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42 variedades de mosto à sua escolha
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Jesus Chega para
aCordar Leão do sono

Maria Barroso era “uMa 
MuLher de grande saBer”não

9
Maria de Jesus Barroso, mu-

lher do antigo Presidente 
da República Mário Soares e uma 
das fundadoras do PS, morreu 
ontem, aos 90 anos, no Hospital 
da Cruz Vermelha, em Lisboa, 
onde estava internada em estado 
grave, desde 26 de junho, após 

uma queda. 
“Sempre tive um enorme respeito 

por ela, demo-nos sempre muito 
bem”, disse Maria Cavaco Silva 
quando questionada pelos jornalis-
tas junto ao Colégio Moderno, onde 
o corpo de Maria Barroso está em 
câmara ardente e onde lhe prestou 
uma última homenagem. A mulher 
de Cavaco Silva, também profes-
sora, enalteceu a figura de Maria 
Barroso como “uma professora no 
sentido mais importante, uma mes-
tra de saber e de sabedoria”, e disse 
que se perdeu o “pilar” da família. 
“É assim que eu a recordo, como 
um pilar extraordinário, uma mu-
lher com uma vida fantástica, com 
uma vida importante para todos os 
que a conheciam e que a não conhe-
ciam, para o país. 
Uma mulher de grande proximi-

dade, de grande saber e de gran-
de sabedoria”, disse.
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quArtA-fEIrA
8 DE juLhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:50 sabores da diáspora
06:50 Obra de arte
 renovação do aeroporto
 Francisco sá Carneiro
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:15 sociedade Civil
Empresas do século XXi
10:45 verão total
13:30 Eixo norte sul
14:00 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 Histórias da vida na terra
 as aves, as 
 grandes viajantes
16:30 verão total
19:00 24 Horas
20:03 bem-vindos a beirais
20:45 agora a sério
21:15 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 página 2
23:20 poplusa
00:27 5 para a meia-noite

quINtA-fEIrA
9 DE juLhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:50 Encontros imediatos
serra da gardunha
06:20 marca madeiraEstreia
07:20 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:15 sociedade Civil
	 Tráfico	de	Seres	Humanos
10:45 verão total
13:30 Eixo norte sul
14:00 O preço Certo
15:00 telejornal
15:50 as palavras e os atos
16:30 verão total
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
20:45 agora a sério
21:15 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 página 2
23:15 Fatura da sorte
23:25 Encontros imediatos
 serra da gardunha
23:55 Concerto Comentado
 Casa da música
 a Catedral de bruckner

sExtA-fEIrA
10 DE juLhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:50 sabores da diáspora
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:15 sociedade Civil
 saber dizer que não
10:45 verão total
13:30 Eixo norte sul
14:00 O preço Certo

15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:40 verão total
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
20:45 agora a sério
21:15 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 página 2
23:15 grande Entrevista
00:25 5 para a meia-noite

sábADO
11 DE juLhO                                     
01:30 visita guiada
	 Estúdio	de	Fotografia	de
 Carlos relvas (golegã)
02:00 ainda bem Que vieste
02:35 Encontros imediatos
 serra da gardunha
03:00 bom dia portugal
05:40 Cuidado com a Língua!
06:00 inesquecível
 Julie sergeant 
 e antónio portanet
07:30 áfrica 7 dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 Zig Zag
09:50 vida animal em portugal
 e no mundo
10:05 Comédias do minho
11:00 Endereço desconhecido
 Hungria
11:40 Escolhas do Consumidor
12:00 atlântida - açores
13:30 repórter madeira
14:00 grande Entrevista
 Luís Campos e Cunha
15:00 telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 poplusa
17:10 Correspondentes
17:35 História a História
18:05 sabia Que?
18:40 in & Out
18:55 memórias da revolução
19:00 24 Horas
20:00 uma mesa portuguesa
 em portugal... Com 
 Certeza
20:30 Escolhas do Consumidor
20:55 rita redshoes
21:30 memórias da revolução
21:35 Correspondentes
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 marca madeira
00:00 in & Out
00:30 dOp

DOmINgO
12 DE juLhO                                     
01:30 destino: portugal - i
 braga
02:00 biosfera
02:30 santos de portugal
são nuno de santa maria
03:00 bom dia portugal
05:00 missa da Coroação
06:30 nha terra nha Cretcheu
07:30 áfrica global
08:00 Jornal da tarde

Programação
                       Semanal

eLeições para o ConseLho
das CoMunidades portuguesas

O Consulado-geral de portugal em montreal apresenta os seus cum-
primentos à Comunidade portuguesa residente na sua área de jurisdi-
ção consular e informa que pelo despacho 6774/2015, de 17 de Junho, 
sua Excelência o secretário de Estado das Comunidades portuguesas 
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 relativas às comunida-
des 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 ins-
crito no Consulado-geral de portugal em montreal, nunca manifestou a sua vontade de 
se inscrever nos cadernos eleitorais 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

info@tvpM.Ca
514.993.9047

gréCia apresenta nova proposta
aos Credores “taLvez quarta-feira”
O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, tem uma última oportuni-
dade de apresentar propostas de reforma crediveís para persuadir os 
credores que estão bastante céticos a continuarem a ajudar antes que 
os bancos gregos fiquem sem dinheiro.

Ao que tudo indica, 
a Grécia vai apresen-
tar uma nova proposta 
de ajuda aos credores 
amanhã. Desta forma. 
vai submeter ao fundo 
de resgate do euro, um 
novo pedido formal de 

resgate. A nova carta será enviada amanhã, segundo o que o ministro das 
Finanças grego terá dito no Eurogrupo. Contudo, os ministros das Finanças 
do euro terão ficado frustrados com a falta de novidades apresentada pela 
Grécia. Tsipras vai falar no Parlamento Europeu amanhã, em Estrasburgo. 
Decisão foi anunciada por fonte do governo grego à Reuters. Também o 
presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, disse que é esperado que 
haja na quarta-feira um pedido de ajuda financeira da Grécia ao fundo de 
resgate da zona euro.
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Mont-Royal
1042-A Mont-Royal Est
514-303-9304

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

fido.ca/getcurious
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· Spotify Premium2

· DAILY VICE2

· 1 GB para uso de dados3

· Mensagens de texto 
e ligações telefônicas4 
ilimitadas para todo o 
Canadá+

· Exibição do nome de 
quem chama

$55

Tarifas de dados podem ser aplicáveis.

mensais1
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com 2 anos de 
contrato Tab24 em 
um plano Smart

Samsung  
GALAXY S5™

Distribuidor   
Exclusivo

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

EdiTORiAL

a parada é aLta eM torno
da Crise grega e da união europeia

Num comunicado escrito no site oficial do 
Executivo helénico, Tsipras deixou um 

alerta às instituições europeias. Muitos po-
dem tentar ignorar a vontade de um Gover-
no, mas não podem ignorar a vontade de um 
povo que está a tentar viver com dignidade. O 
“não” ganhou com 61,32%. O “sim” consegue 
38,68% dos votos.
A União Europeia deixou cair a máscara da 

“coesão” para desvelar a sua real natureza ex-
ploradora, de instrumento ao serviço dos interes-
ses do grande capital e das potências que confor-
mam o diretório de Bruxelas, com a Alemanha à 
cabeça. O percurso grego desde a aplicação do 
memorando da Troika mostra que está em cau-
sa, não apenas, uma agenda de expropriação e 
destruição da economia e soberania nacionais, 
visando a consagração de um poder antidemo-
crático. Na cascata de dilemas da encruzilhada 
grega ressaltam contradições profundas que são 
expressão do quadro geral do agravamento da 
crise estrutural do capitalismo.
Contradições que envolvem o núcleo central de 

potências da União Europeia, o processo de inte-
gração capitalista europeu e que simultaneamen-
te, atravessam as linhas de fratura da rearruma-
ção de forças global, nomeadamente EUA, UE, 
Japão, China, Russia em questões estruturantes 
que são o controlo dos recursos e mercados, ao 
comércio e sistema financeiro internacionais e 
posição dominante do dólar como moeda de re-
serva.
A parada é alta em torno da crise grega, inse-

parável da crise do euro e UE.  Impressiona ver 

como é que a comunidade internacional não es-
braceja indignadamente! No entanto, continua-
mos a desbaratar a verdadeira fortuna, a existên-
cia da Terra tal qual, em abono das fortunas de 
uns quantos, pouquíssimos, que desejam o ren-
dimento imediato e o lucro interesseiro, inescru-
pulosamente.
Como é que isso pode acontecer? Porque as al-

terações em causa atuam sobre o povo e paisa-
gens inteiras, determinando o destino de milhões 
de seres em todo o mundo, afetando diretamente 
a vida e ultrapassa em muito as gerações atuais e 

se expande influenciando drasticamente o futuro 
de descendentes nossos. 
Custa compreender como esta matéria é tão 

desprezada pelos políticos, quase todos os políti-
cos do mundo, dos mais conceituados e podero-
sos aos insignificantes. Como é possível que pes-
soas que elegemos para altos cargos e que nos 
controlam as vidas estejam tão alheadas destas 
questões magnas que nem uma alusão nem uma 
sugestão de trabalho apresentem aos seus eleito-
res... Mas estão sempre atentos para aplicar a re-
pressão política em nome da segurança do povo.

