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programa da semana
Quinta-feira 20 de agosto
- Entrega de diplomas em santa Cruz.

sábado 22 de agosto
- Fernando marques organizou
  tourada a corda em Ontário

serVIÇos consulAres
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 island drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 f.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020 university, # 2425 | t.: 514.499.0359
hOrárIO DE AtENDImENtO
2ª: 9H00-13H00 | 14H00-15H30; 3ª: 9H00-13H00  |  vIsA: 
14H00-15H00; 4ª: 9H00-13H00  |  14H00-17H00; 5ª: 
9H00-13H00  |  vIsA: 14H00-15H00; 6ª: 9H00-13H00
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em quEbEquE
775 avenue murray suite 710, Qc | t.: 418.681.8650
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em tOrONtO
438 university avenue | t.: 416 217 0966/0971
aberto ao público todos os dias úteis das 8 às 15 horas

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
4604 rua Laprade, Laval, H7t 2L5
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
rANchO fOlclórIcO pOrtugAl
DE mONtrEAl sANtA cruz t.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406

igrejAs
IgrEjA AssEmbléIA DE DEus t.:514.668.5601
Igr. bAtIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA t.:450.687.4035

guiA comunitário

AjuDA à fAmílIA t.:514.982.0804
AcÇÃO sócIO cOmuNItárIO t.:514.842.8045

centro

aGenda da comunidade PortuGuesa 2016
a nossa colaboradora, Francisca reis, e o jornal a voz de portugal estão a preparar 
um caderno especial sobre todos os eventos de 2016. podem contactar-nos através do 
nosso email admin@avozdeportugal.com ou por fax 514-284-6150. assim todos podem 
organizar a sua festa e informar a comunidade sobre os seus eventos com antecedência.

anGariaÇão de Fundos Para o “síndrome de down”
Organiza-se festa de angarição de fundos para o “síndrome de down” com um grande 
espetáculo com os “portuguese Kids” em Laval e a banda Evolution. Este evento será no 
dia 26 de setembro de 2015 às 19h00 na sala da missão de nossa senhora de Fátima 
situada no 1815 rue Favreau, Laval. Haverá comida e bar. preço: 30$.

KaraoKe no Parque de PortuGaL
Haverá no dia 29 de agosto e 26 de setembro das 15h até 19h, Karaoke no parque de 
portugal. Em caso de chuva este evento será no domingo. Este evento é apresentado 
por spOrt (chezsport.com), organizado pelo “société de développement du boulevard 
saint-Laurent” e apoiado pelo “arrondissement du plateau mont-royal”.

vinha, ProduÇão de cidra de maÇã, doces e comPotas
sábado, 29 agosto, iremos visitar Les artisans du terroir, em st-paul d’abbotsford, mon-
térégie. Venha aprender mais sobre a arte da vinificação. Termine o passeio com uma 
agradável degustação de vinhos! terraço com uma linda vista. traga o seu piquenique.
vagas limitadas. inscrições apenas presenciais. para mais informações 514-982-0804.

desFoLhada do miLho
a organização de pão de santo antónio da missão nossa senhora de Fátima organiza 
uma linda festa de desfolhada do milho no dia 19 de setembro de 2015. a noite será 
abrilhantada pelo dJ Entre-nós. a ementa será pão com manteiga, sopa à chefe, salada, 
chicharro frito, batata cozida e molho de vilão, malassada, café, chá e milho cozido. para 
mais informações e reservas: Crisantina moniz: 450-688-8260; aleluia machado: 514-
793-3156; Fátima arruda: 450-688-5688; rosa Correia: 450-688-4948.

