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quArtA-fEIrA
1 DE juLhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tardedireto
09:16 sabores da diáspora
10:01 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 Histórias da vida na terra
 Os répteis, a 
 independência da água
16:55 O preço Certo
17:29 Os nossos dias
18:12 Cuidado com a Língua!
18:26 sabores da diáspora
19:00 24 Horas
20:03 bem-vindos a beirais
20:45 agora a sério
21:34 página 2
21:51 poplusa
22:45 Obra de arte
 renovação de
 edifícios antigos
23:23 telejornal açores
23:56 telejornal madeira
00:27 5 para a meia-noite

quINtA-fEIrA
2 DE juLhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00qagora nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 Zig Zag
09:29 Encontros imediatos
 Lemos Ferreira
10:01 Há tardedireto
13:00 portugal em direto
14:10 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
15:50 as palavras e os atos
16:55 O preço Certo
17:49 Os nossos dias
18:34 Encontros imediatos
Lemos Ferreira
19:00 24 Horasdireto
20:00 bem-vindos a beirais
20:45 agora a sério
21:32 página 2
21:45 Fatura da sorte
21:50 Concerto Comentado
 Casa da música
 O Código Chostakovitch
23:25 telejornal açores
23:58 telejornal madeira
00:25 grande Lance
 magriços

sExtA-fEIrA
3 DE juLhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 Zig Zag
09:35 photo madeira
09:58 Edição Especial: 
 trasladação de Eusébio
 da silva Ferreira para 

 o panteão nacional
14:00 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:40 O preço Certo
17:10 Os nossos dias
18:00 sexta às 11
19:00 24 Horas
20:00 a Caminho da glória
20:45 agora a sério
21:30 página 2
21:40 grande Entrevista
22:50 destino: portugal - i
23:20 telejornal açores
23:53 telejornal madeira
00:25 5 para a meia-noite

sábADO
4 DE juLhO                                     
01:30 photo madeira
02:00 ainda bem Que vieste
02:35 Encontros imediatos
 Lemos Ferreira
03:00 bom dia portugal
06:00 inesquecível
 manuela Carlos 
 e pedro Castelo
07:40 património 
 mundial português
vinhas do pico
08:00 Jornal da tarde
09:15 prós e Contras
12:00 atlântida - madeira
13:30 repórter madeira
14:00 grande Entrevista
15:00 telejornaldireto
15:45 Linha da Frente
16:15 poplusa
17:15 a república
 4 de Outubro - O 
 último dia do rei
18:05 Correspondentes
18:40 in & Out
19:00 24 Horasdireto
20:00 O Homem do saco
21:20 marchas de são João
 vila Franca do Campo
23:20 telejornal açores
23:50 telejornal madeira
00:25 ainda bem Que vieste
00:58 Correspondentes

DOmINgO
5 DE juLhO                                     
01:55 áfrica 7 dias
02:27 áfrica global
03:00 bom dia portugal
06:00 missas Especiais
 (madeira)
06:25 sabores da diáspora
07:00 nha terra nha Cretcheu
 Francisco alves / saúde
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 só visto!
10:00 aqui portugal
15:00 telejornaldireto
16:00 Esta é a minha Família
16:45 Olhar o mundo
18:00 david Carreira

Programação
                       Semanal

Manuel de 
Sequeira rodrigueS

editorial

CAndidAturA de dAniel loureiro
Ao Conselho dAs ComunidAdes
PortuguesAs

daniel Loureiro, estudante em jornalismo, afirmou recentemente 
estar empenhado em apresentar o seu processo de candidatura e 

assim ultrapassar mais um desafio. As expectativas, dado os resulta-
dos animadores constatados no terreno, representam um passo para 
cosolidar a sua última boa ideia, que é trabalhar para ser eleito.

Basta analisar o sucesso das suas crónicas desportivas no jornal «A Voz 
de Portugal», para adivinhar que, mais cedo ou mais tarde os genes, re-
fletem-se no seu excelente comportamento e não escondem um certo ar 
de família.
Quem desejar, poder votar nestas eleições deve recensear-se já no Con-

sulado de Portugal em Montréal. Aderência total, permite combinar a 
experiência da nossa Comunidade, com uma «Visão Jovem» de futuro 
e assim a reformulação organizacional está em marcha. Os portugue-
ses acreditam em termos de comportamento, ajudar a transmitir a nossa 
cultura às futuras gerações, mantendo os pés bem assentes na terra do 
Québec e o coração em Portugal, no claro pressuposto de que é uma ra-
zão da própria existência, para um bem maior. Os sinais dos tempos na 
Comunidade estão à vista, graças aos motivos que a eles conduziram: as 
Associações como ativo da organização e o Trabalho de todos os portu-
gueses, a valorização dos princípios Culturais, o Comércio as Escolas, 
Comunicação Social, Centro Comunitário Santa Cruz, a prática Despor-
tiva e falar Português, foram e são mais-valias com peso no currículo de 
todos os portugueses. De que forma esta cultura se concretizou? Através 
de uma estrutura consolidada em vários elementos relacionados entre si; 
uma rede social e política baseada na confiança mútua e a oportunidade 
de discordar da tomada de decisão informada e de a discutir.

A confiança é a fundação da «licença para trabalhar» em qualquer parte 
do mundo. De certa forma os esforços do Daniel Loureiro parecem estar 
a dar frutos. Atualmente estamos num ambiente politíco de mudanças 
rápidas, na realidade, a própria sociedade está num desenvolvimento e 
mudança contínua. Isto significa que as expectativas dos Jovens também 
são dinâmicas e estão a aumentar ao longo do tempo.
As organizações precisam de conseguir adaptar-se às mudanças e com-

preender as expetativas de forma a manter  e abraçar a confiança no res-
peito da nossa matriz cultural e intercultural.

Pela primeira vez, só pode votar para o Conselho das Comunidades 
Portuguesas quem estiver inscrito no recenseamento para a Assem-
bleia da República. Inscreva-se, atualize a sua inscrição! Nos próxi-
mos meses vamos eleger a Assembleia da Répública, Presidência da 
República Portuguesa e o Conselho das Comunidades Portuguesas.

errAtA
Na nossa edição do 24 de junho (página 4), artigo de Francisca Reis, intitulado UTL Apresenta Santa Cruz tem Talento, duas omissões invo-
luntárias foram notadas, para as quais apresentamos as nossas sinceras desculpas. Publicamos nesta edição as adequadas correções: foto 
integral (graciosidade do Sr. Pereira), e a informação da Sra. Viviana Lourenço como membro do júri.
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2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

domingo: 10h00-13h30

generAlizAdA FAltA de bom senso

o Mundo vive uma época em que a falta de 
bom senso se generalizou e até banalizou. 

Nada é demais para impressionar, muitas vezes 
duma forma desumanizada e grotesca, e tudo vale 
para trepar em fama, poder ou riqueza, deixando 
de lado valores humanistas que ressurgiram por 
diversas vezes ao longo da História da Humani-
dade para que esta se renovasse e assumisse o seu 
papel determinante no ambiente onde progride.
Em vez disso verificamos a procura daquilo que 

mais animaliza o Homem, aquilo que mais o re-
baixa na escala animal e ainda nos regozijamos 
com isso. Veja-se as diversas estrelas das artes ou 
as chamadas socialites , que quanto mais corpo 
desnudam ou mais grotescas se tornam as suas 
aparições públicas, mais sobem na influência jun-
to do consumidor com reflexos no seu valor de 
marketing. Veja-se os desportistas, muitos deles 
incapazes de dizer três palavras sem tropeçarem 
na própria língua, sendo no entanto aclamados 
como heróis pelo vulgar cidadão. Veja-se os po-
líticos, muitos deles aclamando-se defensores dos 
desfavorecidos, apregoando refrões chamativos 
para os desfavorecidos e confrontando as elites, 
no entanto vivendo a “dolce vita” sempre que po-
dem fazendo jus àquele dizer “faz o que te digo 
mas não faças o que faço”!
Veja-se os religiosos, que apregoando a bondade, 

a justiça, o sacrifício, cedem no entanto aos mais 
baixos instintos, semeando direta ou indiretamen-

te a destruição de mentes e corpos, enquanto as 
instituições eclesiásticas, preocupadas mais com 
a sua própria existência pomposa do que com o 
individuo que deveriam elevar, protegem os dege-
nerados traindo os emblemas que aparentemente 
defendem. Veja-se os diversos líderes de opinião, 
filósofos, cientistas e outros, que em vez de eleva-
rem o pensamento da turba perturbada apenas a 
confundem mais com ideias obscuras e contradi-
tórias, defendendo equilíbrio à custa de outrem ou 
à custa do próprio ambiente onde somos obriga-
dos a viver, ideais estas que nada mais revelam do 
que a perturbação íntima dos seus interlocutores.
Aonde para cada um de nós no meio disto? Com 

esta exposição não pretendo também espalhar a 
desgraça ou negativismo. Pretendo sim expor 
como é possível repetirmos os mesmos erros ve-
zes sem conta ao longo da história. Pretendo re-
novar no interior do amigo leitor a capacidade de 
ponderação face ao seu campo de ação individual. 
Porque a Humanidade nada mais é do que o so-
matório dos seus elementos, ou seja, cada um de 
nós. Se a Humanidade é violenta, é porque em 
média reside ainda uma grande dose de violên-
cia em cada um de nós. Se a Humanidade é desi-
gual, é porque a iniquidade ainda faz parte de nós 
mesmos. Se o mundo é individualista, indiferente, 
insensível, é porque estas características ainda fa-
zem parte do nosso ser e se reproduzem nos nos-
sos atos quotidianos. Desde a mais remota anti-
guidade é reconhecida a capacidade do Homem 
enquanto ser pensante e consciente de se elevar 
bastante acima da sua condição animal, a ponto 
de lendas antigas considerarem os homens sábios 

como verdadeiros deuses ou semideuses. Mesmo 
com a fantasia poética das suas lendas, muitas de-
las têm um fundo verdadeiro de apelo ao Homem 
para que este utilize e alargue tanto quanto possí-
vel os seus limites intelectuais e ético-morais. O 
moral destas lendas anda muito à volta da necessi-
dade de cada um se elevar por si mesmo, pelo seu 
esforço, pela sua vontade. Estas são as únicas ar-
mas que devem ser utilizadas, e em especial con-
tra aquelas imperfeições individuais que acabam 
por se refletir em toda a Humanidade.
Ainda que inesperado, está no poder de cada um 

de nós dar o impulso de mudança para melhor, 
atuando na sua esfera de ação, no seu próprio ín-
timo, modificando pensamentos, transformando 
emoções e sentimentos através da força de vonta-
de, da persistência, e dos pensamentos renovados; 
esta mudança se refletirá nas ações quotidianas, 
nas atitudes, e pouco a pouco, pessoa a pessoa, 
estará o mundo a ser transformado para melhor.