MANUEL dE 
SEqUEiRA ROdRiGUES
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ParabénS

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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Coisas do CorisCo,
do verão e das Motas

Como vocês sabem, e muito bem, o verão, 
aqui neste quebeque, é curto contraria-

mente ao inverno que é longo, fazendo com 
que os amantes de motas, como eu, hibernem 
as nossas máquinas como ursos,... durante 
uns bons cinco ou seis meses.
E é por isso que aproveitamos ao máximo para 

fazer uns passeios como foi o caso de sábado, em 
que participámos nun “poker run”, que nos leva 
a percorrer várias e lindas estradas desta provín-
cia e ao mesmo tempo angariámos fundos para 
ajudar certos organismos comunitários, neste 
caso recolhemos 1000$ para o Centro “Jeunesse 
de Longueuil”.
Depois de passear por várias localidades dos 

“Cantons de l’Est” fomos jantar numa “Cabane à 
Sucre” em Richelieu, com amigos que como nós 
cultivam o gosto das duas rodas. Bom Verão a 
todas e a todos. Obrigado aos motards Alberto e 
sua “blonde” Linda Lacasse, ao italiano Roberto 
e sua esposa Rosella.

JOSé dE SOUSA

LisBoa não é!... e nunCa foi só isto!..

Conhecer Lisboa, é adotá-la, amá-la e par-
tilhá-la!...

Lisboa viu-me nascer, nas suas ruas ancestrais...
foi um privilégio ter nascido na mais bela das 
capitais... Lisboa de quarenta...do sport Lisboa e 
saudade...com ela eu aprendi a conhecer o preço 
da Liberdade... ela ensinou-me a cultura da sua 
baixa citadina...e, como sempre, ela é de todas 
a mais ladina...Lisboa com os seus pregões ma-
tinais...tais como: a fava rica...o homem dos fi-
gos, e das castanhas...o amolador... Os ardinas...
os cauteleiros...os engraxadores...os vadios...os 
polidores de esquinas...o chocolate quente da ri-
beira... as varinas...os mãozinhas de veludo da 
feira da ladra... desta Lisboa fadista... boémia... 
bairrista...dos marinheiros... dos magalas... dos 
bares...dos chulos... e das prostitutas...a Lisboa 
do marialva do Chico do Cachené...da fila de 
espera...da Guerra Mundial...da paz minguada 
pela tristeza da fome...Lisboa era assim como 
eu...menino...ela viu-me crescer no Império e no 
Vitória...nos espaços míticos ...na Lisboa bem 
vestida...bons costumes...sapatos e cabelos relu-
zentes...era o Swing...Foxtrot...Rock...e Twist...
em bailes de garagem...as tunas recreativas, de 
juvenis...as marchas populares...e do namoro 

consentido... Lisboa era assim como eu diver-
tido...Lisboa dos espiões...em surdina falava-
-se...’’Tarrafal’’, ‘’Guerra Colonial’’ ‘’Jovem es-
tudante assassinado’’ Lisboa era assim como eu!! 
Amordaçado...Lisboa ouviu gritar...eram tantos 
mais de mil...era Lisboa de Abril...do cravo...
da rosa...brincos da democracia...do teatro sem 
censura...Lisboa assim como eu, fugiu à dita-
dura...era Eu!..Era a verdade!..Lisboa era assim 
como eu! procurou a Liberdade...Lisboa amadu-
receu...ficou moderna...o rio reapareceu sempre 
novo como dantes...desta Lisboa dos fidalgos e 
dos amantes...Lisboa do sem abrigo num arco 
da casa velha...de marginais em ruas adornadas 
com mil flores... uma jovem perdida por amo-
res...de uma pobreza solitária e de calvário. Lis-
boa também é como eu, amiga... solidária. E se 
agora amo a Lisboa do desporto e da amizade...e 
nos becos e vielas canto e cantam-me lindos fa-
dos de saudade...desta Lisboa das esperas, e das 
touradas reais...Lisboa princesa dos amores...o 
teu regaço tem cheiro a jornais morangos e flo-
res...Lisboa tu és mulher...tu és liberdade... por 
isso eu choro contigo na cortina da saudade... Eu 
gosto mesmo...é de escutar...o gemer das guitar-
ras em comunhão... com a doce melodia...que se 
destaca ao sabor de uma canção: embalando sua-
vemente  esta Lisboa das donzelas...Capital das 
caravelas...que sejas hoje e para sempre consi-
derada de maneira bem integral... Lisboa eterna 
Lisboa, Raínha de Portugal.

JOSé dA CONCEiÇÃO

A vida é feita de momentos bons e ruins. 
Aproveitem intensamente os bons e estejam 
unidos para superar os ruins. Assim se cons-
trói um casamento duradouro e feliz!
Parabéns a debbie Frazão Pacheco e Char-

les-éric Rodrigue e suas famílias pelo lindo 
enlace matrimonial, que todos os sonhos que 
compartilharem se tornem realidade. que 
esta nova vida seja só de amor, paz e alegria 
para que possam desfrutar da felicidade tão 
sonhada. Parabéns!
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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

iMpério das Crianças eM BLainviLLe

domingo passado encerrou-se em Blainvil-
le as Festas do divino Espírito Santo com 

o império das Crianças em Blainville.
Às 13h00 o cortejo das coroas acompanhado 

pelo jovem Mordomo José Eduardo Arruda, sua 
mãe Fátima Barreiro Arruda, seu pai Manuel Ar-
ruda e seu irmão João Manuel Arruda, as irman-
dades, os mordomos de St-Thérèse 2016 Lurdes 
e Tony, Manuel Puga candidato do Partido Con-
servador, a juventude, amigos e familiares .
Logo após o regresso do cortejo percebeu-se a 

força da tradição com as saborosas sopas, carne, 
vinho, sumos, arroz doce, pão levedo, e massa 
sovada. 
E claro, ao ar livre as senhoras a preparar as tra-

dicionais e deliciosas malassadas, os serviços de 

bar, muita música pelo DJ Jeff Gouveia, Conjun-
to musical Rythmo, Rancho Folclórico Estrelas 
do Atlântico, tudo feito e organizado com muita 
abundância e amizade.
Viva o divino Espírito Santo. Haja saúde e 

até para o ano se deus quiser.

FRANCiSCA REiS
E FOTOS dE JOÃO ARRUdA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

alain Côté O.d.



A Voz de PortugAl  |  8 de julho de 2015  |  P. 6

OCCupaÇÃO dupLa belo 2plex muito bem 
situado na rua sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. a vEr! $549,000 nego.

Belo condominio de 1128 
pc . 2 quartos + escritorio. 

Cozinha muito espaciosa. 2o 
andar de très. Perto de todos 

os serviços , transportes e 
Parc Lafontaine. Disponivel a 

01 Julho. $294,000 nego.

bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. bom terreno. muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

apartamento renovado para alugar. disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
rua Coloniale/rachel. $1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .

MediCaMento para diaBetes
aJuda a perder peso

O medicamento injetável para diabetes 
Liraglutide, que os reguladores norte-

-americanos aprovaram o ano passado para 
a perda de peso, ajudou as pessoas obesas a 
perderem uma média de oito quilogramas, re-
fere um estudo hoje divulgado.
A maior parte dos pacientes conseguiram per-

der peso durante as 56 semanas da investigação 
realizada com vista a comercialização do medi-

camento, segundo o estudo divulgado no New 
England Journal of Medicine. O estudo foi con-
duzido em 191 cidades de 27 países da Europa, 
América do Norte, América do Sul, Ásia, África 
e Austrália. Os 3.731 pacientes que participaram 
no estudo tinham mais de 18 anos e uma massa 
corporal superior a 30. A massa corporal sau-
dável deve situar-se entre os 19 e os 25. Kevin 
Williams, chefe do departamento de endocrino-
logia, diabetes e metabolismo da Universidade 
de Saúde de Temple, descreveu a perda de peso 
com a utilização do medicamento como “signifi-
cativa”. Com a utilização do medicamento foram 
detetados efeitos secundários, incluindo proble-
mas gastrointestinais, na vesícula e um ligeiro 
risco de aumento do cancro na mama. Os in-
vestigadores salientaram ser necessário estudar 
melhor os efeitos secundários, nomeadamente o 
risco de aumento do cancro na mama. O Liraglu-
tide tem sido usado em pequenas doses para tra-
tar diabéticos e alguns pacientes notaram que a 
droga os ajudou a perder peso. Cerca de 35% dos 
adultos norte-americanos, cerca de 100 milhões 
de pessoas, são obesos.
dois outros medicamentos para combater a 

obesidade foram lançados em 2012 nos Es-
tados Unidos, mas os tratamentos provocam 
efeitos secundários e não são muito utilizados.