Festa do miLho
À comissão de festas de são pedro organizes jantar dançante com desfolha do milho ha-
verá dia 29 de agosto pelas 16:30  para desfolha do milho e 18:00 jantar. na associação 
portuguesa de ste-therese, 103-b rue turgeon, ste-thérèse. Ementa: sardinha,batatas 
e salada ou bífana no prato com batatas e salada, café, arroz doce e massa sovada. para 
as crianças de menos de 6 anos haverá hot dogs. milho cozido a vontade. adultos 15 
milhos; Crianças 6-10 anos 10 milhos. baile abrilhantado por Jeff gouveia. venha festejar 
conosco e passar um belo serão em boa companhia! para informações contactar: Lucia 
Carvalho 514-212-1552 ou Lurdes vieira 514- 894-6423.

modernizaÇão da rede inFormática
interruPÇão do atendimento ao PúBLico 
O Consulado – geral de portugal em montreal apresenta os seus cumprimentos à Co-
munidade portuguesa residente na sua área de jurisdição e informa que por motivos de 
substituição do equipamento informático e da rede de comunicações, estará encerrado 
ao atendimento público, na próxima quinta-feira, dia 20 de agosto de 2015, reabrindo na 
sexta-feira, dia 21 de agosto de 2015. Em caso de urgência, os interessados deverão 
ligar para o telefone (514) 499-0359.
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Manuel de Sequeira rodrigueS
Mrodrigues@avozdePortugal.coM

INglês básIcO
INfOrmAÇõEs pArA INscrIÇõEs

INglês básIcO - mANhÃ E tArDEs
datas: 10,11,12,13, 17,18,19, 20 de agosto Hora:   9h às 11h e das 17h às 19h

um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl uNIcAmENtE) sErá ExIgIDO:
• documentos de imigração Canadá / Quebeque
• Cartão de residência
• Cartão de cidadania canadiana

hOrárIOs DAs AulAs DE
INglês básIcO DE mANhÃ E DE tArDE

manhã: de segunda a sexta: 8h45 às 12h45 | do 28/08 até 17/12
tarde: de segunda a quinta: 17h30 às 21h30 | do 31/08 até 17/12

custo: 100,00 $ pagamento completo (crédito/carta bancária/dinheiro)
  inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA
NO (OrIgINAl uNIcAmENtE) sErÃ ExIgIDO:

• Cartão de seguro de saúde
• Carta de condução
• Fatura de electricidade (Hydro)

se você nasceu fora do país, o seu pAssApOrtE é ExIgIDO

editoriaL: natureza dos
Governos no canadá

na democra-
cia o poder 

supremo está nas 
mãos de toda a 
massa do povo. 

na aristocracia num número res-
trito de pessoas. Cada forma do 
estado tem o seu princípio motor 
vital, uma determinada força que 
mantém a sua existência. o prin-
cípio da democracia é a virtude, 
o amor ao bem comum, a paz e a 
moderação.
A mudança de uma forma de Es-

tado a outra é provocada, na maio-
ria dos casos, pela insuficiência ou 
excesso na realização dos princí-
pios sobre os quais se baseia esta 
ou aquela forma.   A legalidade é o 
mais importante fator do Estado, é 
a garantia da liberdade política. Por 
conseguinte, a tarefa fundamental 
do político é assinalar o meio de as-
segurar a legalidade.
Os interesses da burguesia no Ca-

nadá, pronunciam-se a favor da mo-

narquia constitucional e contra a 
república democrática. O seu ideal 
político baseia-se na Inglaterra, re-
produzindo os traços da monarquia 
constitucional ali existente, que 
serve de modelo a um desenvolvi-
mento representativo de castas e a 
reserva, para a nobreza dentro da 
monarquia constitucional da situa-
ção de um governo no Canadá com 
«poder intermediário» sem o qual 
a referida monarquia não pode, 
manter-se. Se eliminais dentro da 
monarquia as prerrogativas dos se-
nhores, do clero, da nobreza e das 
cidades, obtereis rapidamente como 
resultado um Estado popular.
Assim o monarca ratifica as leis 

e o legislador, por sua vez, resolve 
certos problemas de governo, como 
problemas financeiros de organiza-
ção militar, parlamento etc.  Num 
momento e no país onde o poder 
real, a aristocracia e a burguesia 
disputam entre si o domínio, onde 
este está, portanto, dividido, a teo-

ria da separação de poderes é o pen-
samento dominante.
Daqui nasceu de certo modo a ten-