JoRge CoRReIA
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foto da Semana

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 fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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Alunos Portugueses no CAnAdá 
Com PouCo AProveitAmento 
esColAr
os alunos portugueses no Canadá conti-

nuam a ter pouco aproveitamento esco-
lar por fatores que ainda são desconhecidos, 
disse hoje à agência Lusa uma responsável de 
uma instituição comunitária em Toronto.
“Os alunos com quem trabalhamos apresentam 

melhorias nas notas, mas, no geral, a comunida-
de portuguesa continua a ser identificada como 
uma comunidade que precisa de apoios adicio-
nais em termos escolares”, afirmou Vanda Hen-
riques, gestora de programas do Centro Comu-

nitário Working Women. Na sequência de um 
estudo que avaliou as várias desvantagens aca-
démicas de diversas comunidades, em 2000, e 
que revelou que a comunidade portuguesa “tinha 
um dos mais baixos aproveitamentos escolares 
antes do ensino secundário”, foi criado um gru-
po de trabalho que deu origem ao programa ‘On 

Your Mark’. Após a criação do programa, em 
2001, a responsável considerou que na atualida-
de as “coisas estão diferentes”. “Temos verifica-
do dentro dos nossos programas que estes apoios 
fazem a diferença, ajudam as crianças, elas man-
têm-se no programa e melhoram as notas na es-
cola”, justificou Vanda Henriques. O Centro Co-
munitário Working Women, fundado em 1975, 
desenvolve serviços de acolhimento aos recém 
chegados ao Canadá, dedicado às comunidades 
de língua portuguesa e espanhola.O programa 

‘On Your Mark’ destinou-se inicialmente à co-
munidade portuguesa, acabando por se expandir 
em 2008 às comunidades espanholas. Aquela 
responsável recordou ainda os fatores sociológi-
cos das “ondas de imigração” de certas comu-
nidades, como a portuguesa, facto que afeta “o 
aproveitamento escolar”, prejudicando os alunos 
nos primeiros anos e causando-lhes “muito stres-
se”. O ‘On Your Mark’ é um programa diário da 
organização Working Women, apoiando através 
de aulas de explicação diárias os alunos sinali-
zados dos seis aos 18 anos de idade, que conta 
com a colaboração de cerca de 170 voluntários, 
e está em funcionamento nas escolas públicas e 
católicas. O programa já ajudou mais de mil alu-
nos na sua integração escolar, e destes cerca de 
80 por cento eram portugueses. Cada aluno tem 
uma aula por semana. “Os portugueses em si não 
têm uma forte tradição de grande aproveitamen-
to escolar. Não é uma tradição bem engrenada na 
nossa comunidade. Quando viemos para o Ca-
nadá foi com outros objetivos, tradicionalmente 
por causa de uma segurança financeira. O cami-
nho académico não tendia para ser um hábito. 
Como comunidade, temos uma tradição diferen-
te”, sublinhou.

caSal da Semana

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
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Manuel Puga, o candidado do Partido 
Conservador do Canadá, em campa-

nha para as eleições nacionais daquele país, 
encontra-se entre nós, de visita à sua terra na-
tal, a Ribeira Seca da Ribeira grande.
Manuel Puga é um empresário luso-canadiano 

de sucesso, há muito radicado no Québeque, que 
se candidata às eleições federais do Canadá, num 

distrito que engloba as cidades de Sainte-Thérè-
se, Blainville, Lorraine e Bois-des-Fillion, onde 
existe uma forte presença portuguesa, sobretu-
do uma comunidade açoriana muito significati-
va, sendo mesmo a língua portuguesa a segunda 
língua mais falada na cidade de Blainville, bem 
como em Sainte-Thérèse, geminada com a cida-
de da Lagoa desta ilha.
O candidato micaelense do Partido Conserva-

dor é apontado, segundo as sondagens, como 
um potencial Deputado Federal, representando a 
nossa comunidade no Parlamento de Otava. Foi 
exatamente num restaurante português, o Étoile 
de l’Océan, que Manuel Puga deu o tiro de parti-
da, ao anunciar a sua candidatura pela formação 
partidária que sustenta o atual governo federal 
do Canadá.
Manuel Puga, que vive no Canadá há mais de 40 

anos, tem como assessora de imprensa, a nossa 
conterrânea natural de Rabo de Peixe, Francis-
ca Reis e é considerado um homem de desafios, 
como o seu percurso profissional demonstra, 
confessando que a política sempre o fascinou. 

Este micaelense recebera convites de outros 
partidos a nível municipal, provincial e federal, 
mas só agora decidiu avançar e revela que é com 

grande orgulho que se assume como candidato e 
promete fazer tudo para cumprir aquilo a que se 
propõe.
Justifica a sua candidatura pelo Partido Con-

servador porque entende que a maioria dos por-

tugueses no fundo é conservadora. Se isto se 
verificar, poderá proporcionar-lhe à partida os 
votos necessários para a sua eleição, se de facto 
a comunidade portuguesa se dirigir às urnas no 
próximo dia 19 de Outubro de 2015. 

Manuel Puga tem elogiado o trabalho do atual 
Primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, 
chefe do Partido Conservador, que diz ser o parti-
do virado para todos os Canadianos, partilhando 

mAnuel PugA, o CAndidAdo 
do PArtido ConservAdor do CAnAdá

Denis Lebel, ministro da Infraestrutura, das Conetivi-
dades e negócios intergovernamentais, e ministro da 
agência de desenvolvimento.

ANTóNIo PedRo CoSTA algumas prioridades que considera importantes, 
nomeadamente a economia, a família e a soli-
dariedade. Nesta sua campanha, promete baixar 
os impostos para as famílias, com prioridade às 
famílias com crianças. Neste sentido, propõe que 
seja concedido um subsídio às famílias, no valor 
de 1 920 dólares por ano, por cada criança com 
menos de 6 meses. Um subsídio no valor de 720 
dólares por ano por cada criança e jovem, com 
idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos.
Manuel Puga nesta sua visita a S. Miguel, foi 

recebido pelo Presidente da Câmara Municipal 
da Ribeira Grande, com quem manifestou o in-
teresse em continuar ser uma voz ativa na defesa 
da nossa comunidade. 

Stephen Harper, Primeiro ministro do Canadá.
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A Presidente dA AssembleiA 
legislAtivA dos Açores em montreAl 

no quadro da sua participação 
às festas do divino espíri-

to Santo da Casa dos Açores do 
ontário, a sua excelência a pre-
sidente da assembleia legislativa 
da região autónoma dos Açores, 
a dra. Ana Luísa Luís esteve em 
Montreal, com a deputada a dra. 
Alzira Silva, que é conhecida da 
comunidade como antiga diretora 
das comunidades do governo aço-
riano.
A Dra. Ana Luísa Luís nasceu a 

28 de Janeiro de 1976, é casada e 
mãe de dois filhos. Licenciou-se em 
Economia, pelo Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Univer-
sidade Técnica de Lisboa, passando 
então a ser responsável pela gestão 
financeira e de recursos humanos da 
empresa Padaria Popular, perten-
cente à sua família. Foi Presidente 
do Conselho de Administração da 
SPRHI, S.A. Já ocupou o cargo de 
vogal do Conselho de Administra-
ção da empresa municipal Hortalu-
dus. É membro do Conselho Con-
sultivo do Centro Comunitário do 
Divino Espírito Santo, IPSS com 
sede nos Flamengos e da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens 
da Horta. Foi diretora da Câmara 
de Comércio e Indústria da Horta 
com responsabilidades na área de 
recursos humanos, área financeira e 
fundos comunitários. Em 2001 foi 
eleita à Assembleia Municipal da 
Horta, pelo PS, tendo desempenha-
do, de 2009 a 2012 funções de líder 
da bancada municipal. É a primeira 
mulher, a ser presidente da Assem-

bleia Legislativa da Região Autó-
noma dos Açores (ALRAA).
Foi então, quinta-feira, o 25 de ju-

nho de 2015, que a sua excelência, 
a Dra. Ana Luísa Luís encontrou os 

meios de comunicação da comuni-
dade portuguesa de Montreal.  Du-
rante o encontro, ela explicou o seu 
sentimento de ser a primeira mulher, 
mas também de ser jovem, como 
presidente da assembleia legislati-
va. Como açoriana, nascida com a 

autonomia constitucional dos Aço-
res, ela tem o sentimento da impor-
tância da história e da democracia. 
Numa pergunta, ela explicou que a 
Assembleia legislativa tomou me-
didas para abrir as suas portas aos 
cidadãos, como visitas de pessoas 
da terceira idade ou do parlamento 
da juventude, onde são os jovens 
a debater questões essenciais por 
eles. O objetivo é de fazer conhe-
cer e explicar o funcionamento da 
democracia açoriana, mesma se não 
é perfeita, é a melhor. Numa última 
pergunta, ela declarou-se emocio-
nada ao ver descendentes açorianos 
a continuar a viver as suas raízes e 
sua cultura.
No fim da conferência de imprensa 

no restaurante Estrela do Oceano, a 
sua excelência, a Dra. Ana Luísa 
Luís e a Dra. Alzira Silva foram 
visitar o parque dos Açores, onde 
viram o parque de no seu lindo as-
peto.

Miguel Félix

reCeção em honrA
dA dr. AnA luísA luís
FRANCISCA ReIS

a Casa dos Açores de Québec 
organizou uma receção em 

honra à dr. Ana Luísa Luís Pre-
sidente da Assembleia Legislativa 
da Região Autónoma dos Acores 
sexta-feira passada dia 26 de ju-
nho 2015 que iniciou-se às 20h30 
com os hinos de Portugal e dos 
Açores. 
O Presidente Benjamim Moniz 

ofereceu as boas-vindas a Dr. Ana 
Luísa Luís, Dr. Alzira Silva, Senhor 
Vítor, Cônsul de Portugal Jose Gue-
des Sousa, conselheira das comuni-
dades Clementina Santos, Sócios e 
amigos.
O Presidente Benjamim Moniz 

convidou a Dr. Alzira Silva para 
apresentar o curriculum da: Dr. 
Ana Luísa Luís - licenciou-se em 
Economia e Gestão da Universida-
de Técnica de Lisboa, em 2001 foi 
eleita para a Assembleia Municipal 
da Horta pelo PS. Um longo per-
curso político e laboral em várias 
empresas na Assembleia Municipal 
da Horta. Desempenhou de 2009 a 
2012 funções de líder da Bancada 
Municipal.
É Deputada na Assembleia Le-

gislativa da Região Autónoma dos 
Açores. É a primeira mulher e a 
mais jovem de sempre a ocupar a 
presidência da Assembleia Legis-
lativa da Região Autónoma dos 
Acores. O Cônsul Jose Guedes de 
Sousa falou umas palavras de ca-

rinho sobre o povo Açoriano, que 
está sempre aprendendo todos os 
dias sobre o povo Açoriano e que 
tem ainda muito para aprender com 
muito gosto e orgulho.
O senhor Luíz Saraiva leu um poe-

ma e ofereceu a Dr. Ana Luísa Luís, 
e, foi agradecido de forma agradá-
vel e simpática. Nesta visita ao Ca-
nadá foi convidada para as Grandes 
Festas do Divino Espírito Santo da 
Casa dos Açores de Ontário, então, 
antes de seguir para lá, vieram a 
Montreal, “não faria sentido ne-
nhum vir ao Canadá e não parar em 
Montreal”, disse a Dr. Ana. “Vou 
vos dizer o que sinto é muito difícil 
pensar como é que as pessoas estão 
tão longe dos Acores mas  guardam 
os Açores tao perto do Coração, de 
manter viva a chama de ser Aço-
riano. Um grande agradecimento 
a todos os Açorianos e Açorianas 
por nunca desistirem de manter 
viva esta chama de ser Açoriano e 
Açoriana. Um reconhecimento e 
agradecimento profundo de grande 
emoção de me sentir como em mi-
nha própria casa”.
Foi um prazer conhecer a dr. 

Ana, uma pessoa de grande ca-
risma, excecionalmente meiga e 
simples, o convite ficou feito pelo 
jornal A Voz de Portugal para as 
Festas do divino espírito Santo 
de Montreal de 2016, e, dia dos 
Acores. esperamos pela sua pre-
sença de braços abertos. 
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noite de são João em lAvAl e no orientAl

terça-feira, dia vinte e três 
de junho, é sempre difícil es-

colher onde ir. Laval, oriental, 
APC, Clube Portugal, Benfica. 
Todos excelentes lugares para 
ir festejar o São João “À Nossa 
Maneira”. 
Esta noite se iniciou, primeiro, em 

Laval. A Associação Portuguesa de 
Nossa Senhora de Fátima organi-
zou a festa nacional, pelas 16h com 
grelhados e bifanas. Às 18h00, 
houve jogos insufláveis, palhaços, 
pinturas faciais, entretenimento. 
Podemos notar que ano após ano 
Laval é sempre o lugar que dá mais 

espaço para as crianças, e, como 
pai, acho que é um dos melhores 
para satisfazer as famílias. 
Também posso notar que houve 

um artista de pintura que fez uma 
verdadeira obre de arte durante 
esta noite. 
O Grupo Folclórico Pied Léger, 

de origem quebequense foi bastan-
te interessante. O Grupo Folcló-
rico Estrelas do Atlântico fizeram 
um grande espetáculo tradicional 
apresentando o folclore dos Açores 
que todos gostaram de ver. Vieram 
depois a apresentações dos cursos 
de dança em linha e Zumba. Um 
lindo espetáculo de malabarismo, e 
para finalizar esta noite, encerrou-
-se com o DJ e música para todos. 
Parabéns aos organizadores.
Mas esta noite não acabou para a 

minha família. Já é uma tradição de 
ver a Marcha do Oriental todos os 
anos. Já lá vão 15 anos que eu vou 

e sempre adorei. De um lado como 
pessoa e como jornalista nestes úl-
timos anos. Este ano foi realmente 
um lindo espetáculo. E, acho que 
a marcha está a ser muito diverti-
da para o público. Este ano, Jerry 
Arruda é o ensaiador e ele fez um 
trabalho admirável. Parabéns.