horta osório é o nono
Banqueiro Mais BeM pago do Mundo
Horta Osório é o nono banqueiro mais 

bem pago a nível mundial. O português 
surge na nona posição na lista elaborada pela 
empresa Equilar para o Financial Times.
O economista que está à frente do Lloyds Bank 

auferiu, entre 2009 e 2014 (anos sobre os quais 
incide o estudo) de um rendimento anual de 12,9 
milhões de dólares (11,6 milhões de euros), ten-
do em conta o salário e bónus, tanto em dinhei-
ro como em ações. O ranking que contempla 
15 banqueiros é encabeçado por Jamie Dimon, 
CEO da JP Morgan, que ganha anualmente 27,6 
milhões de dólares (24,9 milhões de euros). Se-
gue-se James Gorman, que gere o Morgan Stan-
ley, mediante o pagamento de 23,1 milhões de 
dólares (20,8 milhões de euros) por ano. Lloyd 
Blankfein, líder do Goldman Sachs, encontra-se 
na terceira posição, com um rendimento anual de 
2,2 milhões de dólares (1,98 milhões de euros).

euséBio Já está no panteão, a sua úLtiMa Morada

Eusébio é a 12.ª personalidade portuguesa 
e o primeiro desportista a ter honras de 

sepultamento no Panteão Nacional.

Os restos mortais de Eusébio da Silva Ferreira, 
antigo futebolista do Benfica e símbolo do des-
porto português, já chegou ao Panteão Nacional. 
O cortejo fúnebre teve início às 15:15, com a 
saída da urna do antigo internacional português 
do cemitério do Lumiar em direção ao Seminá-

rio da Luz, onde decorreu uma missa privada, 
tendo daí seguido para o Estádio da Luz, onde 
aguardavam centenas de pessoas. Eusébio é a 
12.ª personalidade portuguesa e o primeiro des-
portista a ter honras de sepultamento no Panteão 
Nacional. Lá figuram os restos mortais de im-
portantes personalidades do país, entre outros 
os escritores Almeida Garrett, Aquilino Ribeiro, 
Sophia de Mello Breyner Andresen, os políticos 
Manuel de Arriaga ou Sidónio Pais, ou a fadista 
Amália Rodrigues. Ao longo do percurso alguns 
populares iam aplaudindo a passagem do corte-
jo, que passou também pelo parque Eduardo VII, 
onde o caixão passou do carro funerário para 
uma charrete, dirigindo-se posteriormente para a 
sede da Federação Portuguesa de Futebol e para 
a Assembleia da República. O ‘pantera negra’ 
morreu a 05 de janeiro de 2014, de insuficiência 
cardíaca, com 71 anos. O projeto de resolução a 
conceder honras de Panteão Nacional aos seus 
restos mortais foi aprovado por unanimidade.
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nos açores taMBéM foi dia do Canadá

Tem sido tradição celebrar o 
dia do Canadá nos Açores, 

em cerimónias mais ou menos 
protocolares, com a participa-
ção da administração regional e 
local, que se associam ao evento, 
na medida em que são muitos os 
açorianos que labutam e residem 
naquela grande nação.
A Associação de Amizade Açores 

Canadá, que foi mentor Fernando 
Raposo, nos idos anos 80, tem sido 
o rosto desta comemoração, como 
forma de manifestar publicamente 
o grande significado do dia, não 
só para os que estão teluricamen-
te ligados ao Canadá, mas também 
para os que de alguma forma têm 
com ele uma relação afetiva, por 
laços familiares com os que lá resi-
dem e trabalham arduamente e que 
são uma parte muito significativa 
da nossa população.

É que temos que considerar que a 
nossa diáspora é uma grande rique-
za que se deve preservar. Os Aço-
res não seriam os Açores sem os 
milhares de açorianos espalhados 
pelo mundo fora. Os Açores não 
são apenas as 9 ilhas com os seus 
250 mil habitantes. Os Açores são 
constituídos também por mais um 
milhão de emigrantes espalhados 
pelos quatro cantos do mundo. São 
esses emigrantes que fazem dos 
Açores uma grande região.
Por isso, o desfraldar da Bandeira 

Nacional do Canadá foi um mo-
mento emotivo, naquele lugar sim-
bólico que é o Museu da Emigração 
Açoriana, que retrata as vivências 
do nosso povo, que face às adver-
sidades, se viu obrigado a procurar 
noutras paragens uma vida mais 
digna para si e para os seus filhos. 
A bandeira do Canadá, esvoaçando 
naquele Museu, lembrou os fortes 
laços que unem todas as ilhas dos 
Açores à grande nação Canadiana, 
uma dos mais tolerantes do mundo, 

onde se cruzam as mais diferentes 
raças, num clima de hospitalida-
de, liberdade e perfeita integração. 
A Associação de Amizade Açores 
Canadá, que é um dos organismos 
considerados e respeitados pelas 
autoridades canadianas represen-
tadas em Portugal, pretende com a 
celebração da data, seja lembrado 
o trabalho, o denodo, a dedicação 
e a coragem de milhares e milhares 
de açorianos, que fazem do Canadá 
a sua pátria adotiva, que tão bem 
os soube acolher e ali labutam dia-
riamente de uma ponta à outra da-
quela grande nação. 
Por outro lado também, a come-

moração da data deverá ser um 
desafio aos emigrantes, no sentido 
de manterem a sua identidade aço-
riana, preservando a cultura, as tra-
dições e a língua portuguesa. Mas 
também é um desafio que se coloca 
aos Açores, no sentido de poten-
ciarem o muito que as nossas co-
munidades de emigrantes, quer no 
Canadá, quer no resto de mundo, 
encerram ao nível económico e ao 
nível da captação de investimento 
externo, sobretudo, no campo do 
turismo, um mercado que pode ser 
ainda mais explorado.
A posição geoestratégica destas 

ilhas deve ser valorizada, sabendo-

-se que a localização dos Açores e 
a sua proximidade afetiva ao Ca-
nadá, poderão constituir um ponto 
nevrálgico para o comércio ma-
rítimo entre as duas margens do 
Atlântico. Se foi dia de festa para 
aqueles que nas ilhas estão ligados 
ao Canadá, também o foi para to-
dos os canadianos que escolheram 
os Açores para viver e que muitos 
deles marcaram presença naquele 
evento dado que nunca esquecem 
que mesmo vivendo nos Açores, 
também deixam um pouco de si no 
Canadá. Foram momentos de gran-
de sentimentalismo, aqueles em 
que decorreu a celebração, tendo 
a Associação de Amizade Açores 
Canadá saudado calorosamente to-
dos os açorianos que um dia parti-
ram para o Canadá e onde encon-
traram o seu lar e contribuem para 
o progresso e desenvolvimento da 
grande nação canadiana.
O Canadá e os Açores gozam de 

uma excelente relação devido aos 
laços históricos que nos unem e 
a comunidade açoriana radica-
da, quer no quebeque, quer em 
Ontário ou Manitoba, é uma pre-
sença importante que continuará 
a estimular as relações não só de 
negócios, mas também os laços 
culturais e históricos.

ANTóNiO
PEdRO COSTA
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não

Ao contrário do que muitos julgam, “não” 
é provavelmente a palavra que todas as 

crianças aprendem em primeiro lugar, senão 
verbalmente, pelo menos no seu significado na 
recusa daquilo que não lhes agrada. Nenhu-
ma criança, no seu desenvolvimento normal, 
passa ao largo do que é considerado um mar-
co do seu desenvolvimento: a recusa de algo.
“Não” passa assim a ser o primeiro instrumento 

de controle, de domínio do ambiente por parte 
do ser humano na sua fase infantil. Este marco 
é tão profundo que inúmeros indivíduos pros-
seguem por toda a vida numa atitude difícil de 
recusa por medo de perda de controle. Nesta vo-
tação do povo grego passa-se situação similar. 
Depois de esgotada a sua capacidade de solucio-
nar o problema em que estão mergulhados, nada 
mais lhes resta do que a capacidade de recusar 
aquilo que não lhes agrada pois sentem que nada 
têm a perder.
Aqui apresentam-se vários aspetos importantes 

a considerar. O primeiro e podemos considerá-lo 
mesmo o mais importante, é sem dúvida quem 
vai afinal pagar a “fatura” no final disto tudo. 
Aqui o problema é uma dívida que foi contraída, 
que é insustentável (já vamos ao porquê), que foi 
ocultada por muitos anos e naturalmente há res-
ponsáveis por isto.
Segundo aspeto é a responsabilidade: quem 

tem afinal o ónus de toda esta situação? É ine-
gável que a cota parte maior pertence ao povo 
grego e seus responsáveis políticos, pois fruto 
de uma cultura de facilitismos e compadrios, de 
falta de rigor, evasão fiscal e mesmo de alguma 
corrupção levou-os a contrair pesadas dívidas. 
Aqui também há a responsabilidade dos credo-
res e da União Europeia (UE). Os credores por 
um lado deixaram a torneira aberta até um ponto 
de não retorno, de forma desatenta fruto também 
de um facilitismo oriundo do crédito fácil. As 
instituições europeias também colaboraram pela 
abertura ao crédito fácil e falta de dinamismo 
em promover uma verdadeira união monetária, 
passando anos a fio a evitar o problema para não 
levantar difíceis questões políticas.

