg, mErcEdEs gP vEncEm Em casa

nico Rosberg venceu o GP da Alemanha neste 
domingo passado. Sem jamais ser ameaçado 

pelos rivais, o alemão da Mercedes dominou a 
prova de Hockenheim e venceu em casa, lideran-
do Mundial de Pilotos da f1. 
Valtteri Bottas foi bastante sólido com a Williams 

e conseguiu o segundo lugar, enquanto o pódio foi 
completado por Lewis Hamilton, em corrida de recu-
peração irrepreensível. 
Sebastian Vettel foi o quarto, logo à frente de Fer-

nando Alonso. Não fosse o desempenho de Hamil-

ton, os dois teriam lutado por um lugar no pódio, com 
o espanhol novamente tirando o máximo de sua Fer-
rari. A sexta posição ficou para Daniel Ricciardo, à 
frente de Nico Hulkenberg e Jenson Button. 
Kevin Magnussen ficou com a nona posição depois 

de se envolver em um acidente com Felipe Massa 
logo na primeira volta. O brasileiro capotou e acabou 

por abandonar a prova, depois de tentar defender a 
terceira posição na primeira curva da corrida. 
Na largada, Rosberg manteve a ponta e foi seguido 

de perto por Bottas. Em terceiro, Massa tentou ir por 
fora para passar o companheiro, mas quando viu que 
não ía conseguir, tentou voltar para segurar a terceira 
posição, acertando em cheio o carro de Magnussen. 
A batida fez o carro do brasileiro capotar e tirou-o da 
prova, mas tudo bem com ele. Magnussen continuou 
na corrida. O resultado foi o Safety Car na pista. A 
relargada veio na terceira volta e se destacavam Vet-
tel e Hamilton. O alemão já era terceiro, depois de 
largar em sexto, enquanto o inglês ia fazendo corrida 
de recuperação lá atrás, juntamente com Ricciardo, 
que perdeu várias posições para desviar do acidente 
da largada.

A Ferrari e Red Bull pensam protestar contra a 
Mercedes sobre o fato de ter trocado de fornecedor 
dos discos de travões  depois da classificação do GP 
da Alemanha. Lewis Hamilton trocou os discos da 
Brembo para os da Carbone Industrie, depois da ro-
dada na classificação, opção seguida por Nico Ros-
berg, que decidiu também trocar os discos traseiros. 

Embora a FIA tivesse aprovado, já que a troca cum-
pria os regulamentos esportivos da Fórmula 1 porque 
os discos eram semelhantes em massa, inércia e fun-
ção, algumas equipes não viram a alteração com bons 
olhos. É que tanto a Ferrari como a Red Bull consi-
deraram protestar a troca de material, mas no final 
decidiram deixar o tema nas mãos dos comissários 
da FIA. O chefe de equipe da Ferrari Marco Mattiac-
ci explicou: “Nós discutimos isso internamente, e no 
momento, decidimos não levar adiante.” Questiona-
do sobre a razão para não avançarem com o protesto, 
Mattiaci foi contundente: “Porque não acho que nós 
queremos entrar nisso”. Por sua vez, Christian Hor-
ner, chefe de equipe da Red Bull mostrou-se surpreso 
por a Mercedes ter sido autorizada a não largar do 
pit-lane após a troca dos discos de travões. 
“É uma mudança de especificação do carro”, disse. 

“Se trocar por uma peça igual, é uma coisa, mas se 
trocar para algo que é feito por um fabricante diferen-
te, que tem uma característica diferente, que é des-
crita pelo próprio piloto como algo diferente, então 
é um precedente interessante”. Horner sugeriu que a 
FIA terá que prestar esclarecimentos sobre as regras 
do parque fechado, porque esta opção da Mercedes 
poderia abrir a porta para as equipes trocarem peças 
mais livremente antes da corrida. “É por isso que pre-
cisamos de um esclarecimento, porque, obviamente, 
se for possível fazer isso, então o que mais se pode 
mudar? Vai ser interessante ver o qual a justificativa 
desta permissão”. No meio do pelotão, a luta era boa 
entre Pérez e Kvyat pela sétima posição. Tão boa que 
o russo tentou uma ultrapassagem por fora e, depois 
de um toque, acabou rodando, abrindo caminho para 
Ricciardo, Raikkonen e Hamilton, que vinham rapi-
dos  entre eles. Quando o australiano abriu para pas-
sar, Hamilton foi mais esperto e travou o mais tarde 
possível para passar os dois. 
Lá na frente, Hamilton chegou em Bottas e tentava 