Sylvio MartinS
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A FestA do são João em montreAl
só FAltou o mAnJeriCo e A AlCAChoFrA

quando saí de casa às 11 horas da manhã, 
no dia 24 de junho para ir ao adro da 

IgReJA SANTA CRUZ nunca pensei passar 
um dia tão lindo e tão surpreendente.
Fui assistir à festa do SÃO JOÃO, organizada 

pelos nossos compatriotas. Antes de mais quero 
felicitar todos os que trabalharam na organiza-
ção da festa, que conseguiram fazer-me pensar 
que estava no meu país de origem.
Vivi um dia na minha terra natal. O dia come-

çou com um bom cheirinho de SARDINHAS 
ASSADAS, acompanhadas de LINDOS SOR-
RISOS, de todos os que trabalhavam.
Evidentemente almoçei sardinhas assadas (mui-

to fresquinhas), acompanhadas com batatinhas, 
salada, pimentos e broa de milho... uma delícia... 
Aquelas boas sardinhas vieram certamente de 
Peniche, Ericeira, ou de Sesimbra,... quem sabe, 
talvez dos AÇORES... O almoço começou com 
um CALDO VERDE onde não faltava o chouri-
cinho (uma outra delícia). O arraial à portuguesa 
começou com os ranchos dos organismos locais, 
o que me fez lembrar as férias que fiz com os 
meus pais com foclore e  filarmónicas nos co-
retos. Seguiram-se as marchas populares com 
balões e tudo. Vocês amigos portugueses e aço-
reanos transportaram-me para a AVENIDA DA 
LIBERDADE EM LISBOA, onde assisti, duran-
te muitos anos, às marchas dos santos populares, 
onde cantei estribilhos escritos especialmente 

para a ocasião que me ficaram na cabeça para 
sempre. O espetáculo dos ranchos e das marchas 
foi deslumbrante. Que lindos fatos, que lindas 
decorações, que lindos sorrisos, que enorme tra-
balho. Bravo àqueles que tudo construíram. Fi-
quei surpreendido com o nível de qualidade das 
danças, ricas en passos, muitas vezes difíceis, 
mas lindos. Não é por acaso que o folclore portu-
guês é premiado em todos os festivais do mundo. 
Mesmo a natureza quis participar abençoando a 
festa com uma chuvinha, certamente divina. 
Viajei acordado... como num sonho. 
Só  faltou o MANJERICO E A ALCACHO-

FRA. Uma tradição muito antiga em Portugal.
Aqui vai a história: Na época da SÃO JOÃO, 

faziam-se fogueiras, que as gentes saltavam com 

alegria, em todos os bairros de Lisboa. Meus 
pais compravam-me um Manjerico e uma Alca-
chofra, e, na noite de SÃO JOÃO queimava-se a 
flor da alcachofra nas fogueiras de SÃO JOÃO, 
Depois enterrava-se a alcachofra queimada no 

vaso do manjerico. A noite passava e na manhã 
seguinte... se a alcachofra refazia a flor, tinha-se 
a certeza de se ser amado. Com a beleza do dia 
que passei, certamente que a minha alcachofra 
daria uma linda flor. Felicitações a todos os que 
gastaram tanta energia nesta festa: na cozinha, 
nas vendas,  nas danças, nas marchas. 
Felicitações aos realizadores dos factos, dos 

arcos, dos balões, na escolha das músicas que 
me fizeram cantar com um prazer desmesu-
rado.

LUIZ SARAIVA
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históriA do CAnAdá
o nome Canadá provém do iroquês kana-

ta, que significa aldeia ou povoado. Se-
gundo país da Terra em extensão territorial, 
e um dos que alcançaram mais alto padrão 
de vida, o Canadá, devido a condições natu-
rais de clima, solo e relevo, é desabitado na 
maior parte de seu território, do qual só a 
metade, aproximadamente, teve suas reser-
vas e recursos explorados.

Com área de 9.970.610km2, o Canadá ocupa 
toda a parte superior da América do Norte, com 
exceção do Alasca, mas incluindo as ilhas ad-
jacentes. Limita-se ao norte com o oceano Gla-
cial Ártico, a leste com o oceano Atlântico, ao 
sul com os Estados Unidos (8.895km de fron-
teira desmilitarizada) e a oeste com o oceano 
Pacífico e o estado americano do Alasca.
Início da colonização. Os navegadores escan-

dinavos chegaram às costas canadenses no sé-
culo XI, mas pouco se sabe sobre suas ativida-
des na América. O primeiro desembarque bem 
documentado é o de João Caboto, marinheiro 
genovês que procurava uma passagem para o 
Pacífico, a mando do governo inglês, e chegou 
em 1497 à península do Labrador.
Os ingleses, porém, não se interessaram pela 

região e, no princípio do século XVI, os únicos 
europeus que viajaram com freqüência pelos 
mares que circundam o Canadá foram pescado-
res que chegavam às águas pouco profundas da 
Terra Nova, em busca de bacalhau. De 1520 a 
1525, o português João Álvares Fagundes ex-
plorou a costa da ilha do cabo Breton, mas não 
foi bem-sucedido na tentativa de colonizá-la.
As primeiras expedições de intenção coloniza-

dora foram realizadas pelos franceses. Em 1524, 
o navegador florentino Giovanni da Verrazano 
percorreu as costas do golfo de São Lourenço 
e tomou posse destas em nome de Francisco I 
da França, que patrocinara a viagem. Só se pas-
sou, porém, a conhecer efetivamente o Canadá 
a partir dos feitos de Jacques Cartier, que viajou 
pelo extremo nordeste da Terra Nova e em 1534 
chegou à península de Gaspé.
Em sua segunda viagem, em 1535, Cartier su-

biu o São Lourenço até as aldeias indígenas de 
Stadacona e Hochelaga, onde floresceriam as 
futuras cidades de Québec e Montreal. Apesar 
de ter ficado na região por vários meses, não 
criou ali nenhum assentamento, situação que 
se prolongou até o século XVII, uma vez que 
as guerras religiosas na França interromperam 
seus empreendimentos de colonização. A pre-
sença francesa ficou reduzida às tradicionais 
expedições pesqueiras à Terra Nova e ao co-
mércio de peles por parte de aventureiros que 
procuraram ganhar o interior do país.
No fim do século XVI, estabilizada a situação 

na metrópole, os comerciantes, com o objetivo 

de assegurar o monopólio das peles, estimula-
ram a colonização permanente das regiões vi-
tais para o intercâmbio. A primeira feitoria foi 
fundada na ilha de Sable, a 180km de Nova 
Escócia. No princípio do século XVII Samuel 
de Champlain, primeiro governador do Canadá 
francês, deu novo impulso à colonização. Em 
1604, fundou-se na Nova Escócia a importante 
localidade de Port-Royal e, em 1608, Québec, 
ponto de partida das explorações e capital da 
Nova França. A expansão francesa foi muito rá-
pida. Ao final do século XVII as colônias fran-
cesas da América do Norte  estendiam-se desde 
o rio São Lourenço e os grandes lagos até as 
pradarias do oeste, e ao rio Mississippi e golfo 
do México, ao sul.
Ao mesmo tempo, a Inglaterra estava cravando 

os alicerces de sua colonização na América. A 
primeira tentativa séria foi realizada por Hum-
phrey Gilbert, que em 1578 chegara ao porto de 
Saint John’s, na Terra Nova, e tomara posse da 
região em nome da soberana inglesa Elizabeth 
I. Pouco depois foram fundadas pequenas colô-
nias na Terra Nova e na baía de Hudson.
Conflitos coloniais entre franceses e ingleses. 

Depois de estabelecer suas cabeças-de-ponte na 
América do Norte, a França e a Inglaterra tenta-
ram estender e consolidar seus domínios o mais 
depressa possível. Começou desse modo uma 
luta em que se disputou a posse do vasto conti-
nente durante mais de 150 anos, até o Tratado 
de Paris, em 1763.
Os confrontos tiveram início em 1613, quan-

do colonos britânicos da Virgínia destruíram 
na costa leste os pequenos e indefesos povoa-
dos franceses da Acádia. Em 1628, Sir William 
Alexander fundou uma colônia escocesa, a 
Nova Escócia, posteriormente assimilada pe-
los franceses. Durante algum tempo não houve 
desavenças, uma vez que, entre os territórios 
ingleses e franceses, se interpunham colonos 
holandeses, fixados na parte baixa do rio Hud-
son e na ilha de Manhattan, denominada Nova 
Amsterdam. Em 1664, porém, os ingleses con-
quistaram o território holandês e mudaram-lhe 
o nome para Nova York.
Enquanto isso, a Nova França, que até o século 

XVII fora apenas colônia comercial, à época do 
cardeal Richelieu converteu-se em colônia real. 
Embora atrasados em sua expansão pela resis-
tência das tribos indígenas, pela hostilidade do 
clima e pelas  desavenças com os ingleses, os 
franceses haviam ampliado substancialmente 
seus domínios.
A partir da segunda metade do século XVII, 

o mercantilista Colbert, ministro de Luís XIV, 
estimulou a política colonial. No início do sé-
culo XVIII os colonos franceses que viviam 
nas regiões de uma e outra margem do rio São 
Lourenço somavam 16.000. Não se tratava de 
uma colonização em grande escala, porque, en-
tre outros motivos, a caça e o comércio de peles 
não exigiam povoamento intensivo.
A luta entre a França e a Grã-Bretanha pela he-

gemonia européia, desde as primeiras décadas 
do século XVIII, repercutiu em suas respecti-
vas possessões coloniais. A França perdeu, aos 
poucos, grande parte de seus territórios no novo 
continente. Em 1713, pelo Tratado de Utrecht, 
cedeu à Grã- Bretanha os territórios da Acádia 
(Nova Escócia e ilha do Príncipe Eduardo), 
Terra Nova e baía de Hudson.

Em meados do mesmo século, os rumos da 
guerra dos sete anos na Europa também se re-
fletiram sobre as colônias. Vitoriosa, a Grã-Bre-
tanha aproveitou para conquistar as terras fran-
cesas do Canadá. Québec foi tomada em 1759 
e Montreal em 1760. Três anos depois, pelo 
Tratado de Paris, a França abandonaria definiti-
vamente as terras canadenses, em benefício da 
Grã-Bretanha.
O Canadá britânico: 1763-1867. A nova colô-

nia britânica teria uma população majoritaria-
mente francesa. Com o objetivo de conquistar a 
confiança e lealdade dos franco-canadenses, os 
britânicos em 1774 concederam o Estatuto de 
Québec, que reconhecia a liberdade de culto, o 
respeito à língua e o restabelecimento do direito 
civil francês.
Após a independência dos Estados Unidos, 

muitos loyalists, ingleses e anglo-americanos 
fiéis à coroa britânica, emigraram para a região 
de Ontário, então província de Québec. Eram, 
na maioria, agricultores que, somados à con-
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tínua chegada de imigrantes britânicos, deram 
origem a problemas que a metrópole só resolve-
ria com a promulgação do Estatuto Constitucio-
nal de 1791, que decretou a divisão do Canadá 
em duas províncias: o Alto Canadá, mais tarde 
Ontário, povoado majoritariamente por britâni-
cos e sujeito ao sistema legal inglês, e o Baixo 
Canadá, depois Québec, de maioria francesa e 
regido pelo direito civil francês. Ambas as pro-
víncias teriam suas respectivas assembléias le-
gislativas. Começava assim a segunda etapa da 
história do Canadá.
Guerra com os Estados Unidos. Após a  inde-

pendência americana, surgiram os primeiros 
desentendimentos entre a colônia britânica e a 
nova nação, como conseqüência do comércio 
de peles, do desejo dos americanos nacionalis-
tas de libertar a América do domínio do velho 
continente, e do ressentimento dos loyalists 
contra os novos adversários. A inexistência de 
fronteiras claramente demarcadas complicava a 
situação. Em 1812 desencadeou-se um pequeno 
conflito que terminou com a fixação, dois anos 
depois, de fronteiras que asseguravam a separa-
ção definitiva entre os dois países.
Exploração do interior. No princípio do século 