Terceiro aspeto trata-se da questão democrática 
que é usada para fundamentar o referendo. Como 
se pode chamar de democrático quando um gru-
po ou nação vota no sentido de exigir mais res-
ponsabilidade (leia-se pagamento de impostos) 
por parte de outros grupos ou nações para os 
sustentar? Aonde está a democracia nisto? Des-
de quando eu votar que “quero” que os outros 
me continuem a sustentar é justo? Por acaso se 
fez um referendo ou mesmo uma sondagem para 
saber se os restantes contribuintes europeus que-

rem sustentar a Grécia na sua linha atual? Esta 
é uma das sistemáticas falhas de todas as fações 
políticas extremistas: egoísmo profundo de gru-
po que os leva à autovitimização para justifica-
rem as suas exigências, obrigando outros a carre-
garem o fardo das suas próprias obrigações.
O quarto aspeto prende-se com a questão da 

sustentabilidade da dívida grega. O governo 
grego aqui tomou uma nota profundamente anti-
-negocial pois este é um dos aspetos que poderia 
ter usado a seu favor unificando posições de cre-
dores e instituições europeias, contudo a estraté-
gia foi claramente contrária, usando de todas as 
formas para contrariar e irritar os seus parceiros 

de negociação. Todo o cidadão comum sabe que 
ninguém pode viver acima das suas possibilida-
des e que não é por aparecer mais dinheiro que 
se resolve a questão.
O quinto aspeto está relacionado com a forma 

como as negociações foram encaminhadas. Es-
trategicamente sou de opinião que a UE cometeu 
um erro estratégico ao encostar a Grécia “à rede” 
sem lhe deixar uma tábua de salvação razoável. 
Infelizmente vários líderes europeus caíram no 
jogo de palavras sustentado pelas afiadas ex-

pressões de Varoufakis, o agora ex-ministro das 
finanças grego, extremando posições com semi-
-ameaças que em nada ajudaram à resolução.
No meio disto tudo o povo continua joguete 

de uma ilusão política. Não veremos com toda 
a certeza a responsabilização daqueles que le-
varam a Grécia a este “buraco” como se viu 
por exemplo na islândia, onde a gestão dano-
sa de anteriores governos foi sujeita a escru-
tínio e inclusive houve condenações penais. 
Se ninguém aprender com tudo isto, Grécia 
e Europa no geral, todo este sofrimento do 
povo grego terá sido em vão. Aguardemos pe-
los próximos capítulos.

JORGE CORREiA
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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
7 dE JULHO dE 2015

1 EURO = CAd 1.402250
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

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

Perca peso de forma natural e 
definitiva. Programa nutricional 

recomendado por médicos. 
Acompanhamento gratuito

cArLOs pALmA: 514-961-0770

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

renoVaçõeS

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gILbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmica, 

e muito mais
t.: 514.668.6281

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

procura pessoa com experiência para a coloca-
ção de “pavé-uni”. Bom trabalhador. 

Johanne 450-628-5472

AssIstêNcIA AO DOmIcíLIO 
A IDOsOs Em pOrtugAL

pessoa honesta e 
profissional	dando	um	

serviço de desempenhos 
básicos, tais como 

compras, limpeza, etc. 
IsAbEL: 001351916516513

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

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

Vende-Se

SerViço

Reformado vende café-bar em operação desde 1990, 
com fiel clientela local, e também de passagem. Ópti-
ma localização, 5 máquinas de Loterie Video, possibi-
lilade de cozinha aberta, e com muito potencial. Não 
perca esta oportunidade! 

pArA mAIs INfOrmAcÃO LIguE: 514-638-0263

emPregoS

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665
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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

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

Precisa-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

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

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

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

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” licença de condução necessária.

Rive-Sul David: 514-444-4669

emPregoS

† mArIA DA ENcArNAÇÃO
bOtELhO tAvArEs

1942 – 2015
Faleceu em montreal, no dia 30 
de junho de 2015, com 94 anos de 
idade, maria da Encarnação bote-
lho, natural de são miguel, açores, 
viúva de manuel tavares. 
Deixa	 na	 dor	 o	 seu	 filho	António	
tavares (Fátima Cabral), a sua 
filha	 Maria	 José	 Tavares	 (Robert	
brûlé), os/as netos/as goretti (Luís 
de sousa), Céline (benoît des-
champs), paulo (audrey debut), 
stéphanie, Joseanne e alexandra, 
os/as bisnetos/as anthony, Lau-
reanne, maryjade, maika, agatha e 
Léonnie, os/as seus/as sobrinhos/
as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc 
7388 Boul. Viau, St-Léonard
Tel.:  514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cel. 514-918-1848
O velório teve lugar no passado domingo, dia 5 julho 2015 
das 18h às 22h, e na segunda-feira, dia 6 de julho de 2015 
a partir das 8h30, seguiu-se a missa de corpo presente, 
na segunda-feira dia 6 de julho de 2015, às 10h na igreja 
santa Cruz, situada no 60 rue rachel Ouest, montréal. Foi 
sepultada em cripta, no mausoléu marie-auxiliatrice no Ce-
mitério Le repos st-François d’assise.
renovaram com profunda saudade, a missa do sétimo dia, 
ontem terça-feira dia 7 de julho de 2015, às 18h30 na igreja 
santa Cruz. a missa de um mês de falecimento terá lugar 
na quinta-feira 30 de julho, às 18h30 na igreja santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que, de qualquer forma, se lhes associaram neste momen-
to de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso conforto. 
bem-Haja.

† mOIsés gALEgO
Faleceu em montreal no dia 5 
de julho de 2015, o sr. moisés 
galego, com 72 anos, natural 
dos biscoitos, terceira, aço-
res, esposo da sra. águeda 
medeiros.
deixa na dor a sua esposa, 
seu	filho	Mário	(Lia	Bragagia),	
seu irmão manuel (Lúcia al-
meida), cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. Saint Laurent, Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins

missa de corpo presente, hoje, quarta-feira, o 8 de julho 
de 2015, na igreja santa Cruz, às 10h. vai a sepultar em 
cripta no cemitério notre-dame-des-neiges. renovam 
com profunda saudade a missa do sétimo dia, sábado 
11 de julho de 2015 às 18h30, na igreja santa Cruz. 
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

†

† jOE cOELhO
Faleceu em Laval no dia 3 de 
julho de 2015, o sr. Joe Coe-
lho, com 70 anos de idade, na-
tural da vila de rabo de peixe, 
são miguel, açores, esposo da 
sra. maria de Fátima resen-
des. 
deixa na dor a sua esposa, 
suas	 filhas	 Jennefer	 (Wilmer),	
Jessica (Jorge), seus netos Ja-
son e Joshua. seus irmãos/ã 
maria da Luz, Lourenço, valde-
mar, Edgar, Fernando, Carlos, 
já falecida Cidália, e seus côn-
jugues, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul. St Martin E., Laval
514-277-7778
Eduíno Martins

missa de corpo presente teve lugar, ontem, terça-feira, 
7 de julho de 2015, às 10h na igreja nossa senhora de 
Fátima em Laval. 
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

mArIA DO EspírItO
sANtO AmArAL

Faleceu em Laval no dia 2 de 
julho de 2015, a sra. maria do 
Espírito santo amaral. Com 81 
anos, natural da Conceição, ci-
dade da ribeira grande, são 
miguel, açores, esposa do já 
falecido dinis da Costa sousa.
Deixa	 na	 dor	 seus	 filhos/as	
glória, Olinda, dinis manuel, 
goretti, José Carlos, arthur e 
dinarte e seus cônjugues, seus 
netos/as, familiares e amigos.

Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul. St Martin E., Laval
514-277-7778
Eduíno Martins

a missa do presente foi segunda-feira, 6 de julho de 
2015, às 11h, na igreja nossa senhora de Fátima, em 
Laval. Foi sepultada em cripta no mausoléu st-martin. 
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem-Haja.