dência de uns enriquecerem  à custa 
de outros: surgiram a luta, a discór-
dia, a corrupção de que o governo 
conservador federal não gosta de 
falar e não aceita entre as causas da 
má situação económica no Canadá 
«o homem a produzir mais do que 
precisava para a sua subsistência» e 
além disso imaginam, que tudo se 
deve ao petróleo e à China... Pensar 
e dizer isto e outras coisas é tentar 
encontrar gente suficientemente in-
génua para acreditar. Sob um gover-
no deste tipo não se pode falar de 
moral nem de virtude.
Na sociedade burguesa contempo-

rânea, todas as relações estam pra-
ticamente subordinadas à única re-
lação abstrata monetário-mercantil, 
não tem sentido... Acontecer uma 
empresarialização da política, toda 

a atividade dos indivíduos no seu 
contacto recíproco, por exemplo, a 
fala, o amor, são apresentados sob 
a forma de relações de utilidade e 
de aproveitamento. A argumenta-
ção sobre a ligação dos cidadãos 
aos eleitos é falsa, porque o eleito 
não representa o círculo, representa 
o país.
As leis que todos os homens de-

vem acatar são as leis da vida em 
comunidade, posto que nenhum in-
divíduo pode exigir nada a outro se, 
por sua vez, não lhe concede nenhu-
ma vantagem. É a própria natureza 
que prescreve esta lei e o cumpri-
mento desta exigência é indispensá-
vel para a felicidade humana.
a enorme desigualdade da dis-

tribuição das riquezas, são a fon-
te de todas as calamidades sociais 
e para os desprotegidos não existe 
nenhuma pátria.
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através deste último fim-
-de-semana na Missão 

de nossa Senhora de Fátima 
em laval tivemos muito ca-
lor. É claro, quando vamos 
a uma festa gostamos sem-

pre de festejar com sol, mas, foi mesmo para 

queimar. estas festas locais em louvor do Bom 
Jesus Senhor da Pedra e nossa Senhor dos 
anjos foram perfeitos. 
O dia nasceu radioso e quente para o desfile da 

procissão e esta se fez sob as melhores condições. 
Neste dia maior, e como sempre sucede aqui, a 
celebração eucarística é um dos momentos mais 
altos das festas. Muito nobre e rica em conteúdo 
histórico. Pela primeira vez incorporou-se duas 
festas de santos numa em Laval. 
A tradicional festa do Bom Jesus, Senhor da Pe-

dra e a nova imagem de Nossa Senhor dos Anjos, 
que foi patrocinada por membro das comunida-
des de Laval e de Montreal, duas festas que são 

Grandiosas Festas do Bom Jesus senhor
da Pedra e nossa senhora dos anJos

Sylvio MartinS
sMartins@avozdePortugal.coM na mesma altura do ano e que fazem agora uma 

festa.
Ás quatro da tarde começou a saír a procissão, 

bastante vistosa e bem participada. Cavalheiros e 
senhoras em opas em primeiro azul e depois ver-
melhas para dignificar as duas procissões. Vá-
rios políticos estavam presentes na procissão tal 

como Manuel Puga do Partido Conservateur por 
Thérèse-De Blainville, Roland Dick do Partido 
Conservateur por Laval-les-îles, Anthony Ma-
vros do Partido Conservateur por Vimy, Fayçal 
El-Khoury do partido Liberal por Laval-les-îles, 
Aline Dib conselheira municipal de St-Martin.
Tive uns momentos com o Sr. Fayçal, e, ele 

está muito interessado em ajudar a comunidade 

portuguesa de Laval, e, pediu a todos para virem 
falar com ele para eventuais projetos. A sua porta 
está aberta, venham ao seu encontro.
Tudo isso acompanhado pela Filarmónica do 

Divino Espírito Santo de Laval e a Filarmónica 
Portuguesa de Montréal.
Sábado a festa foi muito divertida e animada 

com muita dança e muita alegria através da sala 
graças ao duo (pai e filha) Júlio e Viviana Lou-
renço. E, não esquecendo o concerto da Filarmó-
nica do Divino Espírito Santo de Laval.
Pela primeira vez, em 11 anos, fui festejar os 

meus anos no almoço em louvor do Bom Je-
sus Senhor da Pedra e Nossa Senhor dos Anjos, 
achei isto uma grande honra de festejar os meus 