de tudo para garantir a segunda posição e dobradinha 
da equipe Mercedes, mas o carro da Williams “é mui-
to rápido nas retas”, reclamava o inglês.
Próximo encontro será no dia 27 de julho no GP 

da Húngria.

HéLDER DiAS

DAniEL LOUREiRO
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P Equipa J V E D GM  GS P

1-Sporting KC 20 10 5 5 29 18 35
2-DC United 19 10 4 5 29 20 34
3-Toronto FC 17 7 5 5 26 23 26
4-NY Red Bulls 20 5 9 6 32 31 24
5-NE Revolution 19 7 2 10 24 31 23
6-Philadelphia U. 21 5 8 8 33 35 23
7-Columbus Crew 20 5 8 7 23 26 23
8-Chicago Fire 18 3 11 4 26 28 20
9-Houston Dynamo 20 5 4 11 22 40 19
10-Impact Montréal  18 3 5 10 18 31 14

grupo eSte

P Equipa J V E D GM  GS P

1-Seattle Sounders 18 12 2 4 35 24 38
2-FC Dallas 20 8 5 7 32 29 29
3-Real Salt Lake 19 7 8 4 28 25 29
4-LA Galaxy 17 7 6 4 26 16 27
5-Colorado Rapids 19 7 6 6 28 24 27
6-Vancouver W 19 6 9 4 29 27 27
7-Portland Timbers 20 5 9 6 32 33 24
8-Chivas USA 19 6 5 8 21 30 23
9-SJ Earthquakes 17 4 5 8 17 19 17

grupo oeSte

eStAdoS unidoS (mlS)

sPorting conquista taça dE 
Honra ao vEncEr rival bEnfica
O Sporting conquistou a Taça de Honra da Associa-

ção de Futebol Lisboa, que comemora 100 anos, ao 
vencer o eterno rival Benfica, por 1-0, com o golo 
do médio André Martins, ainda na primeira parte. Os 
“leões” entraram melhor no encontro e beneficiaram 
do facto dos jogadores se conhecerem desde a tem-
porada passada, tendo apenas em Oriol Rossel o úni-
co reforço no onze inicial. Já o Benfica mostrou falta 
de entrosamento tanto no setor defensivo, como nas 
transições defesa/ataque. A contribuir para isso está, 
claramente, o facto de a equipa estar praticamente 
toda remodelada. Hoje, por exemplo, no onze inicial 
contavam-se cinco novos jogadores (Loris Benito, 
Talisca, César, Luís Felipe e João Teixeira), aos quais 
se juntava Ola John, que esteve emprestado aos ale-
mães do Hamburgo a partir de janeiro.
Com os “leões” a mostrarem-se mais pressionantes 

ao longo dos 90 minutos, os “encarnados” só deram o 
primeiro sinal de verdadeiro perigo, aos 31 minutos, 
quando Luís Felipe, com uma “bomba” de fora da 
área, deixou em sentido o guarda-redes Marcelo Boe-
ck, que viu a bola passar muito perto do poste direito.
O Sporting chegou ao golo aos 42 minutos, quando 

André Martins surgiu sem marcação à entrada da pe-

quena área, depois de uma arrancada fulgurante de 
Carrillo, pela direita, que entrou na área do Benfica 
sem oposição e serviu o “baixinho” para o 1-0, de-
pois de César ter falhado o corte.
Numa segunda parte mais combativa fisicamente do 

que bem jogada, o Benfica foi crescendo no terreno 
muito por “culpa” das jogadas iniciadas por Gaitàn, 
mas a bola não chegava nas melhores condições à 
dupla Derley e Lima. A saída do argentino deitou por 
terra as aspirações “encarnadas”, já que a partir daí 

os comandados de Jorge Jesus não voltaram a impor-
tunar os “leões”.
Jogo realizado no Estádio do Restelo, em Lisboa. 