Precisa-se de cozinheiro ou ajudante cozinheiro a 
tempo inteiro ou parcial. 438-764-4964

precisa-se de uma senhora de limpeza a tempo par-
cial, para limpeza geral na área Cote saint Luc (sexta-
-feira é necessária e 2 dias e meio ou um dia inteiro). 
Deve	ser	muita	meticulosa	e	confiável,	12$/h.

cArOLE: 514-880-5727

Precisa-se de cozinheiro ou ajudante cozinheiro a 
tempo inteiro ou parcial. 438-764-4964

Precisa-se de um “Electro-Mechanical Techno-
logist” com um mínimo de 2 anos de experiência 
neste ramo. Com bons conhecimentos da língua 

portuguesa. Salário segundo a experiência. 
Contacto: mre@phwind.com

Entrepreneur en construction génie civil
est à la recherche de

JOURNALIER SPÉCIALISÉ
(homme de fond)

• Travaux dans la région de Montréal
• Minimum de 5 ans d’expérience dans le
domaine de la construction

Veuillez envoyer votre C.V à info@quantumtc.ca

JD
M
19

43
35

3
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RECEiTA dA SEMANA

ingredientes:

preparação:

AnedotAS

haMBúrguer de frango

1 xícara de trigo para quibe
2 xícaras de água

1 peito de frango sem pele e sem osso, bem picado
4 fatias de bacon picadas
1 cebola picada
1 pimenta-de-cheiro pequena picada
3 colheres sopa de manjericão picado
1/3 de xícara de uva passa escura picada
sal e pimenta do reino a gosto
2 colheres sopa de azeite.

Em uma tigela, deixe o trigo de molho na água por 
30 minutos. Em outra vasilha, misture o peito de 

frango com o bacon, a cebola, a pimenta, o manjericão, a 
usa passa, sal e pimenta. Esprema o trigo e junte ao frango 
até obter uma massa homogênea. Com as mãos untadas 
no azeite, molde oito hambúrgueres. Em uma frigideira an-
tiaderente, aqueça o azeite e frite os hambúrgueres, quatro 
por vez, por cinco minutos de cada lado ou até dourar.

Minions
Meu Malvado Favorito pode contar a his-

tória de Gru, um vilão orgulhoso que 
tenta roubar a lua, mas quem rouba a cena 
para valer, tanto no primeiro quanto no se-
gundo filme da franquia, são os simpáticos 
Minions, aquelas criaturinhas amarelas que 
ajudam o protagonista em cada um dos seus 
planos malignos. Por causa da extensa po-
pularidade dos pequeninos com público, era 
natural que fosse desenvolvido um filme solo 
desses personagens carismáticos, que falam 
um dialeto próprio, esquisito, mas que todos 
entendem.

E ao contrário de Gato De Botas e Os Pin-
guins De Madagascar, outros coadjuvantes 
que se destacam em suas franquias mas que 
não seguram as pontas em suas aventuras 
solos, os amarelinhos conseguem novamen-
te esbanjar simpatia e conduzir de maneira 
divertida e engraçada sua história de ori-
gem.
A trama se passa antes das criaturinhas 

conhecerem Gru. Aliás, muito antes, já que 
elas participam da evolução da humanida-
de, fazendo parte de momentos importan-
tes, como a pré-história, as batalhas de Na-
poleão Bonaparte, entre outros. Depois de 
vitimarem vários vilões, os Minions ficam 
sem rumo e se enfiam em uma espécie de 
retiro para esperar um novo mestre.
Tudo começa a mudar quando Kevin, 

Stuart e Bob se voluntariam para encontrar 
um novo chefe e trazer de volta a alegria aos 
seus amigos. Os três partem para uma longa jor-
nada e chegam até Nova York, nos Estados Uni-
dos. Lá, eles descobrem que haverá em Orlando 
uma conferência secreta de vilões, onde Scarlet 
Overkill (personagem de Sandra Bullock no ori-
ginal e Adriana Esteves na versão nacional), a 
mais temida das criminosas, irá se apresentar e 
eleger um novo funcionário. O fato é que eles 
são escolhidos para morar com ela e se mudam 
para Londres. A partir daí, as criaturinhas terão 
que participar de um plano maligno de Scarlet, 
que envolve a coroa da Rainha Elizabeth.
Com passagens divertidas, a longa metragem 

atinge seu auge quando Kevin, Stuart e Bob 
chegam a Inglaterra, afinal, as referências que o 
longa traz sobre a cultura britânica a partir desse 
momento são bem sacadas e engraçadas. Quem 

for fã das bandas Rolling Stones, The Doors e, 
principalmente The Beatles, além de escutar 
grandes hinos do Rock, terão um prato cheio 
de diversão. Destaque para a cena em que o trio 
aparece na rua onde o quarteto de Liverpool ti-
rou a tradicional foto do disco Abbey Road.
Mesmo com grandes acertos, o filme traz aque-

la sensação de faltar algo. E é aí que ele perde 
o fôlego. A verdade é que Minions e Gru fazem 
uma ótima combinação em Meu Malvado Favo-
rito e Meu Malvado Favorito 2 e não tem como 
sentir a ausência dessa parceria nos momentos 
capitais desse novo longa.
Em Meu Malvado Favorito, por exemplo, en-

quanto torcemos para que os planos do protago-
nista deem certo, as criaturinhas simpáticas sem-
pre surgem como um alívio cômico para a trama, 
trazendo boas piadas em seu dialeto caracterís-
tico. A verdade é que essa combinação entre os 
dois é um dos maiores destaques da franquia e, 
infelizmente, Scarlet Overkill está longe de ser 
uma substituta para Gru com sua personalidade 
tempestiva. No entanto, é inegável que ela tem 
seus bons momentos durante a trama.
Claro que esses pontos não comprometem a 

diversão que o longa proporciona. De qualquer 
forma, Minions, com suas boas tiradas e uma tra-
ma leve e divertida, é cativante do início ao fim e 
cumpre com sua proposta de bom entretenimen-
to, principalmente para aqueles que esperam en-
contrar no filme “BA-NA-NA!”.

hoMeM-aranha
troCa de uniforMe
O título havia saído ontem ao lado de outras 30 

séries, que estarão na leva de mais de 50 HQs 
que a editora lançará entre setembro e outubro 
nos EUA, todas com numeração zerada. Veja a 
capa da nova Amazing Spider-Man #1 e os de-
signs do uniforme e da versão moderna do velho 
Buggy-Aranha:
Dan Slott escreve a série, que Giuseppe Ca-

muncoli desenha e começa a sair em outubro nos 
EUA. Na trama, que se passa oito meses depois 
do fim da atual Guerras Secretas, a Parker Indus-
tries se torna uma das empresas líderes de tecno-
logia no mundo, e as aventuras do Aranha agora 
têm escopo global, com Peter Parker levando 
suas invenções para o planeta inteiro.

Agora que Peter Parker é um ícone internacio-
nal, o Homem-Aranha se torna seu guarda-cos-
tas, e o novo uniforme tem novas tecnologias 
escondidas, diz Slott em entrevista à MTV . Já 
o velho Buggy-Aranha - desenhado por Camun-
coli - já aparecerá na primeira edição trafegando 
pelas ruas de Xangai, e a ideia é que Parker tenha 
aliados (e novos interesses amorosos) no banco 
do copiloto. “Ele será um Aranha mais global, e 
com isso surgem novas ameaças globais, coisas 
que testarão o Homem-Aranha como nunca”, diz 
Slott.
O roteirista diz que as clássicas histórias de Pa-

rker no colegial, enfrentando problemas de ado-
lescente, serão protagonizadas agora pelo Ara-
nha Miles Morales. Já Peter Parker “subirá de 
nível”, segundo Slott: “Vamos fazer dele o maior 
super-herói do mundo”.