43 anos com esta linda comunidade e quero 
agradecer à Francisca Reis, e à minha esposa, de 
surpreenderem-me com um lindo bolo.
Para esse dia, domingo, estavam agendadas as 

actuações da Filarmónica Portuguesa de Mon-
tréal, o Rancho Folclórico Estrelas do Atlântico 
e muita boa música com o DJ Entre nós.
Foi para todos, organizadores e o povo pre-

sente um grande evento comunitário que foi 
um grande sucesso.
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Hoje em dia é muito com-
plicado organizar fé-

rias. várias pessoas viram 
o meu Facebook e pediram-
-me, quais haviam sido as 
minhas férias. vi e vivi mui-

tos momentos agradáveis e quero dar um 
pouco sobre as minhas férias.
Nos últimos dias antes da última edição come-

çámos a preparação das férias. Onde ir? Como 
chegar-lá? De avião, de carro, de autocarro. Qual 
vai ser o custo? Foi uma verdadeira guerra de 
ideias e chegámos a um acordo. Ir a Cuba. Ago-
ra com as crianças ou sem as crianças. o grande 
problema é indo a Cuba há muitos problemas 
que podem acontecer, mas o principal é o comer. 
E, tivemos sorte, a minha sogra estava disposta 
a guardá-los. Para matar as saudades desta lin-
das crianças. Depois chegámos ao problema, 
onde ir a Cuba e também os custos. Falando com 
algumas agências e ver na internet chegámos a 
organizar a nossa viagem a Cuba. Vamos numa 

viagem de ricos com um preço baratinho (isso é 
uma maravilha!), mas vamos a Toronto para apa-
nhar o avião. No dia seguinte tive a oportunidade 
de falar à minha “prima” de Toronto, Mississau-
ga, Theresa Da Silva Oliveira. Eramos para ir na 
segunda-feira mas ela, com um coração de ouro 
pediu-me para vir sexta-feira e ver a tourada em 
Dundalk e ver um pouquinho de Toronto. Sexta-
-feira   a tarde estivemos no restaurante Solmar 
saboreando o que há de melhor na gastronomia 
portuguesa e aproveitando a mais linda esplana-
da portuguesa em Montreal. E, neste momento 

CróniCa da MinHa viageM

tourada em dundaLK - visitando toronto e
à comunidade PortuGuesa em dundas

fomos depressa preparar as malas, preparar as 
crianças e finalmente levá-los a sogra e às 20h 
começámos a nossa ida a Toronto. Sábado 25 
de julho viajámos para a pequena localidade de 
Dundalk na praça Monumental Vitor Mendes. 
Chegámos cedo lá para comprar os bilhetes. Eu 

recordo-me que foi em 1998 em Montreal no es-
tádio Olímpico que foi a última vez que vi uma 
tourada deste género. Fizemos um “pic-nic” à 
moda terceirense. Depois da comida fomos ver 
as instalações. Desta vez, a festa brava foi à moda 
portuguesa. Informaram-me que era o segundo 

espectáculo inserido no calendário tauromáqui-
co canadiano e que aqui se realiza por iniciativa 
da ganadaria luso-canadiana Sol e Toiros.
Durante a tarde tivemos uma temperatura fan-

tástica e o privilégio de ver 6 largadas, e, foi um 
lindo espetáculo. O público adorou. 
toronto e a CoMunidade
Em Toronto, na província canadiana de Ontá-

rio, a zona entre as ruas Bathurst e Dufferin é 
conhecida desde os anos 1970 como “Little Por-
tugal”, mas essa identidade está a pouco e pouco 
a perder-se. Fernando Abreu, 52 anos, um dos 
proprietários da Churrasqueira do Sardinha, lo-
calizada no 1130 da Dundas St W, mesmo no 
centro de ‘Little Portugal’, disse à agência Lusa 
que atualmente há menos portugueses do que se 
verificava “há uns anos atrás”.
“Muitos mudaram-se para o norte de Toronto, 

e mais recentemente abriram alguns estabeleci-
mentos canadianos e de outras nacionalidades 
aqui no ‘Little Portugal’, mas a Dundas conti-
nua a ser o nosso Pequeno Portugal”, afirmou o 