XIX, as únicas regiões colonizadas eram as que 
ficavam próximas aos grandes lagos do lado les-
te, as que estavam à beira do rio São Lourenço 
e as províncias marítimas (Nova Escócia, Nova 
Brunswick, Príncipe Eduardo e Cabo Breton). 
Mas, no final do século XVIII os comerciantes 
de pele começaram a internar-se no oeste e nas 
regiões ao norte dos grandes lagos. Em 1789, 
Alexander Mackenzie alcançou o curso do rio 
que passou a ter seu nome, na região ártica e, 
no início do século XIX, Simon Fraser e David 
Thompson exploraram as regiões da costa do 
Pacífico, posteriormente conhecidas como Co-
lúmbia Britânica.
Levantes de 1837 e o Estatuto Único. A en-

trada crescente de imigrantes (800.000 entre 
1815 e 1830), com os conseqüentes problemas 
econômicos, sociais e de adaptação, ao lado do 
descontentamento dos setores de origem fran-
cesa, cristalizaram-se nos levantes de 1837. 
Os movimentos, tanto no Alto como no Baixo 
Canadá, tinham como objetivo aumentar a au-
tonomia de ambas as províncias e conseguir a 
instauração de um regime republicano.
Controlada a rebelião, o governador enviado 

para solucionar a situação, John George Lamb-
ton, conde de Durham, recomendou a união dos 
territórios canadenses, com a conseqüente assi-
milação da parte de influência francesa (à qual 
atribuía a culpa dos acontecimentos), aumento 
da autonomia política e provincial. O governo 
britânico aceitou ampliar o grau de autogover-
no e elaborou um estatuto da união, o Estatuto 
Único de 1840, baseado na coexistência das co-
munidades e não na assimilação.
Confederação canadense e evolução políti-

ca. A união do país se veria dificultada pelas 
rivalidades provinciais e diferenças culturais. 
Em 1864, os políticos provinciais reunidos em 
Charlottetown e em Québec decidiram criar 
uma confederação canadense, que se materia-
lizou em 1867 com o Estatuto da América do 
Norte Britânica, que assegurava a união das 
províncias existentes e, com o tempo, propicia-
ria a criação de outras.
De acordo com esse instrumento, o Canadá se 

organizaria como estado autônomo com cate-
goria de domínio dentro do império britânico 
e regido por um sistema político democrático. 
Embora a confederação tivesse amplos poderes 

internos, as relações exteriores seriam exerci-
das pelos britânicos, que resolveram os litígios 
territoriais com os Estados Unidos com expres-
sivas concessões, como em 1903 se demonstrou 
com os acordos de fronteira sobre o  Alasca. 
Os franco-canadenses, no entanto, ofereceram 
forte resistência à confederação assim articula-
da, o que levou à rebelião franco-canadense de 
1885, no vale de Saskatchewan.
Desde o estabelecimento da confederação, o 

Canadá foi dirigido alternadamente por dois 
partidos políticos: o Conservador e o Liberal, 
da mesma forma que ocorria na metrópole bri-
tânica. De 1867 até 1896 o conservador John 
Macdonald governou o país. Foi uma época 
de vertiginoso desenvolvimento econômico, 
que se concretizou sobretudo na construção da 
estrada de ferro Canadian Pacific (que uniu a 
costa do Atlântico à do Pacífico), na enorme ex-
pansão do comércio e na implantação de pode-
rosas instalações industriais.
Em 1896 começou um período de governo li-

beral. John Macdonald foi substituído pelo au-
tonomista e liberal Wilfrid Laurier, que conse-
guiu ampliar a margem de autogoverno quando 
se reconheceu à confederação o direito de não 
ficar atrelada aos tratados britânicos e de regu-
lar segundo seus próprios interesses a imigra-
ção.
Período 1914-1945. A intervenção na primeira 

guerra mundial, ao lado do Reino Unido, garan-
tiu ao Canadá não apenas igualdade junto às na-
ções da Comunidade Britânica, como também 
a  participação em 1919 da assinatura do trata-
do de paz de Versalhes e ainda seu ingresso na 
Liga das Nações, na qualidade de estado inde-
pendente. Em 1926, a conferência imperial de-
finiu a Comunidade Britânica como um conjun-
to de países autônomos livremente associados, 
fato corroborado pelo estatuto de Westminster 
de 1931, que outorgava ao Parlamento federal 
canadense uma total autonomia legislativa.
O Canadá atravessou a década de 1920 em 

acelerado processo de desenvolvimento econô-
mico, mas sofreu duramente as conseqüências 
da crise de 1929, devido, principalmente, a seus 
fortes laços comerciais com os Estados Unidos, 
com os quais em 1940 firmou um pacto militar 
de defesa mútua. Como país independente, em 
1939 declarou guerra à Alemanha e participou 
ativamente do conflito, não só fornecendo tro-
pas e material militar, como também alimentos 
e ajuda financeira.
Evolução após a segunda guerra mundial. Em 

1949 o Canadá chegou ao ápice de sua expan-
são com a inclusão efetiva da Terra Nova e par-
ticipou, já na qualidade de potência internacio-
nal, da criação da Organização do Tratado do 
Atlântico Norte (OTAN) e, em 1956, da força 

de emergência das Nações Unidas, organizada 
durante a crise de Suez.
Após a guerra, o Canadá passou por impressio-

nante surto de desenvolvimento do setor indus-
trial, que se converteu no motor da economia do 
país. Os liberais, que governaram o país desde 
1935, primeiro com  William Lyon Mackenzie 
e, a partir de 1948, com Louis Saint-Laurent, 
deram lugar ao conservador John Diefenbaker, 
que venceu as eleições de 1957 com um progra-
ma populista. Seu governo, porém, entrou em 
crise no início da década de 1960.
Como culminância de uma nova fase de predo-

mínio dos liberais, em 1968 Pierre Elliott Tru-
deau, originário de Québec, venceu as eleições 
com maioria absoluta. Trudeau governou o país 
durante mais de uma década, saiu vitorioso em 
sucessivas eleições e empreendeu uma política 
baseada no incremento das relações econômi-
cas com a Europa e com os países socialistas, 
assim como no nacionalismo perante os Es-
tados Unidos. Durante seu primeiro mandato, 
teve de enfrentar violentas manifestações da 
organização separatista Frente de Libertação de 
Québec, que de modo geral se prolongaram até 
1969, quando o Parlamento federal reconheceu 
o francês como língua oficial, ao lado do inglês. 
O separatismo não arrefeceu e em 1976 o par-
tido autonomista (Parti Québécois) obteve es-
magadora vitória eleitoral em Quebec: o líder 
René Lévesque tornou-se um chefe do executi-
vo provincial. Entretanto, o plebiscito de 1980 
sobre “soberania ou associação” de Québec 
com o Canadá derrotou os separatistas.
Mais tarde, o governo de Trudeau instou o 

Reino Unido a conceder ao Parlamento cana-
dense a capacidade de dispor de sua própria 
ordenação jurídico-administrativa. Em 1982 o 
Parlamento britânico aprovou o novo estatuto 
pelo qual o Canadá alcançou completa indepen-
dência em termos legislativos, embora  perma-
necesse submetido à soberania formal da coroa 
britânica.
Em fevereiro de 1984 Trudeau anunciou sua 

demissão  e, em setembro, o conservador Brian 
Mulroney venceu as eleições. Em 1985 o novo 
primeiro-ministro apoiou as iniciativas de de-
fesa estratégica tomadas pelo presidente ameri-
cano Ronald Reagan e em 1987  negociou uma 
liberalização do comércio entre Canadá e Esta-
dos Unidos.
em 1987 firmou-se o chamado pacto do lago 

Meech, pelo qual as dez províncias autôno-
mas e o governo federal reconheceram as 
peculiaridades de cada unidade administra-
tiva. em 1990, porém, as províncias de Ma-
nitoba e Terra Nova não ratificaram o pacto, 
deixando aberto o caminho do separatismo, 
de especial significado em Québec.

eleições PArA o Conselho
dAs ComunidAdes PortuguesAs

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à Comunida-
de Portuguesa residente na sua área de jurisdição consular e informa que pelo Despacho 
6774/2015, de 17 de Junho, Sua Excelência o Secretário de Estado das Comunidades Portu-
guesas marcou as eleições para o Conselho das Comunidades Portuguesas para domingo, 6 
de setembro de 2015. 
O Conselho das Comunidades portuguesas é o órgão consultivo do governo para as políticas relati-

vas às comunidades portuguesas no estrangeiro. nos termos do artigo 5º da Lei n.º 66-a/2007, com a redação que 
lhe foi dada pela Lei nº 29/2015, de 16 de abril, são eleitores do Conselho das Comunidades portuguesas todos os 
cidadãos portugueses residentes no estrangeiro devidamente inscritos (recenseados) nos cadernos eleitorais da 
respetiva área consular, até ao 60º dia antes da eleição. 
O Consulado-geral de portugal em montreal aproveita a oportunidade para esclarecer que o recenseamento eleitoral 
não é automaticamente efetuado com a inscrição consular. assim, todo o cidadão português que, apesar de inscrito 
no Consulado-geral de portugal em montreal, nunca manifestou a sua vontade de se inscrever nos cadernos eleito-
rais e que pretenda votar na eleição em apreço deverá se dirigir às instalações consulares até o mais tardar de 8 de 
Julho de 2015, munido do seu bilhete de identidade / Cartão de Cidadão válido onde conste a morada no Canadá.
mais se informa que entre os dias 13 e 23 de Julho de 2015 os cadernos eleitorais serão expostos nas instalações 
consulares, para efeitos de verificação e reclamação.

agenda comunitária
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são João nA sAntA Cruz

o São João na Santa Cruz foi 
um outro sucesso. Como é a 

tradição, a Missão celebrou um 
outro São João com alegrias e 
prazeres. Foi com a sua receita, já 
conhecida, que a festa teve lugar. 
A receita é simples, você precisa 
muito sol, e este ano, o padroeiro 
do Porto ofereceu um rico dia.
O outro ingrediente da receita da 

Missão é uns pratos fantásticos. 
Foram bifanas, caldo verde, ma-
lassadas e sobretudo as sardinhas, 
que fizeram deslocar, a multidão. A 

equipa da Missão não teve um mo-
mento de descanso, mas fizeram um 
trabalho ótimo. O outro ingrediente 
é a parte cultural. Foi com o con-

Miguel Félix
FotoS de Manuel neveS

os mAgnAtAs de AtenAs
AUgUSTo MAChAdo

os turistas que visitam a gré-
cia notam que alguns gregos 

vivem um estilo de vida surrealis-
ta; alguém visitou Atenas recente-
mente, e o que observou não tem 
nada a ver com a realidade – a 
enorme dívida grega, a crise pro-
funda em que a grécia está mer-
gulhada. e a manipulação dos 
seus líders políticos.
O cenário é quase surreal. Sai-se 

de carro do centro de Atenas, per-
corre-se uma das longas avenidas 
que ligam a capital grega ao porto 
do Pireu onde aí existe um contínuo 
de marinas ao longo de dezenas de 
quilómetros, com os seus milha-
res e milhares de luxuosos iates e 
veleiros. Uma prova de que ainda 
há muitos milhões disponíveis nas 
contas bancárias de muitos gregos, 
ainda que esses euros estejam a sal-
vo nos cofres da banca suíça, nas 
mãos dos investidores da City de 
Londres, ou nos obscuros paraísos 
fiscais das Caraíbas.
Quando, numa das marinas de 

Faliro, se observa o iate Aquiles, 
propriedade de um magnata grego 
da metalomecânica com residência 
fiscal no Liechenstein, devidamente 
enquadrado num cenário de exibi-
cionismo, é fácil perder a vontade 
de acreditar que se esteja no mes-
mo país em que subsiste uma “crise 
humanitária” que atirou milhões de 
gregos para o desemprego e a po-
breza. Sabe-se que a Grécia assistiu 
à destruição de 25% da sua riqueza 
durante os cinco anos de um pro-
grama de austeridade sem sentido; 
quando se sabe que quase metade 
dos jovens do país estão desem-
pregados; quando se sabe que em 
alguns dos bairros da imensa me-
trópole ateniense a taxa de desem-
prego chega aos 60%; quando se 
sabe que a classe média grega foi 
empurrada da relativa prosperidade 
em que vivia, para um dia a dia de 
luta pela sobrevivência. Há quem 
sugere que seria como medir a pros-
peridade dos portugueses a partir da 

posição que ocupam, no ranking da 
“Forbes”, milionários como Belmi-
ro de Azevedo, Alexandre Soares 
dos Santos ou Américo Amorim. 
Na realidade, não se pode confun-
dir, a árvore com a floresta, mesmo 
que seja verdade que há muitas “ár-
vores” nas marinas de Atenas. 
O que mostram os sinais exteriores 

de riqueza flutuante é que o Estado 
grego, para além de estar falido, é 
corrupto e ineficaz. Mostram que 
quanto maior a crise, maior a desi-
gualdade. Por cada iate ou veleiro 
nas marinas de Atenas há centenas 
de atenienses desesperados para 
conseguir pagar o empréstimo da 
casa, a conta do supermercado ou 
os medicamentos na farmácia. É o 
desespero... E são sempre os mais 
vulneráveis que sofrem mais.
A reforma de que a Grécia preci-

sa não é a do corte adicional nas 
pensões que os países mais ricos 
lhe querem impor, e que no fundo, 
não terá outro efeito do que elevar 
o desespero dos mais necessitados 
e aumentar a pobreza. Aqueles que 
se preocupam com a situação da 
Grécia acreditam que, a reforma 
que a Grécia precisa vai no senti-
do da modernização do Estado, da 
eficácia fiscal e da reestruturação de 
uma dívida que todos sabem ser im-
possível pagar nas condições atuais. 
Outros dirão: “Uma reforma impos-
sível se a Europa, como parece ser a 
vontade de alguns líderes europeus, 
continuarem a apertar o garrote”. A 
Grécia continuará na UE?, o resul-
tado do referendo o dirá. 
É sempre bom lembrar que, sem os 

outros, a vida, o amor e a felicida-
de, não passam de utopias. Estamos 
todos interligados, uma vida depen-
de doutra e nenhuma se desenvol-
ve sem as outras. O supérfluo dos 
ricos deveria ser para o necessário 
dos pobres; contudo, é o necessário 
dos pobres que serve para o supér-
fluo dos ricos. Há duas liberdades: a 
falsa, na qual o homem pode fazer o 
que quiser; a verdadeira, na qual o 
homem pode fazer o que deve.

junto Estrelas da Noite, os Ranchos 
Campinos do Ribatejo e Estrelas do 
Atlântico de Laval, com as marchas 
da Associação Portuguesa do Cana-
dá e do Clube Oriental. 