O camionista passou muito tempo viajando e chegou 
em casa de madrugada.
Como estava com saudades, correu para o quarto, 
agarrou a esposa e fez amor com ela: 3 vezes.
Quando acabou, foi a cozinha beber água. Chegando lá 
encontrou a esposa tomando café.
intrigado perguntou:
– amor, você não estava agora mesmo no quarto?
– não, aquela é mamãe que veio me fazer companhia 
enquanto você viajava.
– tereza! pelo amor de deus!
você nem imagina o que aconteceu! Cheguei morrendo 
de saudades de você, corri para o quarto, estava escuro 
e pensando que fosse você. Fiz amor três vezes com 
sua mãe.
a esposa indignada foi correndo falar com a mãe.
– mãe!
é verdade que o pedro fez três vezes amor com você, 
pensando que fosse eu?
– Foi.
– E a senhora não disse nada?
– você sabe muito bem que eu não falo com ele há 5 
anos, não era agora que eu ia falar com ele.
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cArNEIrO: Carta dominante: O Louco, 
que	significa	Excentricidade.	Amor:	Sentir-
-se-á muito alegre e bem-disposto. apro-
veite bem este momento. saúde: Esteja 

mais	 atento	 às	 suas	 necessidades	 fisiológicas.	
Consuma alimentos ricos em ferro. Controle o seu 
sistema nervoso para que a sua saúde não saia 
prejudicada. dinheiro: assuma com responsabili-
dade	os	seus	compromissos	profissionais.	Honre	
a sua palavra. números da sorte: 10, 1, 4, 7, 8, 9

tOurO: Carta dominante: ás de Espa-
das,	 que	 significa	 Sucesso.	Amor:	 Con-
trole os ciúmes. não seja tão possessivo 
com a pessoa amada pois esta pode sen-

tir-se sufocada. dê-lhe espaço para se movimen-
tar. saúde: pratique um desporto relacionado com 
a água. O seu organismo necessita do contacto 
com este elemento para se sentir bem e equilibra-
do. dinheiro: poderá enfrentar uma situação difícil 
no seu ambiente laboral. procure estar longe dos 
conflitos.	Números	da	Sorte:	10,	2,	4,	5,	8,	7

gémEOs: Carta dominante: valete de 
Paus,	que	significa	Amigo,	Notícias	 Ines-
peradas. amor: Contribua para a harmonia 
familiar com uma boa base de compreen-

são. não acredite em boatos sobre uma pessoa 
da sua família. procure saber a verdade através 
de uma conversa com a pessoa sobre quem fa-
lam. saúde: avalie o seu estado de saúde de uma 
forma consciente. procure o seu médico de famí-
lia.	Dinheiro:	O	seu	desempenho	profissional	será	
recompensado.	Boas	notícias	a	nível	 financeiro.	
não desperdice oportunidades.
números da sorte: 23, 5, 6, 15, 14, 8

cArANguEjO: Carta dominante: 4 de 
Espadas,	 que	 significa	 Inquietação,	 agi-
tação. amor: Combine um jantar onde 
possa reunir todas as pessoas que são 

importantes para si. ajudá-lo-á a sentir-se melhor. 
saúde: Evite abusar do café, pois pode provocar-
-lhe fortes dores abdominais. dinheiro: mostre o 
que vale e será bem sucedido. não tema demons-
trar as suas verdadeiras capacidades.
números da sorte: 3, 6, 8, 4, 12, 11

LEÃO: Carta dominante: 9 de Copas, que 
significa	Vitória.	Amor:	Entenda	os	pontos	
de vista do seu par e procure entender 
que cada pessoa tem a sua própria perso-

nalidade. saúde: viverá momentos de grande agi-
tação	mental.	Tire	uma	hora	no	final	do	dia	para	
relaxar. dinheiro: dê mais valor às relações entre 
os colegas. O bom ambiente ajuda a aumentar a 
qualidade do trabalho.
números da sorte: 12, 14, 15, 7, 8, 9

vIrgEm: Carta dominante: 10 de Espa-
das,	 que	 significa	 Dor,	 Escuridão.	amor: 
procure passar mais tempo com a sua 
família.	Será	benéfico	para	todos.	Saúde:	

tendência para algum mau humor e irritabilidade. 
Faça exercícios de autocontrolo. Cuidado com o 
que come, corre o risco de ter uma crise de fígado.
dinheiro: aprenda a ser um bom gestor das suas 
poupanças. aos poucos irá ver a diferença na 
sua conta. não seja demasiado tolerante. podem 
aproveitar-se da sua boa vontade.
números da sorte: 20, 8, 5, 45, 41, 33

bALANÇA: Carta dominante: a roda da 
Fortuna,	que	significa	que	a	sua	sorte	está	
em movimento. amor: Opte pela tolerância 
para resolver os seus problemas afetivos. 

veja-a como uma virtude. motivos familiares po-
dem deixá-lo de mau humor. não se deixe abalar, 
resolva as coisas com calma. saúde: Faça uma 
alimentação mais equilibrada. O seu organismo 
agradecer-lhe-á. dinheiro: semana muito favorável 
sob	o	ponto	de	vista	profissional.	O	seu	 trabalho	
será reconhecido.
números da sorte: 22, 33, 44, 4, 8, 5

EscOrpIÃO: Carta dominante: morte, que 
significa	 Renovação.	 Amor:	 Evite	 conflitos	
com	familiares	por	causa	de	assuntos	finan-
ceiros. dê um passo de cada vez em prol 

da harmonia. saúde: sentir-se-á cheio de energia 
e vitalidade. aproveite para praticar exercício físico. 
dinheiro: procure não exigir tanto dos outros. invista 
num	negócio,	pois	o	seu	setor	financeiro	está	bas-
tante favorecido. números da sorte: 2, 5, 8, 1, 11, 3

sAgItárIO: Carta dominante: Cavaleiro 
de	Ouros,	 que	 significa	Pessoa	Útil,	Matu-
ridade. amor: trabalhe mais o seu lado es-
piritual, pois isso vai ser bastante útil para 

controlar os seus impulsos. 
saúde: procure fazer uma vida mais saudável. alie 
a alimentação equilibrada à prática de exercício físi-
co. dinheiro: uma promoção poderá recompensar o 
seu esforço. a partir de agora aja de forma a corres-
ponder	a	este	voto	de	confiança.	
números da sorte: 6, 9, 4, 10, 20, 30

cAprIcÓrNIO: Carta dominante: 7 de 
Espadas,	que	significa	Novos	Planos,	Inter-
ferências. 
amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e 

a paixão vai tomar conta de si.
saúde: beba sumos naturais para fortalecer o 
organismo com vitaminas. dinheiro: rentabilize 
o seu dinheiro e invista em algo que lhe permita 
amealhar alguns lucros.
números da sorte: 25, 14, 36, 8, 9, 11

AquárIO: Carta dominante: 9 de paus, 
que	significa	Força	na	Adversidade.	Amor:	
um pequeno desentendimento poderá fa-
zer com que ponha em risco uma amizade 

de longa data. mantenha a calma. 
saúde: O seu descontentamento com a sua si-
lhueta levá-lo-á a pensar seriamente em fazer uma 
dieta. dinheiro: a sua força de vontade será deter-
minante	para	ultrapassar	um	desafio	profissional.	
Continue empenhado. 
números da sorte: 11, 14, 44, 5, 8, 7

pEIxEs: Carta dominante: 4 de Copas, 
que	significa	Desgosto.
amor: torne os seus sonhos em realida-
de, declarando o seu amor à pessoa que 

preenche o seu coração.
saúde: semana sem grandes problemas ao nível 
da saúde. mantenha o equilíbrio.
dinheiro: avalie bem as suas potencialidades, pois 
as mudanças de ocupação estão favorecidas. Lute 
pelos	objetivos	que	pretende	atingir	a	nível	profis-
sional.
números da sorte: 6, 9, 41, 40, 2, 23

horósCopo
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PAlAVrAS cruzAdAS

SoluÇão

hOrIzONtAIs: 1. assim, usual. 2. Laurel, ida. 3. vil, nova, um. 4. 
ar, Figa, Ele. 5. tirou, mal. 6. item, Eira. 7. sol, polir. 8. ala, Obus, 
ms. 9. bi, Íris, aio. 10. Eco, acerar. 11. Leste, Omaso.
 vErtIcAIs: 1. alva, isabel. 2. sair, tolice. 3. sul, tela, Os. 4. ir, Fim. 
5. menir, por. 6. Logofobia. 7. vau, Lusco. 8. Eis, Em. 9. ui, Emir, ara. 
10. adular, mias. 11. Lamela, soro.
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portuguesa desCoBre nova forMa
de deteção preCoCe de CanCro
Uma investigadora por-

tuguesa descobriu um 
novo método de diagnós-
tico precoce e não invasi-
vo do cancro do pâncreas 
através de uma análise ao 
sangue, revela um estudo 
hoje publicado.
O estudo, hoje publicado 

na revista Nature, demons-
tra que a presença de uma 
determinada proteína no 
sangue está relacionada com 
lesões malignas no pâncreas 
“e que não são detetáveis 
por ressonância magnéti-
ca”, refere nota do Ipati-
mup (Instituto de Patologia 
Molecular e Imunologia 

da Universidade do Porto).
Liderada por Sónia Melo, 
a investigação demonstrou 
que as células tumorais do 
pâncreas produzem exos-
somas (nano-vesículas) 
com uma proteína especí-
fica -- GPC1 -- que podem 
ser detetados numa análise 
ao sangue. Os investiga-
dores demonstraram ainda 
haver uma relação entre a 
existência daquela proteína 
no sangue e a presença de 
lesões pancreáticas iniciais 
não detetáveis em resso-
nância. A investigadora do 
Ipatimut “descobriu que a 
presença de exossomas com 

esta proteína no sangue per-
mite distinguir indivíduos 
sem doença ou com doen-
ça benigna do pâncreas, de 
doentes com cancro do pân-
creas”, acrescenta. O estudo 
mostra assim que “a deteção 
de exossomas com a proteí-
na GPC1, que circulam no 
sangue de pacientes com 
cancro do pâncreas, pode 
ser utilizada como uma fer-
ramenta de diagnóstico não 
invasiva e como uma fer-
ramenta para detetar fases 
iniciais de cancro do pân-
creas”, conclui o Ipatimup.