Benfica - Sporting, 0-1.Ao intervalo: 0-1. Marcado-
res: 0-1, André Martins, 42 minutos.

suPErtaça comEça Às 
20H45 do dia 10 dE 
agosto
O Estádio Municipal de Aveiro vai receber o jogo 

que abre a presente época desportiva, pelo sex-
to ano consecutivo. O jogo da Supertaça Cândido de 
Oliveira, entre Benfica e Rio Ave, foi hoje agendado 
pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para as 
20h45 horas de 10 de agosto. A edição deste ano da 
Supertaça Cândido de Oliveira vai ter lugar no dia 
10 de agosto, pelas 20h45, e será decidida entre as 
equipas do Benfica (Campeão Nacional e vencedor 
da Taça de Portugal) e do Rio Ave (finalista vencido 
da Taça de Portugal).

bruno dE carvalHo 
“não somos um canal 
rEgional, nEm quErEmos 
transmitir Jogos”
Bruno de Carvalho, à entrada para a primeira 

emissão da Sporting TV, deixou recados à con-
corrência. “Temos um canal isento”, defendeu. Ao 
chegar aos estúdios da Sporting TV, em Carnaxide, 
Bruno de Carvalho afiançou que “não há ambição 
de transmitir os jogos do clube”, à imagem do que 
sucede, por exemplo, com a Benfica TV. E explicou 
porquê: “Este é um canal isento, pautado pelo rigor. 
Um canal de um clube não deve ser responsável pela 
transmissão dos jogos, pela tentação e o risco de se 
verificar a manipulação de imagens.” A Sporting TV 
vai transmitir os jogos da equipa principal em dife-
rido, uma a duas horas após o seu final, e transmitir 
em direto os jogos em casa da equipa B. Os recados 
do presidente dos leões, porém, não se ficaram por 
aqui. “Não precisamos de um canal regional ou de 
um semi-canal de clube. O Sporting é um clube de 
dimensão nacional e vai ter um canal próprio”, decla-
rou o presidente dos leões. 

barcElona suárEz vai mordEr
ronaldo? Já Há aPostas a rEndEr
Apostadores não perderam tempo: a chegada de 

Luis Suárez ao Barcelona levou a que já fossem 
definidas as probabilidades de o uruguaio morder 

um adversário. Pepe e Ronaldo estão na lista. Luis 
Suárez ainda não terminou a suspensão (válida até 
outubro) por ter mordido um adversário pela terceira 

vez na carreira, mas já há apostas para quem será a 
quarta “vítima”, entre eles Pepe e Cristiano Ronaldo. 
Segundo informações citadas pelo Globoesporte, em 

Espanha já foram abertos mer-
cados para apostar em que será 
o próximo jogador a ser mor-
dido por Suárez. 
A cotação de Cristiano Ro-

naldo é bem apetecível: 50 
euros de lucro por cada euro 
apostado. já no caso de pepe, 
as probabilidades (odds) são 
de 21 para uma, ou seja, 20 eu-
ros por euro apostado. Gareth 
Bale, do Real Madrid, tem a 
mesma cotação que Cristiano 
Ronaldo. Porém, o contrato de 
Suárez prevê uma cláusula de 
penalização, caso o avançado 

uruguaio volte a violar as regras da boa conduta des-
portiva. 
“Mais vale prevenir”, já diz o ditado.