A festa foi um sucesso e parabéns 
à organização pela sua receita 
festiva excelente. esperamos que 
a receita continue todos os anos.
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ComPortAmento humAno ComPArAdo 
às CArACterístiCAs de Certos AnimAis

Se formos comparar o comportamento 
humano a algumas características dos 

animais, podemos fazer as mais diferentes e 
irónicas comparações. Alguns podem pensar 
que certas pessoas se parecem com um ri-
noceronte. elas são imponentes, orgulhosas, 
prepotentes. Vivem perturbando o ambiente 
e tirando o sossego das pessoas ao seu lado.
Elas gostam de se sobressair e onde estão não 

conseguem de deixar de ser notadas.
Outros podem pensar que determinadas pessoas 

têm as características de uma serpente. Nunca se 
sabe o que elas estão pensando. Elas são sagazes, 
venenosas e especialistas em deturpar as mensa-
gens ouvidas e em levar discórdias ao ambiente 
onde trabalham e vivem. Outros podem pensar 
que certas pessoas se parecem com os caprichos 
de um equino. Elas são inteligentes, mas diplo-
madas em teimosia. Quando põem uma coisa na 
cabeça ninguém consegue tirar. Se contrariadas, 
elas travam a inteligência e não conseguem mais 

raciocinar. Sabem que estão erradas, mas não 
dão a mão à palmatória.
Sabem que vão quebrar a cara, mas repetem 

com frequência os mesmos erros.
Na parábola que estamos analisando, o mestre 

da emoção comparou cada ser humano a uma 
dócil ovelha. Ninguém para ele é sagaz como 
uma serpente, voraz como um lobo ou agressi-
vo como um tigre. Na perspetiva desse homem 
amável e gentil, o ser humano é uma delicada 
e inofensiva ovelha, independentemente da sua 
religiosidade, moralidade e cultura. Tanto um rei 
como um súbdito são simbolizados por uma ove-
lha. Um fariseu religioso e orgulhoso da sua apa-
rente pureza não era comparado a uma singela 
pomba e nem os homens imorais e fraudulentos 
eram comparados a porcos. Quem era este ho-
mem que treinava a emoção humana a apreciar a 
vida como o mais excelente espetáculo?
Nunca devemos desvalorizar a vida . Aos olhos 

do mestre da emoção, nós não somos pessoas 
angustiadas, agressivas nem incorrigíveis, mas 
uma pessoa que não encontrou a doçura no seu 
espírito. Por mais que fracasse, não é uma pes-
soa programada para ser derrotada, mas para ser 
feliz.

JoSÉ dA CoNCeIÇÃo

PortugAl é o quinto nA listA
dos PAíses mAis CorruPtos

dAlAi lAmA ComPletA 80
Anos Com lutA Pelo
tibete estAgnAdA
O líder budista nasceu em 6 de julho, mas seu 

aniversário, baseado no calendário lunar tibetano, 
é celebrado neste domingo. Os tibetanos no exílio 
em Dharamsala (Índia) rezaram em homenagem 
ao Dalai Lama, que completa 80 anos neste do-
mingo, mas sem poder festejar grandes avanços na 

luta pela independência do Tibete. “É um grande 
encontro o que acontece aqui com 8.000 pessoas 
e autoridades do mundo inteiro que comparecem 
para participar neste dia de celebração”, declarou 
Tsering Wangchuk, porta-voz do governo no exí-
lio, à AFP. Wangchuk explicou que o Dalai Lama 
abordou os temas da responsabilidade universal e 
da compaixão em seu discurso. Depois, o líder ti-
betano tomou café da manhã e as pessoas presentes 
assistiram a um espetáculo de danças tradicionais, 
assim como uma oração especial em homenagem 
ao Dalai Lama. O líder budista nasceu em 6 de 
julho, mas seu aniversário, baseado no calendá-
rio lunar tibetano, é celebrado neste domingo. O 
Dalai Lama, que se afastou oficialmente da polí-
tica em 2011, defende atualmente uma autonomia 
maior para o Tibete, ao invés de uma independên-
cia formal. Pequim, que considera o Dalai Lama 
um inimigo, o acusa, no entanto, de seguir lutando 
pela independência de seu país. Além das orações 
deste domingo, o aniversário representa uma opor-
tunidade para fazer um balanço da luta do Dalai 
Lama. O Partido Comunista da China (PCC) e seus 
emissários participaram em nove rodadas de con-
versações entre 2002 e 2010, sem qualquer avanço 
considerável. 

um inquérito da consultora ernest & 
Young sobre fraude e corrupção em 38 

países coloca Portugal na quinta posição dos 
mais corruptos, a seguir à Croácia, Quénia, 
eslovénia e Sérvia, e depois da Índia e Ucrâ-
nia.
   Dos trabalhadores portugueses inquiridos - de 

um universo de 3.800 entrevistados, de 38 paí-
ses da Europa Ocidental e de Leste e do Médio 
Oriente, Índia e África - 83% concordam que 
as práticas de suborno/corrupção acontecem de 

uma forma generalizada em Portugal. Na Croá-
cia são 92% dos entrevistados que têm essa cren-
ça, sendo o país com pior resultado, enquanto na 
Bélgica são 34%, na Alemanha 26% e na Finlân-
dia 11%, sendo a Dinamarca o país com melhor 
desempenho no inquérito, com apenas 4% dos 
inquiridos nacionais a defender que as práticas 
de suborno e corrupção são generalizadas.” No 
último ano e meio, Portugal tem sido fustigado 
por casos de corrupção. Por isso, os entrevista-
dos terão mais propensão para responder posi-

tivamente” a questões relacionadas com corrup-
ção e fraude, afirmou Pedro Cunha, da Ernest & 
Young, na apresentação dos resultados do inqué-
rito, hoje em Lisboa. Dos inquiridos em Portu-
gal, 61% consideram que existiu uma distorção 
de resultados financeiros das empresas e apenas 
28% consideram a ética empresarial da sua orga-
nização como “muito boa”. Contudo, 25% dos 
inquiridos em Portugal acredita ter existido uma 
melhoria na ética empresarial da sua empresa 
nos últimos dois anos. O setor financeiro des-

taca-se no estudo, e não só em Portugal, como 
aquele em que a ética é mais salvaguardada do 
que noutros setores económicos, mas devido às 
exigências impostas pelo regulador, um papel 
em Portugal assumido pelo Banco de Portugal.
Os entrevistados do setor dos serviços financei-
ros apresentam uma probabilidade quase 50% 
superior do que outros entrevistados de referir 
que as respetivas organizações dispõem de uma 
politica de prevenção da fraude e corrupção e de 
um código de conduta.
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SerVIÇoS conSulAreS
EmbAIxADA DE pOrtugAL Em OtAvA
645 island drive, Ottawa, t.:1.613.729.0883
cONs. gErAL DE pOrtugAL Em mONtrEAL
2020 rua de university, s: 2425, t.: 514.499.0359

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, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fátImA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE LAsALLE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IsLAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
AssOcIAÇÃO DA
tErrA quEbEquENtE t.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., montreal t.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
círcuLO DE rAbO DE pEIxE t.:450.687.2082
cLubE OrIENtAL pOrtuguês DE mONtrEAL
4000 Coutrai, H3s 1C2 t.:514.342.4373
cLubE pOrtugAL DE mONtrEAL
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
LIgA DOs cOmbAtENtEs
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrt mONtrEAL E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

AssoCiAções e Clubes

filarmónicaS
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs mILAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fILArmóNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fILArmóNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAL
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

ranchoS folclóricoS
cAmpINOs DO rIbAtEjO t.:514.648.8343
cANA vErDE t.:514.618.9087
EstrELAs DO AtLâNtIcO t.:450.687.4035
ILhAs DO ENcANtO t.:514.388.4129
pOrtugAL DE 
mONtrEAL sANtA cruz t.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAL t.:514.844.1406

igrejaS
Igr. bAtIstA 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
29 de JUNho de 2015

1 eURo = CAd 1.375210
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
Tel.: 514.273.9638

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

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

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canalizador

fotógrafo

contabiliStaS

dentiStaS

4270 st-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

eletricidade

225 gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

agÊnciaS
funeráriaS

EDuíNO 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

4057 boul. st-Laurent
Tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
Tel.: 514.844.3054

tranSPorteS

casamentos, 
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

reStauranteS

traga O sEu vinHO

le grill
taSquaria

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStauranteS

5938 st-hubert (rosemont) 
mtl, QC, H2s 2L7
Tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A mErcEArIA DAs fAmí-

LIAs pOrtuguEsAs
4031 De Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas sem voodoo.

rOsA: 514-278-3956

Perca peso de forma natural e definitiva. Programa 
nutricional recomendado por médicos. 

Acompanhamento gratuito
cArLOs pALmA: 514-961-0770

renoVaçõeS

SerViço

renoVaçõeS

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gILbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmica, 

e muito mais
t.: 514.668.6281

Precisa de dinheiro?
Emprestamos 
dinheiro para

1ª e 2ª hipoteca. 
514-601-8798

AssIstêNcIA AO DOmIcíLIO 
A IDOsOs Em pOrtugAL

pessoa honesta e 
profissional dando um 

serviço de desempenhos 
básicos, tais como 

compras, limpeza, etc. 
IsAbEL: 001351916516513

Resto-café no Boul. St-Jean em DDO. Todo equi-
pado num lugar estratégico e bastante ocupado. 
Ideal para  um restaurante com especialidade 
portuguesa (frango grelhado). Há uma grande co-
munidade portuguesa bem ativa em West Island. 
O restaurante tem licença de álcool. Uma ótima 
visibilidade, com vizinhos bastante frequentados 
(SAQ, a Esso, RBC, SAAQ, ioga e centro de zum-
ba...). Há possibilidade de 55 a 71 lugares no in-
terior e 24 no grande terraço. Ideal para um casal 
ambicioso ou proprietário de uma empresa com 
um pequeno capital. 

Vendedor muito motivado
mo 514 770 0076

Vende-Se

8351, boul. st-michel
Tel.: 514.376.4124

Padaria

SerViço de
aSSiStÊncia

969,rua rachel E.
montreal, Qc, H2J 2J4

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175
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aluga-Se

Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

pADArIA LAjEuNEssE Está À prOcurA
- Padeiro com experiência em pão português, 
- Pasteleiro com experiência em pastelarias
  tradicionais portuguesas
- Cozinheiro e churrasqueiro
  de frango à moda portuguesa.

urgENtE tELEfONA já: 514-814-0362

emPregoS

Precisa-se de homens para trabalhar na
fabricação ou instalação. 514-362-1300

Vende-se o aparelho “android” 
pode ver os canais portugueses, brasileiros,

e outros mais, canais desportivos 
de todos os países, filmes, séries, 

possibilidades ilimitadas. 
Desloco-me para instalação. 

514-267-8766

jArDINs DEs
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura para trabalhar 
nos jardins. bom salário. 