hOrIzONtAIs: 1. por conseguinte. usado geralmente. 2. galardão. 
Jornada. 3. mesquinho. notícia. a unidade. 4. O espaço aéreo. amu-
leto. a pessoa ou coisa masculina de que se fala. 5. sacou. aquilo 
que prejudica ou se opõe ao bem. 6. parcela. terreiro. 7. unidade 
monetária do peru. tornar lustroso pela fricção. 8. Fileira. pequena 
peça de artilharia semelhante a um morteiro comprido. manuscrito 
(abrev.). 9. Exprime a ideia de dois, duas vezes. membrana ocular 
colorida,	situada	no	interior	do	globo	ocular.	Escudeiro.	10.	Reflexão	
mais ou menos clara de um som. aguçar. 11. Oriente. terceiro estô-
mago dos ruminantes.

vErtIcAIs: 1. alvorada. de cor amarelo-esbranquiçada. 2. brotar. 
parvoíce. 3. O meridiano. tecido. aqueles. 4. passar de um lugar a 
outro. termo. 5. monumento megalítico constituído por uma grande 
pedra	erguida	ao	alto	e	fixada	no	chão.	Designa	várias	relações	tais	
como causa, modo, tempo, meio, etc. (prep.). 6. Estado mórbido, 
caraterizado pela aversão a leituras e discursos. 7. baixio. vesgo. 
8. aqui está. sobre (prep.). 9. designa dor, admiração, repugnância 
(interj.). título dado aos chefes de certas tribos muçulmanas e aos 
descendentes de mafoma. altar cristão. 10. bajular. gemes (gír.). 11. 
Lâmina pequena. montão, acervo.

AprOvEItE A vIDA
Chore, grite, ame.
diga que valeu, que doeu, que daqui pra frente só vai melhorar.
perdoe, insista, ame novamente.
não leve a vida tão a sério.
descomplique.
Quebre regras, perdoe rápido beije lentamente.
ame de verdade, ria descontroladamente
e nunca lamente nada que tenha feito você sorrir...
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foBias: quando o
Medo nos “paraLisa”

AUGUSTO MACHAdO

As pessoas com fobia estão conscientes da irra-
cionalidade do medo e daquilo que lhes pode 

acontecer. É um labirinto que existe na cabeça de 
quem sofre de fobias. Todavia, os psicólogos asse-
guram que a maioria dos problemas, os quais não 
devemos chamar doença, é tratável. 
Tentemos compreender o que é uma fobia: Carla 

Pinelo Mariz, psicóloga clínica, diz-nos que, “é um 
medo irracional, desproporcional e intenso em rela-
ção a uma situação, quer seja, animal, lugar ou coi-
sa. Geralmente, envolve um sentimento de perigo 
e o pavor de que algo de mal aconteça. Quem sofre 
de fobias teme ficar encurralado numa situação da 
qual não pode fugir. Por isso, evita ao máximo o 
confronto com situações de perigo imaginário. Os 
fóbicos têm uma inquietação muito grande dentro 
de si que projetam o medo em situações completa-
mente inofensivas. Há quem sugira que se trata de 
uma doença, mas os psicólogos preferem dizer que 
se trata de uma perturbação grave de ansiedade, e 
que os sintomas mais comuns ocorrem quando se 
está perante o objeto do medo ou quando se pensa 
nele. Daí, surgem tonturas, falta de ar, aumento do 
batimento cardíaco, tensão muscular, náuseas ou 
sentimento de irrealidade”. Pessoalmente,  conhe-
ço alguém, muito próximo de mim que, com fre-
quência, manifesta estes sintomas sobretudo, ata-
ques de ansiedade e um sentimento de pânico total. 
Infelizmente, nunca consegui convencer a pessoa 
em causa a procurar tratamento. Porque, como já 
foi dito, as fobias são tratáveis; primeiro, porque se 
trata de uma grande angústia causando ataques de 
ansiedade onde a pessoa entra em pânico. Na psi-
coterapia procura-se não só os aspetos específicos 
do problema, que podem deferir de fobia para fo-
bia, mas também as características únicas de cada 
fóbico. A terapia passa por levar o paciente a con-
frontar-se com os seus medos. Na terapia cognitiva 
comportamental, utilizam-se várias técnicas, como 
a dessensibilização sistemática. Ou seja, o terapeu-
ta sugere que o paciente se vá aproximando, gra-
dual e sistematicamente, daquilo que lhe provoca 
medo, com vista a quebrar a associação entre as 
sensações de medo e as situações ou objetos que 
desencadeiam as crises. Como se aprende a lidar 
ou a ultrapassar uma fobia? Os psicólogos aconse-
lham: “Se as fobias têm um impacto significativo 
na vida da pessoa, esta deve procurar ajuda. Acei-
tar que tem um problema e que pode resolvê-lo. Há 
que perceber que deixar de ir a sítios ou evitar de 
fazer algo para não sofrer, ainda que diminua por 
momentos, a ansiedade, é muito lesivo no dia a dia. 
É importante fazer psicoterapia; além de reduzir os 
sintomas, permite ganhar maior segurança em si 
mesmo e nos outros. O paciente deve compreender 
que, embora pareça incompreensível, existe uma 
razão para ter sintomas e, por algum motivo, um 
profundo medo se associou a determinado objeto  
ou situação. Mas que é tratável, e os resultados são 
bons e positivos”, confirmam os profissionais.
Angústias quem as não tem... A ansiedade faz 

parte do ser humano – é um sinal antecipatório a 
um possível perigo. O medo, neste caso, é um ele-
mento protetor. Mas, a ansiedade excessiva tam-
bém pode ser bastante disfuncional. E quais são as 
fobias mais frequentes e as mais graves? A agora-
fobia – medo de espaços abertos – e a fobia social 
– medo de relações sociais – são as mais frequen-
tes e pensam os psicólogos as mais graves. Sabe-se 
que a fobia social está, aliás, associada a um risco 
acrescido de tentativas de suicídio.

f1: Lewis haMiLton venCe eM Casa

O inglês Lewis Hamilton venceu o GP da 
iNGLATERRA, nona etapa da tempora-

da de 2015 da F1, depois de ter sido ultrapas-
sado na largada, pelos dois Williams de Filipe 
Massa em primeiro e Valtteri Bottas em se-
gundo, estes dois, que arrancaram espetacu-
larmente, deixando para trás e durante mui-
tas voltas os dois Mercedes GP.

O pódio foi completado pelos alemães Nico 
Rosberg, companheiro de Hamilton na Merce-
des, e Sebastian Vettel, da Ferrari. “É um re-
sultado frustrante porque a corrida foi incrível. 
“Fiz uma largada fantástica e estávamos a lutar 

com a Mercedes o tempo todo, e poderíamos até 
mesmo vencer a corrida se tivesse permaneci-
do seco, o que seria ótimo de ver. Foi uma pena 
perder posições na chuva. Esperámos uma volta 
a mais na segunda paragem, o que fez perder a 
oportunidade de estar no pódio. Esta chuva tam-
bém destacou a fraqueza do carro em piso mo-
lhado”, comentou Filipe Massa. Lewis Hamilton 
diz que ficou orgulhoso da sua decisão de ir para 
os boxes colocar os pneus intermediários mais 
cedo do que seus rivais. Quando a chuva come-
çou a cair na parte final da prova, Hamilton foi o 
primeiro dos quatro primeiros colocados a parar, 
e conseguiu uma vitória confortável. “Primeira-
mente, este foi um fim de semana muito, muito 
especial para mim.”, disse Hamilton. “Ver tantos 
fãs neste fim de semana... eu pensei que havia 
visto tudo ano passado, mas eu amo esta gente”. 
Próximo encontro vai ser dentro três semanas, a 

26 de julho no GP da Hungria.