Sylvio MartinS
sMartins@avozdePortugal.coM

emigrante, natural do distrito de Viseu e desde 
1991 no Canadá. Uma parte de ‘Little Portugal’ 
está incluída no círculo eleitoral de Davenport, 
que reelegeu recentemente a vereadora Ana Bai-
lão (Bairro 18) e que nas eleições provinciais do 
passado verão elegeu então a deputada Cristina 
Martins. Calcula-se que existam atualmente no 
Canadá cerca de 550 mil portugueses e lusodes-
cendentes, estando a grande maioria localizada 
na província do Ontário. E é em ‘Little Portugal’ 
que os que procuram ou têm saudades de produ-
tos portugueses saciam o desejo. Fernando Abreu 
reconhece, orgulhoso que a zona “é praticamente 
uma cidade portuguesa no centro de Toronto”. 
“Não há de tudo, mas é quase como se estivesse 

em Portugal”, justificou, explicando que no seu 
estabelecimento de ‘take out’ aberto há 11 anos, 
a grande especialidade é o tradicional frango as-
sado. Praticamente ao lado, no 1209 da Dundas 
St W, fica a Caldense Bakery, umas das primeiras 
padarias e pastelarias na área. Até à próxima.



A Voz de PortugAl  |  19 de Agosto de 2015  |  P. 6

Festa da aGuaLva

no passado dia 15 e 16 de agosto, teve lu-
gar em Wellington north, (situado ao 

norte de toronto) ontário a Festa da agual-
va, à qual tive o prazer de assistir na compa-
nhia de alguns amigos que como eu quiseram 
participar neste evento, organizado pelo mor-
domo, daniel da Silva e sua esposa, Benvinda.
A Quinta do Olé Toiros (é assim que se chama 

a imensa propriedade) do Sr. Fernando estava 

eduÍno MartinS
eMartins@avozdePortugal.coM

DOMINGO
6 De seteMbrO

14h00: Missa solene em louvor do sagrado Coração 
de Jesus presidida pelo o sr. Padre José Maria 
Cardoso acompanhado pelo Grupo Coral da santa 
Cruz.
16h00: saída da procissão da igreja santa Cruz 
pelas ruas rachel, Clark até Villeneuve e desce st-
Urbain até a igreja acompanhada pela filarmónica 
do Divino Espírito Santo de Cambridge, filarmónica 
de Montreal e Filarmónica do Divino Espírito 
santo de Laval. Depois entrada da procissão haverá 
animação com cantor Julio Lourenço.
20h00: Concerto organizado pelas filarmónicas 
do Divino espírito santo de Cambridge, Divino 
Espírito Santo de Laval e Filarmónica de Montreal. 
22h30: enceramento das festas com a saída da 
imagem do sagrado Coração do Jesus.

HaVerá a eMeNta traDItIONaL Das festas taL COMO: 
bIfaNas, sOPa, faVa seCa GUIZaDa, MaLassaDas e CafÉ

Eddy SouSa 

        E dJ XMEN

allaN caStro

PrOGraMaçãO Das festas

tríDUO PreParatórIO DIas 4 & 5 De seteMbrO às 18H30

Pregação pelo distinto orador sacro sr. Padre José Maria Cardoso

sábaDO, 5 De seteMbrO
18h30: Missa com o pregador sr. Padre José Maria 
Cardoso e com a coral do senhor santo Cristo dos 
Milargres. 19h30: atuação do cantor eddy sousa e 
com a boa música do DJ XMeN. 
20h30: Grande espetáculo com o cantor brasileiro, 
vindo de toronto, allan Castro acompanhado pelo seu 
conjunto e as suas bailarinas. 
22h30: animação no sub-sol da igreja santa Cruz com 
o DJ New touch.