514-554-0213 
ou 450-641-7389

Precisa-se de empregado preferencialmente 
com experiência para instalar, montar e

trabalho geral para rampas em alumínio ou
metal com experiência. Apresentar-se no 8910 
Pascal Gagnon, St-Leonard ou contatar Enza: 

514-327-2200 ou 
email info@mondialuminium.com

Paisagista com
experiência e

“pavé-uni”, etc.
Trabalho em Laval.
Salário conforme

experiência.
450-963-3462

Aluga-se 51/2, 3qts fechados, tem acesso a RTP 
int., grande salão, chamdoré, perto transportes 

públicos. 514-326-7326

Aluga-se um 41/2 no 8914 2e ave. St-Michel, em 
ótimas condições. Contactar Sérgio 

514-389-5678Precisa-se de chef cozinheiro em cozinha 
tradicional portuguesa que é especializado em 
churrasco de carvão. Deve também preparar 
e criar novos pratos para o restaurante. Deve 

ter ao menos 5 anos de experiência. 
Salário de 16$ a hora. 

DEvE fALAr frANcês. 514-688-1015

prEcIsA-sE de senhoras para fábrica em plena expan-
são. Cortinados, colchas, e vestuário desportivo. vai traba-
lhar com máquinas plain, overlock e blind stitch. 

Contactar: Lina Pereira: 450 665 5180 ext 241 
ou telemóvel: 514 296 4597

pAvé bOIsbrIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, 

procura pessoa com experiência
para a colocação de “pavé-uni”. 

Bom trabalhador. 
Johanne 450-628-5472

ALgArvE
ApArtAmENtO À

vENDA OpOrtuNIDADE úNIcA
a 4 minutos da praia de monte gordo, com 95 m2, 2 
quartos, sala, cozinha, hall, casa de banho e sótão 
espaçoso (possibilidade de outro quarto).

ImpEcávEL. 75 000 EurOs
INf.: 514 815-1603

pAIsAgIstA rObErt cAuccI
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de pe-

dra e alcatrão com experiência e carta de condução 
de classe 5. Precisamos também um assistente 

paisagista. Assunto sério e salário segundo 
a experiência. 514-766-8390

Vende-Se

urgENtE | pADArIA NOtrE mAIsON
prEcIsA-sE DE um AjuDANtE pADEIrO. 

514-844-2169

urgENtE: pADArIA NOtrE mAIsON
prEcIsA-sE DE um pAstELEIrO
cOm ExpErIêNcIA.  514-844-2169

Restaurante português muito conhecido na comunida-
de está a procura de um cozinheiro/a com experiência 
em cozinha tradicional portuguesa e grelhados.

514-844-4588 ou 514-969-4588

emPregoS
Precisa-se de pessoas para trabalhar na 

grelha a tempo inteiro. 
Boas condições e bom salário. 

514-522-5175

Precisa-se de uma pessoa para trabalhar como 
assistente domiciliária em Chomedey, Laval. 

514-573-1837

AstróLOgO – grANDE méDIum vIDENtE

prOfEssOr AIDArA
não há sofrimento sem solução… não viva mais no ne-
gativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos 
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis 
que sejam: amor, negócios, má sorte, invejas, maus-
-Olhados; bruxaria; desvios, amarrações, impotência 
sexual, mau vício, etc. resultados positivos com hones-
tidade e sigilo absoluto. não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395 fALO pOrtuguês

Precisa-se de senhora para fazer 
limpeza de uma casa de segunda à 

sexta-feira. Horário flexivel e deve ter 
experiência e outros serviços. 

Bom salário. Dina 514-994-6556

LINhA AbErtA 514.483.2362
Domingo das 15h às 18h | 35 York, Westmount

† LAurA pAvÃO
Faleceu em montreal no dia 24 de junho de 2015, com 
95 anos de idade, a senhora Laura pavão, natural dos 
ginetes, são miguel, açores, esposa do já falecido 
João pavão.
Deixa na dor seus filhos/as Madalena, Salomé (José 
maria pavão), mercês (José manuel balbino), João 
(Lina patraconni). seus netos/as nathalie (sorena), 
sébastien (Caroline), stéphanie e Cristine. seus bis-
netos Julien, alice e gabriele, assim como restantes 
familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
a missa de corpo presente, foi celebrada sexta-feira dia 
26 de junho de 2015, às 11h na igreja santa Cruz. Foi 
sepultada no cemitério Le repos st-François d’assise.
renovam com profunda saudade a missa do sétimo dia 
que será terça-feira, 30 de junho às 18h30 na igreja 
santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

Armenia Teixeira
advogada

 o’hanlon SanderS teiXeira
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

Vende-Se

EmprEgADO pArA trAbALhO
gErAL DE ArmAzém

tELEfONAr : 514 845-0164
ENvIAr cv pOur fAx Ou pOur E-mAIL 

fAx : 514 845-5345
E-MAIL : mariap@ferma.ca

Precisa-se de pessoas 
para colocar “Pavé-uni”

licensa de condução 
necessária.

Rive-Sul
David: 514-444-4669
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AnedotAS

Foto dA semAnA

Apresentamos os dois novos proprietários do Sakaris, Jackie Chan e o senhor Lu em companhia do muito 
conhecido, Eugénio Perreira, um dos seus empregados. Este comércio está situado no 4393 Boul St-Laurent 
podem contactá-los pelo 514-844-5143.

lembrA-se de ‘roque sAnteiro’?
Já PAssArAm 30 Anos
uma das telenovelas mais bem-sucedidas 

da Rede globo comemora, na quarta-
-feira, o 30º aniversário da sua estreia.
  A par de ‘Tieta’ e ‘Gabriela’, ‘Roque Santeiro’ 

foi uma tele-
novela brasi-
leira que fez 
sucesso não 
só no Brasil, 
como também 
neste lado do 
Atlântico. Na 
semana em 
que se celebra 
o 30º aniver-
sário da es-
treia da trama, 
o Ego, da Glo-
bo, conver-
sou com um 
dos principais 
protagonistas 
e um dos ato-
res brasileiros 
mais reconhe-
cidos em Portugal. “Trinta anos? Caramba… 
que saudade”. Foi desta forma que Lima Duarte 
comentou as três décadas que já passaram desde 

que ‘Roque Santeiro’ estreou. No Brasil, a no-
vela foi exibida entre 1985 e 1986. Em Portugal 
passou na televisão em 1987. Recordando aque-
les tempos longínquos, Lima Duarte sublinhou 

o facto de a novela, apesar de ter sido gravada 
há 30 anos, “continuar atual, com todos estes es-
cândalos que temos visto como um poder mal 
executado, golpes, interesses escusos”.
“É incrível”, acrescentou o ator que deu vida a 

‘Sinhozinho Malta’. Além de Lima Duarte, tam-
bém José Wilker (morreu em abril do ano passa-
do), Regina Duarte e Ary Fontoura fizeram parte 
do elenco. A história de ‘Roque Santeiro’ girava 
à volta do mito de um jovem escultor (Roque 
Santeiro) que se tornou santo depois de ter mor-
rido para defender a sua cidade. 
No entanto, o jovem não estava afinal morto 

e, 17 anos depois, quis voltar à sua cidade e 
acabar com o mito e o negócio que havia sido 
criado com a sua suposta morte.

Um ventríloquo, faz a volta dos clubes e pára 
numa pequena povoação para dar um espetá-
culo.
- Ele começa o show com o seu boneco Ouin
- Ouin que faz falar, contando anedotas sobre 
as loiras, quando uma rapariga loira se levanta 
e grita:
- Basta das suas anedotas estúpidas sobre as 
loiras!
- Quem é que lhe deu autorização de falar assim 
sobre estas mulheres?
- Que ligação tem a cor do cabelo de uma pes-
soa com a sua personalidade e a sua alma ?
São,justamente miseráveis como você ,que im-
pedem as mulheres como eu de serem respeita-
das professionalmente e humanamente.
- Por causa dos seus prejudicios as pessoas 
continuam a divagar esse tipo de crença.
- Você é um atrasado patético e o que você faz 
é contrário à lei contra a descriminação,como 
também ofensivo a qualquer pessoa sensível ao 
respeito das pessoas em geral,
Você devia morrer de vergonha.!
- O ventríloquo, muito envergonhado,começa a 
balbuciar desculpas,quando a loira o interrom-
pe :Fique fora disto senhor! Eu estou a dirigir-
-me au patetazinho que está sentado sobre os 
seus joelhos.

O fenómeno apanhou de surpresa os habitan-
tes de um certo país do hemisfério norte. Subi-
tamente, a frequência de anões em motéis tinha 
triplicado. Procurando aqui, procurando ali, a 
explicação foi finalmente encontrada numa 
campanha de televisão contra a SIDA: A campa-
nha recomendava às pessoas que reduzissem 
os seus parceiros sexuais.

Eis a nova campanha publicitária do BES eleva-
da ao seu expoente máximo: Entre amigas, no 
BES: Estou Grávida. Parabéns. Já falaste com o 
teu marido? Não. Falei com o teu.

Na Madeira, chega um menino à beira da pro-
fessora e diz: - Sra. Professora, a minha coe-
lha teve cinco coelhinhos e são todos P.S.D.! 
- Muito bem! Olha, amanhã vem cá o Sr. Alberto 
João Jardim e tu contas-lhe essa história. Está 
bem? - Está bem! - Responde o menino. No dia 
seguinte, o Alberto João Jardim vai visitar a es-
cola e, como combinado, a professora chama o 
menino. O menino dirige-se à beira do presiden-
te e diz: - Sr. Presidente, a minha coelha teve 
cinco coelhinhos e dois são do P.S.D.! - Então, 
- diz intrigada a professora - não eram os cinco? 
- Eram, ...mas três já abriram os olhos!

O pai estava passeando com o filhinho. A certa 
altura, o garoto perguntou: - Pai, o que é ele-
tricidade? - Bem, não sei ao certo - respondeu 
o pai. - Tudo o que sei é que é algo que faz as 
coisas funcionarem. Mais adiante, o menino fez 
outra pergunta. - Pai, como é que a gasolina faz 
os motores funcionarem? - Não sei, filho. Não 
entendo nada de motores. Depois de curto in-
tervalo, o garoto novamente: - Pai, por que o 
asfalto brilha como se estivesse molhado, nos 
dias de calor? - Não sei, não entendo de pavi-
mentação. - Outras perguntas se seguiram, com 
quase os mesmos resultados. Por fim, o garoto 
perguntou: - Pai, você não se aborrece quando 
faço todas essas perguntas? - Claro que não, 
filho. De que outra forma você aprenderia algu-
ma coisa?

À porta do cemitério há uma grande bicha de 
homens. Por curiosidade ele vai perguntar o 
que é. Responde-lhe um homem com um lobo 
d’alsácia à trela: - Foi o enterro da minha sogra, 
mordida na garganta por este meu cão. - Ah! - 
Diz o outro, um pouco espantado - Olhe lá! E o 
senhor não me quer vender esse belo animal? 
- Bem. Talvez se chegue a um acordo. Entre aí 
na bicha e espere pela sua vez.