HéLdER diAS

iker CasiLLas pode assinar por CLuBe português

Segundo reportado pela TVE, iker Casillas, 
depois de muito se especular sobre o seu 

futuro, deverá trocar o Real 
Madrid pelo FC Porto. iker 
Casillas, é dado praticamente 
certo, não continuará no Real 
Madrid na próxima tempora-
da. 
Agora, em Espanha, diz-se que 

o destino mais provável do his-
tórico guarda-redes ‘merengue’ 
é o FC Porto. Esta informação é 
reincidente, uma vez que a 10 de 
junho, quando começaram a surgir as primeiras 
notícias sobre a possibilidade de De Gea chegar 
ao Real, o guardião foi posto na lista de reforços 
do FC Porto. Muito cobiçado por grandes em-

blemas europeus, o histórico guardião optou por 
continuar num clube da península Ibérica, sen-

do que os ‘merengues’ não vão 
colocar qualquer entrave à saída 
do atleta que representou o clube 
durante os últimos 25 anos. Este 
será também o passo decisivo 
para que De Gea possa avançar. 
Casillas, de 34 anos, fez toda a 
carreira no Real Madrid, ao ser-
viço do qual venceu três Ligas 
dos Campeões, um Mundial de 
clubes, duas Taças Intercontinen-

tais, duas Supertaças Europeias, cinco Ligas es-
panholas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças 
de Espanha.

Juventus ofiCiaLiza ida de pirLo para o new York CitY fC
A Juventus despediu-se de Andrea Pirlo ofi-

cializando a saída do internacional italia-
no para o New York City FC.
O médio de 36 anos deixa Turim depois de qua-

tro épocas para prosseguir a carreira na Major 
League Soccer integrando a equipa onde já es-
tão outras anteriores estrelas do futebol europeu 

como Frank Lampard e David 
Villa. Nestas quatro épocas 
pela Juventus Pirlo fez 164 jo-
gos jogos e marcou 19 golos 
que contribuiram para o tetra-
campeonato italiano consegui-
do pela «Juve».

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

Major 
League Soccer

 p j v E D
1-atlético mineiro 23 11 7 2 2
2-grêmio 23 11 7 2 2
3-sport 23 11 6 5 0
4-Fluminense 21 11 6 3 2
5-Corinthians 20 11 6 2 3
6-a. paranaense 19 11 6 1 4
7-palmeiras 18 11 5 3 3
8-são paulo 18 11 5 3 3
9-Chapecoense 16 11 5 1 5
10-ponte preta 16 11 4 4 3
11-Figueirense 15 11 4 3 4
12-Cruzeiro 13 11 4 1 6
13-avaí 13 11 3 4 4
14-internacional 13 11 3 4 4
15-Flamengo 10 11 3 1 7
16-goiás 10 11 2 4 5
17-santos 10 11 2 4 5
18-vasco 9 11 2 3 6
19-Coritiba 8 11 2 2 7
20-Joinville 5 11 1 2 8

caMpeonato
BraSiLeiro 2015

grupO OEstE j p
1-seattle sounders 19 32
2-vancouver Whitecaps 19 32
3-portland timbers 19 31
4-La galaxy 21 31
5-FC dallas 18 29
6-sporting KC 16 27
7-sJ Earthquakes 17 25
8-real salt Lake 19 23
9-Houston dynamo 18 21
10-Colorado rapids 18 18

Jesus Chega para
aCordar Leão do sono
1 de julho, é o dia de ani-

vesário do Sporting (109 
anos), e, uma multidão acor-
reu ao estádio leonino para 
ouvir as primeiras palavras 
do treinador que o presi-
dente Bruno de Carvalho 
foi buscar ao rival Benfica. 
E foi precisamente para os 
adeptos e sócios verdes e 
brancos que o treinador de 
60 anos primeiro se dirigiu: 
“Obrigado por não terem fi-
cado em casa.”
Depois puxou dos ga-

lões de quem se sagrou bi-
campeão nacional na Luz 
e explicou ao que vai, em 
Alvalade. “Está na hora de 
assumirmos que somos can-
didatos a todos os títulos em 
Portugal. Temos de acordar 
o leão adormecido e, por 
isso, a partir de hoje, há três

candidatos ao título em 
Portugal”, disse o técnico 
aludindo a Benfica e FC 
Porto. O discurso do relva-
do para as bancadas foi cur-
to, mas suficiente para Je-
sus lançar um recado ‘para 
dentro’: “Está na hora de 
caminharmos todos juntos; 
está na hora de a família 
sportinguista perceber que 
o mais importante é o Spor-
ting Clube de Portugal.”
Jorge Jesus chega ao Spor-

ting após seis anos no Ben-
fica, nos quais venceu dez 
títulos entre Liga (três), 
Taça de Portugal (um), Taça 
da Liga (cinco) e Supertaça 
(um). Quem também usou 
da palavra, citado no Re-
cord, foi Bruno de Carva-
lho, considerando “normal” 
a candidatura aos títulos 

internos lançada por Jesus. 
Em noite de aniversário, os 
leões fizeram a festa noite 

dentro, no Coliseu dos Re-
creios, onde teve lugar a 
Gala Honoris Sporting.

aCordo CoM MarCo siLva
Custa 500 MiL euros ao ‘Leão’
depois de algumas se-

manas de impasse, o 
Sporting confirmou este 
domingo à CMVM ter 
chegado a acordo com 
Marco Silva para a resci-
são contratual, por con-
cordância das duas partes. 
Dá conta O Jogo que o 

fim da ligação entre ‘leões’ 
e treinador custará 500 mil 
euros aos cofres do Spor-
ting, mas o técnico fica com 
algumas limitações no que 

diz respeito à possibilidade 

de ingressar num dos rivais. 
Com a porta de entrada no 

Olympiakos, o treinador 
concordou com o facto de 
não poder treinar FC Porto 
e Benfica durante os próxi-
mos dois anos, um núme-
ro inferior aos quatro anos 
anteriormente propostos. 
Esta deverá também ser a 
duração do vínculo ao an-
tigo clube de Vítor Pereira, 
sendo que o acordo entre o 
clube de Atenas e o técni-
co deverá ser confirmado a 
breve trecho.

frança: andré santos
apresentado no Metz
André Santos foi apresentado esta segunda-feira como 
jogador do Metz. O médio português, 26 anos, quer in-
tegrar-se rapidamente no novo clube.
«Conheço a reputação do clube e vou fazer por me inte-

grar no projeto que me foi apresentado. O plantel é jovem 
mas tem muita qualidade técnica», referiu o antigo jogador 
de Sporting e Vitória de Guimarães.
Nuno Reis (ex-Sporting) e o dirigente Carlos Freitas são 

os outros portugueses da equipa. André Santos considera 
importante a presença de ambos para a sua integração.
«É bom haver mais portugueses mas vou treinar o meu 

francês para me integrar no grupo», garantiu.
O primeiro jogo oficial do Metz é no dia 31 de julho, 

frente ao Lens, na jornada inaugural da Ligue 2.

Messi reCusa préMio de MeLhor Jogador da 
Copa aMériCa, segundo iMprensa argentina

Após a derrota nos pe-
náltis para a equipe 

chilena, os argentinos se 
demonstraram frustra-

dos e insatisfeitos com a 
segunda posição na Copa 
América. inconformado 
com a derrota, o atacante 

Lionel Messi, segundo jor-
nal Minuto Uno, recusou 
receber o prémio de me-
lhor jogador da competi-
ção.  
Aos que acompanharam 

o final da partida puderam 
perceber a equipe organiza-
dora da competição retiran-
do rapidamente o troféu do 
palanque montado no está-
dio Nacional, em Santiago, 
capital chilena.  
Conforme o portal Es-

porte interativo, com a 
negativa de Messi, a co-
missão abdicou de esco-
lher outro atleta para o 
posto. Essa foi a primeira 
vez da história da compe-
tição que não houve a es-
colha para o prémio. 

presidente do estoriL
garante que auditoria às
Contas da Liga vai ser anaLisada

Tiago Ribeiro esclareceu que vai ser analisada a au-
toria pedida pela atual gestão e, posteriormente, 

será decidido o que fazer em relação às contas.

“As contas têm sido arrastadas, a aprovação tem sido 
adiada várias vezes. Hoje temos de olhar para elas. Temos 
também de saber o resultado da auditoria que foi solicitada 
pela Liga. Não dá para ficar com as contas por aprovar”, 
começou por afirmar o presidente do Estoril, à chegada à 
reunião. O dirigente explicou ainda que, apesar de tudo, “a 
Liga já recuperou bastante os apoios que precisava ter”, 
admitindo que o futebol português está a recuperar a cre-
dibilidade.
“A Liga ficou em risco na gestão anterior, como é sabido. 

Mas conseguimos reverter, dar a volta, e trazer a credibili-
dade de volta para o futebol português e a Liga reconquis-
tou os apoios que precisava para gerir o futebol”, anunciou.
Para Tiago Ribeiro, “cabe às autoridades tomar as medi-

das necessárias, se houverem”, no sentido de responsabi-
lizar a anterior gestão pelo buraco deixado na Liga, mas 
deixou claro que aos clubes “cabe a responsabilidade de 
analisar a auditoria”.
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