JulIo
lourENÇo

repleta de curiosos, adeptos da tourada, mas so-
bretudo de conterrâneos que como eu e a equi-
pa de Montreal, se deslocaram a este lugar para 
fraternizar, matar saudades e recordar tradições 
antigas, mas sempre presentes no coração dos 
Terceirenses.
Muita gente (mais de 2000 pessoas) presentes 

para o começo das festividades, que logo de ma-

nhã se iniciaram com o cortejo etnográfico com 
tema “Agualva em Festa”, seguido da  procissão 
da Sra. Das Pêras sobre um lindo tapete, como 
ainda hoje se faz na Agualva. Em seguida foi-
-nos servido  um almoço de carne guisada.
A parte da tarde começou com as tradicionais 

cantorias, com os cantores Papolha, Andrade, 
Bruno e Clara. É sempre uma alegria ouvir estes 
amadores divertirem o pessoal com as suas di-
vertidas e bonitas interpretações.
Em seguida assistimos a uma sessão de Toura-

da á Corda com 6 toiros e uma vaca. Já com a 
noite a cair, novamente Cantoria. Pela primeira 
vez no Canadá, assisti a uma Festa, que nos fazia 
esquecer por completo que nos encontrávamos 
em terras canadianas. Vivia-se uma verdadeira 
atmosfera de Ilha Terceira.
O domingo não foi diferente pois as cantorias e 

toiros, foram mais uma vez o “prato do dia”.
É interessante sublinhar que nesta Quinta, mui-

tas pessoas constroem aqui mesmo belas mora-
dias, onde passam os fins de semana, haja festa 
ou não. Quanto ao comes e bebes, não parece ser 
uma grande preocupação, pois por onde quer que 
se passe, toda a gente oferece comida e bebida .
Uma palavra de apreço á generosidade do Mor-

domo da festa, que a partir do momento que che-
gámos nunca nos faltou nada. Os nossos agra-
decimentos também para o Sr. Teixeira que nos 
arranjou um quarto onde também se encontra-
vam os cantadores e a equipa do Montreal Ma-
gazine, e ao Sr. Fernando que nos cedeu o seu 
camarote, lugar privilegiado para ver os toiros .
Parabéns ao Sr. Fernando e família que diri-

gem a ganadaria olé toiros, preservando pre-
ciosamente  bem viva a cultura terceirense.
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FranCiSCa reiS
freis@avozdePortugal.coM

o dia 15 de agosto dia Fe-
riado nacional em todo 

o Portugal e como alguns sa-
bemos que também o dia em 
que a vila de Água de Pau ce-

lebrou 500 anos como vila e as Festas da nos-
sa Senhora dos anjos na ilha de São Miguel, 
açores.

A Paroquia de Água de Pau celebrou durante o 
15, 16 e 17 de agosto as festas em honra da Se-
nhora dos Anjos. É uma festa de verão que reune 

500 anos da viLa áGua de Pau
milhares de pessoas fortemente marcada pelos 
emigrantes do Canadá e dos Estados-Unidos  
nesta linda vila da costa do sul de São Miguel.
Nesta altura do ano a vila enche-se de colorido 

enfeitando as janelas, as varandas, as ruas de flo-
res naturais para honrar a sua Padroeira.

Durante a Procissão solene a imagem da Senho-
ra dos Anjos juntando com mais de 13 andores 
enfeitados de flores percorre as ruas principais 

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

da Vila é a tradicão mantém-se Nossa Senhora  
vai recebendo nas coroas ofertas com dinheiro 
que são enfiadas no braço da imagem.
1515 - 2015 Sinais do Tempo, e a sua Trajecto-

ria de um Passado com História o novo livro do 
nosso amigo Roberto Medeiros que sairá no fim 
deste ano.
“Costuma-se dizer que hoje passar por Água de 