9101 boul. Ray-Lawson, Anjou, Québec H1J 1K6
Tel.: (514) 725-0616 • Fax: (514) 725-1010

www.transmissioncr.com • info@transmissioncr.com
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cArNEIrO: Carta dominante: ás de Ou-
ros, que significa Harmonia e Prosperidade. 
amor: tente conviver mais com os seus 
amigos e faça esforços para travar novos 

conhecimentos. saúde: período propício a uma 
consulta de oftalmologia. não descure a sua visão. 
dinheiro: Evite faltar a reuniões de trabalho. a sua 
presença será importante para desenvolver um 
projeto. Está preparado para realizar os projetos a 
que se propõe, e para chegar onde está já superou 
muitas provas. números da sorte: 10, 4, 5, 45, 2, 6

tOurO: Carta dominante: a torre, que 
significa Convicções Erradas, Colapso.
amor: Cuidado para não magoar os senti-
mentos de uma pessoa que lhe é querida. 

meça as suas palavras. Convide um amigo para 
uma saída especial. dance, vá ao cinema, aprovei-
te aquilo que a vida tem para lhe dar. saúde: ten-
dência para andar um pouco descontrolado. tente 
relaxar. dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá 
vir a ser recompensado. acredite mais nas suas po-
tencialidades. números da sorte: 3, 36, 6, 9, 8, 5

gémEOs: Carta dominante: a Lua, que 
significa Falsas Ilusões. Amor: Poderá ter 
de enfrentar um desentendimento com um 
amigo muito especial. mantenha a calma! 

saúde: Controle as suas emoções e procure ser 
racional. não se preocupe tanto com aquele proble-
ma que o tem vindo a afetar. Vai perceber que afinal 
não era nada assim tão grave. dinheiro: O seu or-
çamento poderá sofrer um acréscimo significativo. 
porém, seja contido nos gastos.
números da sorte: 2, 4, 1, 15, 14, 18

cArANguEjO: Carta dominante: 5 de 
Paus, que significa Fracasso. Amor: Mo-
dere as suas palavras pois pode magoar a 
pessoa amada. seja mais cuidadoso. saú-

de: procure não exagerar no exercício físico, pois 
poderá magoar os seus músculos. dinheiro: é pos-
sível que durante esta semana se sinta um pouco 
desmotivado. trace objetivos para o seu trabalho, 
vai ver que conseguirá obter melhores resultados. 
números da sorte: 10, 20, 3, 9, 41, 44

LEÃO: Carta dominante: rainha de Co-
pas, que significa Amiga Sincera.  Amor: 
Lute pelo seu verdadeiro amor, não se dei-
xe influenciar por terceiros. Não se deixe 

dominar pela insegurança. Converse mais com o 
seu companheiro e tenha mais confiança nele. saú-
de: vigie a sua tensão arterial e controle muito bem 
a sua alimentação. dinheiro: procure não ser mui-
to impulsivo nas suas compras, pois poderá gastar 
mais do que as suas possibilidades. números da 
sorte: 6, 9, 7, 40, 30, 20

vIrgEm: Carta dominante: valete de Es-
padas, que significa Vigilante e Atento. 
amor: seja mais carinhoso com a sua cara-
-metade. Os atos de ternura são importan-

tes para revigorar a relação. saúde: Evite enervar-
-se em excesso. as preocupações podem trazer 
sérios problemas ao nível cardiovascular. poderá 
sentir-se mais cansado do que o habitual. tente to-
mar um banho relaxante. dinheiro: Cuidado com os 
gastos supérfluos. Seja mais comedido para não ter 
surpresas desagradáveis. 
números da sorte: 22, 5, 41, 14, 12, 21

bALANÇA: Carta dominante: raínha de 
Paus, que significa Poder Material e que 
pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Confie 
mais na pessoa que tem a seu lado. a con-

fiança e o respeito são essenciais numa relação. 
saúde: tendência para apanhar uma grande cons-
tipação. agasalhe-se bem. dinheiro: não se deixe 
abater por uma maré menos positiva nesta área da 
sua vida. analise as suas poupanças. poderá sentir 
necessidade de mudar de emprego ou de atividade 
profissional. Pense bem no que é melhor para si. 
números da sorte: 9, 6, 3, 2, 25, 45

EscOrpIÃO: Carta dominante: O Eremi-
ta, que significa Procura, Solidão. Amor: O 
encontro com um desconhecido e uma insi-
nuante troca de olhares podem ser o ponto de 

partida para algo muito prometedor. a felicidade e a 
paixão poderão marcar a sua semana. aproveite mui-
to bem esta fase. saúde: Cuidado com as correntes 
de ar; durante esta semana poderá constipar-se fa-
cilmente. dinheiro: poderá precisar da ajuda de um 
colega para finalizar uma tarefa importante. Não tema 
pedir apoio. números da sorte: 2, 25, 14, 17, 18, 19

sAgItárIO: Carta dominante: a Justiça, 
que significa Justiça. Amor: Poderá encon-
trar um amigo que já não via há muito tempo. 
Coloque a conversa em dia. saúde: procure 

não abusar em refeições muito condimentadas. di-
nheiro: Não influencie as ideias dos outros. Permita 
que cada um pondere por si. aceite críticas construti-
vas feitas por alguém que tem mais experiência. não 
as encare como algo negativo, mas sim como forma 
de melhorar o seu desempenho. 
números da sorte: 6, 45, 40, 20, 30, 4

cAprIcórNIO: Carta dominante: 6 de Co-
pas, que significa Nostalgia. Amor: Período 
marcado pela harmonia familiar. Organize 
um serão divertido em sua casa. poderá vi-

ver momentos confusos e agitados a nível amoroso. 
não se descontrole e tente encontrar solução para 
os seus problemas. saúde: tendência para proble-
mas de estômago. Cuide de si. dinheiro: semana 
propícia ao investimento. aconselhe-se com o seu 
gestor de conta. A sua vida profissional vai exigir de 
si um desgaste redobrado de energias. 
números da sorte: 1, 5, 45, 4, 7, 6

AquárIO: Carta dominante: 9 de Espadas, 
que significa Mau Pressentimento. amor: Es-
teja alerta, o amor poderá surgir em qualquer 
lugar. deixe-se ser amado. saúde: pratique 

uma atividade física que lhe dê bastante prazer. di-
nheiro: A sua vida profissional tende a melhorar signi-
ficativamente. Continue a demonstrar o seu dinamis-
mo. não adie decisões importantes e urgentes. seja 
firme. Números da Sorte: 5, 6, 16, 14, 15, 40

pEIxEs: Carta dominante: O imperador, 
que significa Concretização. Amor: Período 
favorável à conquista. Encha-se de coragem 
e diga aquilo que sente. siga em frente e lute 

para alcançar os seus objetivos. saúde: Cuidado 
com alergias, pois o seu sistema respiratório poderá 
estar muito frágil.
dinheiro: seja ousado e não hesite em revelar as 
suas ideias criativas. poderá ser útil para o seu de-
senvolvimento profissional.
números da sorte: 20, 10, 3, 6, 45, 44
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PAlAVrAS cruzAdAS

SoluÇão

hOrIzONtAIs: 1. picada, além. 2. alão, vaso. 3. Opimo, giz. 4. 
Lixo, irreal. 5. açude, ria. 6. Orada. 7. ala, adaga. 8. bipene, ruir. 
9. tio, Lutar. 10. doar, muro. 11. assa, azarar. vErtIcAIs: 1. prole, 
abada. 2. pi, ali, Os. 3. Caixa, aptas. 4. almoço, Eira. 5. dão, urano. 
6. ao, idade, ma. 7. greda, Luz. 8. avir, agrura. 9. Lazer, autor. 10. 
és, aio, ia. 11. moela, urrar.

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

9

6

1

9

mAriA helenA mArtins

5

6

inSide out

divertidA mente
a Pixar é um dos únicos estúdios que 

consegue navegar por diferentes 
terrenos cinematográficos, sem perder 
sua identidade. Foi pelas mãos dela que 
vimos brinquedos ganharem vida, uma 
casa voar com a ajuda de balões, um 
robô na missão de salvar a humanida-
de e a aventura de um peixe perdido em 
alto-mar. 
Agora, sua mais nova criação adentra a 

mente humana para materializar e explicar 
emoções e comportamentos que nos regem 
desde o nascimento. Divertida Mente é 
uma animação cheia de vivacidade e que 
nos ensina que é necessário ter o equilíbrio 
de nossas emoções. Sua trama é tão fasci-
nante que desde os primeiros minutos não 
hesitamos, nem por um momento, em em-
barcar na aventura pela mente de Riley e 
pode ter certeza que não nos arrependemos 
depois.

PensAmento dA semAnA
«O amor só entra em corações abertos: as trevas da 

alma não atraem raios de luz tão intensos. O amor é 
como o sol, que decerto não brilhará neste recinto, 
se eu não abrir as janelas.»

(In A Infanta Capelista)

hOrIzONtAIs: 1. Mordedura de inseto. Acolá. 2. Grande cão 
de fila. Recetáculo. 3. Fecundo. Variedade de carbonato de cál-
cio, usado especialmente para escrever no quadro preto. 4. 
Detritos. Fictício. 5. Represa. Espécie de albufeira. 6. Ermida 
fora do povoado. 7. Fileira. Arma branca, de lâmina curta e lar-
ga, com dois gumes. 8. Que tem duas asas. Desmoronar-se. 
9. Irmão dos pais ou dos avós. Combater. 10. Fazer doação 
de. Parede forte de cantaria, de alvenaria, taipa, tijolo, etc.. 11. 
Dizia-se dos filhos de negros que eram alvos e de cabelos lou-
ros. Enguiçar.

vErtIcAIs: 1. Descendência. Aba cheia. 2. O p grego. Naquele 
lugar. Eles. 3. Recetáculo ou recipiente de madeira, cartão, me-
tal, etc.. Idóneas. 4. A primeira das principais refeições do dia, 
tomada a meio do dia. Terreiro. 5. Gratificam. Nome do sétimo 
planeta do sistema solar. 6. Contr. da prep. a com o art. def. o. 
Duração ordinária da vida. Miliampere (s. fís.). 7. Barro macio 
e amarelado, que se emprega geralmente para tirar nódoas da 
madeira. Fulgor. 8. Combinar, ajustar, conciliar. Amargura. 9. 
Ócio. Criador. 10. Existes. Escudeiro. Avançava. 11. Parte mus-
culosa do tubo digestivo das aves que surge imediatamente 
após o papo. Dar urros.

7
5 1
2 4

9

2

7
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sAntAs CAsAs gigAntes
dA eConomiA soCiAl 

ANtONIO pEDrO cOstA

Trazer os jovens para as Santas Casas foi um 
apelo que perpassou por vários intervenientes 
no Congresso Insular das Misericórdias, rea-
lizado no Funchal, mas como elementos que 
decidem com as suas ideias inovadoras e não 
apenas como apêndices de simples “colado-
res de cartazes”.

por outro lado, os oradores enfatizaram a sus-
tentabilidade das misericórdias e a necessidade 
de se rentabilizar os seus bens, como uma das 
prioridades de gestão, pois passam por períodos 
difíceis de equilíbrio financeiro, em que as dota-
ções governamentais são cada vez mais escas-
sas, apesar do papel das santas Casas ser de su-
prir a lacuna no apoio aos cidadãos, que deveria 
ser tarefa do Estado.
a história repete-se e, tal como no tempo do li-

beralismo em portugal, em que estas instituições 
passaram a pagar impostos, mormente o predial, 
que era muito elevado, em resultados dos muitos 
prédios doados por cidadãos beneméritos, fala-
-se agora à boca pequena sobre a pretensão do 
governo em taxar o imi às misericórdias, o que 
constitui uma incongruência, por dever competir 
ao Estado zelar pelos que mais precisam.
O tempo do voluntariado puro acabou ou vai aca-

bando, apelando-se daqui em diante se absorver 
os mais novos, aproveitando-se a sua capacidade 
técnica e profissional para valorizar a ação social 
nas suas mais diversas vertentes, pelo que será 
boa prática fomentar novos projetos para integrar 
a juventude, visto que há muitos jovens com cur-
sos de gestão e contabilidade e serão uma mais 
valia para a instituição e para a própria sociedade.
Outra das ideias debatidas é que as misericór-

dias devem continuar a serem caraterizadas pela 
transparência das suas contas, contrariando o 
desleixo de algumas instituições quanto à presta-
ção de contas aos seus associados, pois tal como 
no passado, em que as santas Casas apresenta-
vam as suas contas no dia 2 de Julho, dia de nos-
sa senhora da misericórdia e da visitação, a pa-
droeira das misericórdias portuguesas, bem como 
a eleição naquele preciso dia das suas mesas ad-
ministrativas, deve continuar a haver um rigoroso 
cumprimento da contabilidade pública.
Foi importante a divulgação de que as miseri-

córdias, conjuntamente com os outros agentes 
da economia social, foram as entidades que mais 
empregos criaram em portugal, durante a gravís-
sima crise económica e social que ainda vivemos, 
dados do inE e que não são novidade, porquanto 
sempre foram estas instituições as que mais di-
namizaram a economia, na concessão de crédi-
tos, muito tempo antes de existirem os bancos, tal 
como os conhecemos hoje em dia.
por isso, é um desiderato fundacional das san-

tas Casas, que são instituições da igreja Católica, 
continuarem a ser um motor no apoio aos mais 
carenciados da sociedade, cooperando com o go-
verno no acompanhamento dos casos que neces-
sitam de uma mão amiga, tendo em vista a promo-
ção da dignidade do ser humano, mesmo dos não 
crentes ou de outras religiões.
Para tal, importa definir políticas concertadas no 

âmbito da solidariedade social, em ordem a se 
rentabilizar os recursos disponíveis destinados a 
incentivar as respostas sociais que a igreja dis-
ponibiliza.
as santas Casas sentem a necessidade de 

ações de formação para os mesários, bem como 
para os quadros técnicos, tendo em vista propor-
cionar-lhes ferramentas para a gestão de uma po-
lítica social adequada e apoio instrumental para a 
preparação da sustentação das candidaturas para 
serem avaliadas e aprovadas pelo seu intrínseco 
mérito, pelo que apelaram para que a união das 
misericórdias promova tais diligências.

A entrada nas Santas Casas de mulheres Pro-
vedoras, que não era permitido, veio trazer 
uma forma de gestão mais afetiva.