fc Porto vEncE na bélgica

O F. C. Porto venceu o Genk, na Bélgica (3-1), num 
jogo particular de pré-temporada. Sami, autor de 

dois golos na segunda parte, garantiu o triunfo portis-
ta. Quaresma abriu o marcador para a equipa de Julen 
Lopetegui, logo aos sete minutos, na recarga a um bom 
remate de Carlos Eduardo, só que um erro cometido 
por Reyes, pouco depois, permitiu à formação belga 
restabelecer a igualdade, por intermédio do avançado 
Vossen. Os dragões dominaram sempre a partida, mas 
só conseguiram voltar à vantagem no segundo tempo. 
Aos 62 minutos, o avançado Sami, que tinha entrado 
ao intervalo para o lugar de Adrián López, desviou de 
cabeça um canto apontado pelo jovem Rúben Neves e 
fez o 2-1. Aos 79 minutos, o avançado guineense, con-
tratado no defeso pelo F. C. Porto ao Marítimo, fechou 
o marcador, desta vez na sequência de um remate bem 
colocado, à entrada da área do Genk.
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muItO cONtENtE pOr tEr ADquIrIDO A 
pODErOsA mEDALhA mILAgrOsA porque  
graças a ela temos recebido a bênção de po-
dermos estar aqui  neste pais que nos dá muita 
ajuda. Ainda mais, ela tem nos trazido a paz 
espiritual para poder-mos resolver a situação 
a tantos problemas que agora com a  ajuda 
de nossa srA. DE fAtImA e do  ArchANjO 
sÃO mIguEL estamos resolvendo. Acredita-
mos e afirmamos que os milagres existem, é 

só preciso ter fé, nós, em tão pouco tempo vimos a mudança e 
agora sentimo-nos protegidos com ol poder do ArchANjO sÃO 
mIguEL. sr. E srA. brItO 

AbENÇOADA pOr pODEr DEsfrutAr DO 
vErÃO ao lado de meu esposo e em muito 
boa condição de saúde, porque antes de ter 
O privilégio trazer a  pODErOsA mEDALhA 
mILAgrOsA encontrava-me sempre doente, 
com dores no estomago e má disposição se-
vera quando me levantava. meu esposo ,no 
meu aniversario, ofereceu-me a mEDALhA mI-
LAgrOsA e desde que tomei na mina mão a 
mEDALhA senti o poder, uma energia cósmi-

ca, em todo o meu corpo. Desde que trago esta poderosa relíquia 
sinto-me com mais energia e mais  mas garra para viver. mil gra-
ças a nossa srA. DE fAtImA. mArIA LurDEs cOstA

meu nome é NILOfAr mAmADOu e sou mais uma 
portadora da   pODErOsA mEDALhA mILAgrO-
sA. comprei-a ,mais para proteger a minha famí-
lia porque em nossa casa haviam más vibrações. 
Desde que chegámos a esta casa nos começaram 
a suceder coisas muito estranhas, ouvimos ruídos 
fortes na cozinha durante a noite, sentíamos como 
se  alguém estivesse sentado na beira da cama, 
estávamos muito aterrorizados. No entanto sem-
pre acreditámos no poder da nossa vIrgEmzItA 

DE LurDEs e por isso, adquiri a mEDALhA, para que nos proteja de 
qualquer força maligna que nos possa atacar. Agora, que temos a mE-
DALLh mILAgrOsA tudo em casa é normal, já não ouvimos ruídos, 
respiramos um ambiente de paz e tranquilidade. fAmILIA mAmADOu.

sOu EmILIO ALbErtO bErthELOt desde muito 
pequeno que sou crente do ArcANjO sÃO mI-
guEL e hoje em dia realizou-me um milagre, pois 
antes de ter Em meu poder a mEDALhA mILA-
grOsA estava muito doente, estava padecendo 
de um problema no estomago que nem os médi-
cos podiam curar-me. No meio do meu desespe-
ro, decidi adquirir a mILAgrOsA mEDALhA e 
como se fosse uma bênção de  DEus em menos 
de uma semana recuperei  por completo. E o me-

lhor é que a mEDALhA me ajudou a solucionar um problema relativo 
aos  impostos do governo que me queriam levar tudo. Dou um fiel 
testemunho  que a mEDALhA mILAgrOsA  faz milagres.