A ÚltimA sondAgem

as eleições que se aproximam irão mostrar-
-se muito interessantes, porque permitirão 

perceber se, de facto, a população portuguesa 
ainda confia, ao menos minimamente, no PS 
para liderar o seu futuro e o de Portugal. e se 
a estas juntarmos a eleição para o Presidente 
da República, bom, poderá vir por aí a chegar 
o fim da Revolução de 25 de Abril, embora sem-
pre exaltada. e, mais ainda que tudo, a demo-
cracia...
Simplesmente, o leitor tem agora em mãos diver-

sas sondagens. Tem esta, oriunda do meio católi-
co, que sempre se tem mostrado apoiante da atual 
Maioria-Governo-Presidente, e tem todas as res-
tantes até aqui. Deste amplo conjunto apenas esta 
forneceu o resultado acabado de surgir. De molde 
que surge a questão: como decidir, ao nível do lei-
tor? Muito simples: com a grande comunicação 
social completamente dominada pela direita – já 
era assim com Sócrates no poder –, basta perceber 
se esta fala primacialmente nesta sondagem ou em 
todas as restantes. 
No primeiro caso, a sondagem deverá logo ser 

olhada com dúvida. No caso contrário, há que es-
perar. Mas existem dois dados que são já indicado-
res complementares desta sondagem. Por um lado, 
a entrevista de Francisco Assis ao Expresso, sendo, 
como se sabe, alguém que poderia, com toda a na-
turalidade, fazer parte do atual Governo. Por outro 
lado, o modo enfraquecido como a liderança do PS 

se vem apresentando. 
Que os portugueses vivem angustiados e estão 

fartos da atual Maioria-Governo-Presidente, pois, 
ninguém deverá duvidar. Mas uma coisa é estar 
num tal estado psicológico, outra o ter razões para 
operar uma nova escolha. 
Por razões histórico-culturais, os portugueses vi-

vem limitados na sua atitude de escolha, sendo que 
o PCP e o Bloco de Esquerda até com a direita se 
mancomunaram para derrubar o PS de José Sócra-
tes.
Um dado tomo eu como certo: esta mais recente 

sondagem conta muitíssimo pouco. 
Talvez mesmo nada. Seria como reprovar um alu-

no com nove valores, depois de ter sempre tido de-
zanove numa sequência vasta de testes e exames. 
Como critério de decisão, não bate certo. 
Ou seja: é uma sondagem – um barómetro, de fac-

to – que não tem real significado.
Por fim, uma ligeira nota a um comentário de cer-

to professor da Universidade Católica numa con-
versa que teve lugar na RTP Informação, na noite 
da passada sexta-feira: António Sampaio da Nóvoa 
seria um dos fatores que determinaram este resulta-
do do mais recente barómetro!! 
É fantástico assistir ao que se pode dizer sobre 

tudo e umas botas mais num programa de televi-
são! 
E o efeito desta dúvida da Rússia sobre a real pre-

sença dos americanos na Lua? Também pesará no 
próximo resultado eleitoral, ou não? 
espero que António esteves, na noite das elei-

ções, volte a convidar este professor e lhe recolo-
que o tema agora apresentado.

hÉLIo BeRNARdo LoPeS

onze PArA CAdA lAdo 
e no Fim subornA A AlemAnhA
RICARdo ARAúJo PeReIRA

tudo o que sei sobre imoralidade, devo-o à 
FIFA. Não sei se o leitor reparou no que 

eu fiz aqui. Parafraseei a conhecida frase de 
Albert Camus: “Tudo o que sei sobre a mo-
ral, devo-o ao futebol.” está bem apanhado, 
não está? É pena que Camus já cá não esteja, 
para completar a sua educação: aprendia mo-
ralidade com o futebol e imoralidade com o 
organismo que manda no futebol.

As pessoas que não se interessam por futebol 
perderam esta semana, além de mais um curso 
completo de ética, aulas importantes de econo-
mia, geopolítica e direito internacional. Se o lei-
tor deseja cultivar-se, devia assistir a um Paços 
de Ferreira-Marítimo. Para começar. 
Depois poderá ir evoluindo, devagarinho, para 

jogos mais complexos, até estar apto a acompa-
nhar o processo de organização de um mundial. 
Nessa altura, poderá compreender a investiga-

ção que o jornal alemão Die Zeit divulgou esta 
semana. 
Parece que, há dez anos, a Alemanha enviou 

armas para a Arábia Saudita como forma de ga-
rantir que aquele país daria o seu voto aos ger-
mânicos para que estes pudessem organizar o 
campeonato do mundo de futebol, em 2006 - o 
que veio a suceder. 
Além disso, a Volkswagen e a Bayer prome-

teram fazer investimentos avultados na Coreia 

do Sul e na Tailândia se estes países votassem, 
igualmente, na Alemanha. 
Repare que o assunto é interessante e digno, 

uma vez que se trata de futebol e democracia, 
dado que o objectivo é ganhar uma eleição. Infe-
lizmente, o voto de Portugal na FIFA não parece 
ser apetitoso e, pelo menos até agora, não há no-
tícia de que nos tenham oferecido armas nem di-
nheiro. É uma pena, porque isso faria mais pelo 
desenvolvimento sustentado da economia portu-
guesa do que vários governos. 
Creio que Portugal deveria aplicar-se na expor-

tação de votos. País que desejasse organizar o 
mundial poderia candidatar-se ao nosso voto fa-
vorável, mediante a apresentação de um caderno 
de investimentos. 
Além do voto, Portugal pode oferecer ainda 

uma ou outra infra-estrutura, caso o país interes-
sado possua meios para desmontar e transportar 
estádios às peças, podendo para o efeito escolher 
entre o de Aveiro, o de Leiria e o do Algarve, por 
exemplo. 
Se a FIFA organizar um mundial de futebol de 

seis em seis meses, podemos livrar-nos da crise 
já em 2018. Se há coisa que não nos falta é gente 
com experiência em conspirar nos bastidores do 
futebol. 
Temos as competências, temos o chamado 

know-how, temos a experiência. É uma vergo-
nha que haja escândalos no futebol interna-
cional e nós não participemos. 
Portugal: é a hora.



A Voz de PortugAl  |  1 de julho de 2015  |  P. 19

grupO EstE j p
1-dC united 20 35
2-nE revolution 19 24
3-toronto FC 15 23
4-nY red bulls 16 23
5-Orlando City 17 23
6-Columbus Crew 17 21
7-philadelphia union 19 19
8-impact montréal  14 18
9-new York City FC 17 17
10-Chicago Fire 15 14

Major 
League Soccer

 p j v E D
1-sport 19 9 5 4 0
2-atlético mineiro 17 9 5 2 2
3-são paulo 17 9 5 2 2
4-Fluminense 17 9 5 2 2
5-grêmio 17 9 5 2 2
6-a. paranaense 16 9 5 1 3
7-Corinthians 16 9 5 1 3
8-ponte preta 16 9 4 4 1
9-Chapecoense 13 9 4 1 4
10-internacional 13 9 3 4 2
11-palmeiras 12 9 3 3 3
12-avaí 12 9 3 3 3
13-Cruzeiro 10 9 3 1 5
14-santos 10 9 2 4 3
15-goiás 9 9 2 3 4
16-Figueirense 9 9 2 3 4
17-Flamengo 7 9 2 1 6
18-Coritiba 7 9 2 1 6
19-vasco 6 9 1 3 5
20-Joinville 4 9 1 1 7

caMpeonato
BraSiLeiro 2015

grupO OEstE j p
1-vancouver Whitecaps 18 32
2-seattle sounders 18 29
3-portland timbers 18 28
4-La galaxy 20 28
5-sporting KC 16 27
6-FC dallas 17 26
7-sJ Earthquakes 16 25
8-real salt Lake 18 22
9-Houston dynamo 17 20
10-Colorado rapids 17 15

‘ideiA de mourinho’ Poderá
ColoCAr ronAldo nA históriA

Jogador poderá vir a ser capitão, caso se verifique a 
saída de dois históricos do plantel. ‘Special one’ já 

havia defendido esta decisão quando trabalhou no país 
vizinho. 
Cristiano Ronaldo 

poderá vir a tornar-se 
o próximo capitão do 
Real Madrid, uma ideia 
que José Mourinho já 
defendia quando esteve 
à frente dos destinos do 
clube espanhol.  Caso 
se verifiquem as saídas 
de Sergio Ramos e Iker 
Casillas, o internacional 
luso aparece na linha 
da frente para envergar 
a braçadeira, ultrapassando Marcelo e Pepe, jogadores 
que estão há mais tempo no plantel ‘merengue’. Segundo 
adianta A Bola, o madeirense entraria na história do clube 
ao ser o primeiro estrangeiro a capitanear os ‘blancos’ 
no relvado, sucedendo a históricos como Gento, Sanchis, 
Hierro ou Raúl González. 
Recorde-se que, CR7 colocou um ponto final nas es-

peculações acerca da sua saída, garantindo que pre-
tende continuar em Madrid: “estou no melhor clube 
do mundo e é no melhor clube do mundo que quero 
ganhar”.

godinho loPes exPulso do
sPorting Por “inFrAções
muito grAves”
o ex-presidente godi-

nho Lopes foi expulso 
de sócio do Sporting de-
vido a “infrações discipli-
nares muito graves para a 
imagem e património” do 
clube, anunciou em comu-
nicado o Conselho Fiscal e 
disciplinar, que também 
suspendeu Luís duque 
por um ano. 
Luís Godinho Lopes, que 

liderou o emblema lisboeta 
entre 2011 e 2013, deixou 
de ter qualquer ligação ao 

Sporting depois de ter que-
brado “a relação de confian-
ça que qualquer sócio mere-
ce ter por parte do clube, no 
caso com a agravante de se 
tratar do seu dirigente máxi-
mo”. “Foi aplicada por seis 
votos e uma abstenção a san-
ção disciplinar de expulsão, 
agravando a sanção disci-
plinar proposta pelo instru-
tor (que era a de suspensão 
por um ano), considerando 
a prática de infrações disci-
plinares muito graves para 
a imagem e património do 
clube”, lê-se no comunica-

do. A decisão foi tomada a 
25 de junho e Godinho Lo-
pes foi notificado no dia se-
guinte, através de correio de 
eletrónico. Em causa está a 
auditoria efetuada aos dois 
anos de gestão de Godinho 
Lopes e em que, de acor-
do com o relatório final, se 
verificaram “graves irre-
gularidades”, tendo o ex-
-dirigente sido notificado, a 
15 de maio, do processo dis-
ciplinar imposto do Conse-
lho Fiscal e Disciplinar. De 

acordo com o comunicado, 
Godinho Lopes respondeu à 
nota de culpa e apresentou a 
sua defesa 12 dias depois, a 
27 de maio. O ex-presiden-
te ‘leonino’ tem o direito a 
recorrer para a Assembleia 
Geral no prazo de 30 dias 
após a sua notificação. “Se 
os arguidos não se confor-
marem com estas decisões 
disciplinares, têm a possi-
bilidade, nos termos gerais 
e como sucede em Estado 
de Direito Democrático, de 
recorrer aos tribunais, para 
fazer valer a sua perspeti-

va a respeito dos processos 
disciplinares que, no âmbito 
do clube, assim chegaram 
ao seu termo”, esclareceu 
o órgão ‘leonino’. Também 
devido ao mandato de Go-
dinho Lopes, foram abertos 
processos disciplinares a 
Luís Duque, ex-administra-
dor da SAD, Carlos Freitas, 
antigo diretor desportivo, e 
Filipe Nobre Guedes, que 
foi administrador responsá-
vel pela área financeira. Du-
que, que atualmente é presi-
dente da Liga de Clubes, foi 
suspenso, por unanimidade, 
por um ano como sócio do 
Sporting e, tal como Godi-
nho Lopes, tem 30 dias para 
recorrer para a Assembleia 
Geral. Os processos de Car-
los Freitas e Filipe Nobre 
Guedes foram arquivados 
por terem deixado de ser só-
cios antes do início dos pro-
cedimentos disciplinares, 
que foram levantados a pe-
dido de um grupo de 76 só-
cios, depois de divulgadas 
as conclusões da auditoria 
à gestão de Godinho Lopes. 
A atual direção do Spor-

ting, presidida por Bruno 
de Carvalho, pediu à con-
sultora Mazars uma audi-
toria à gestão do Sporting 
entre 1995 e 2013, du-
rante os mandatos de Pe-
dro Santana Lopes, José 
Roquette, António dias 
da Cunha, Filipe Soares 
Franco, José eduardo 
Bettencourte e Luís godi-
nho Lopes.
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