Pau é atravessar um jardim! Mas é muito mais 
do que isso. É recordar um passado cheio de his-
tória. É falar de gente grande que muito fez não 
só pela sua terra mas por toda esta ilha, por essa 
região e até por esse país fora. Cultivando-o, di-
vulgando-o, e até defendendo-o.”
Parabéns vila Água de Pau pelo teu 500º 

aniversário e ao teu povo, são os votos do Jor-
nal a voz de Portugal.
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história do senhor
Bom Jesus da Pedra

as festas do Senhor Bom 
Jesus da Pedra têm lugar 

anualmente no último fim-de-
-semana de agosto. este ano 

realiza-se entre os dias 26 de agosto até ao dia 
2 de setembro. duram uma semana, em vila 
Franca do Campo na ilha de São Miguel, aço-
res.
As festas do Senhor Bom Jesus da Pedra são das 

mais antigas da Ilha de S. Miguel.  Entre as tra-
dições que mais fielmente retratam a fé profunda 
dos Vila-Franquenses é sem duvida a devoção à 
imagem do Senhor Bom Jesus da Pedra. As mani-
festações religiosas Vila-Franquenses remontam 
às primitivas romarias e procissões em tempos de 
aflições nomeadamente após a subversão de 1522.
Sobre a imagem há uma lenda que diz que deu 

à costa, dentro de uma caixa de madeira, na praia 
do Corpo Santo em data desconhecida. A imagem 
“ECCE Homo” representa o Cristo coroado de 
espinhos, sentado numa PEDRA. A imagem teria 
sido lancada ao mar na altura em que o Rei Henri-
que VIII se encontrava revoltado com a Igreja Ca-
tólica.  Assim a imagem do Senhor Bom Jesus da 
Pedra acabou por ser salva e ficou sempre a cargo 
um dos primeiros edifícios hospitalares, a Santa 

Casa da Misericórdia da Vila Franca conhecida 
hoje como Igreja do Senhor Bom Jesus da Pedra 
desde 1903, data da autorização do Papa Leão 
Terceiro para que estas festas fossem reconheci-

das. A Comissão das festas prepara um vasto pro-
grama, com muitas atividades durante a semana 
que vão desde as celebrações religiosas, eventos 
culturais e animação dos arraiais. 
Haja saúde para gozar estas lindas festas e 

tradições.

FranCiSCa reiS
freis@avozdePortugal.coM

cAsAis dA semAnA

BeBé dA semAnA

cristiano mateus vieira
data de nascimento: 30 Maio de 2015

Mãe: dimitra sideris e Pai: Paul-victor vieira

carLos andrade homenaGeado

os açores tem muito orgu-
lho nas suas comunida-

des emigradas disse o Presi-
dente do governo dos açores 
vasco Cordeiro sexta-feira 

passada numa Sessão Solene da Festa do emi-
grante em São Miguel, açores.
REAFIRMOU QUE O SUCESSO DOS ACO-

RIANOS DA DIÁSPORA VALORIZA A RE-
GIÃO APONTANDO O EXEMPLO DO NOS-
SO AMIGO CARLOS ANDRADE.
O Comendador Carlos Andrade muito bem 

conhecido na nossa Comunidade de Montreal, 
emigrou para o Montreal aos 14 anos de idade 
natural da Ilha de São Miguel. Carlos fazia parte 
dos Jovens de Santa Cruz da rua Clark nos anos 
60 até à sua partida para os Estados Unidos, em 
1974. Carlos Andrade é um grande empresário e 
de grande sucesso nos Estados Unidos recebeu 
uma medalha de ouro do Concelho da Vila Fran-
ca do Campo na Ilha de São Miguel, depois de 
já ter sido condecorado pelo Presidente da Repú-
blica em Washington, Canadá, e pelo Governo 
dos Acores.
Carlos Andrade é conhecido como o REI do 

DUNKIN DONUTS. Carlos Andrade FATURA 
MAIS DE UM BILIÃO de dólares por ano nos 
Estados Unidos, com mais de 500 Restaurantes 
de Dunkin Donuts, mais de 2 mil empregados. 
O negócio vai já na segunda geração. Além do 
Dunkin Donuts está na criação de um banco para 
apoio à comunidade de emigrantes Portugueses.  

Há 50 anos atrás na zona de Fall River e New 
Bedford fundou-se o Luso Bank que era o úni-
co Banco que dava apoio aos Portugueses mas 
que já fechou as portas. Há três (3) anos atrás o 
Carlos fundou um comité com mais 5 pessoas e 

criou-se uma casa bancária que vai acontecer já 
em finais deste ano ou princípios de 2016. Todos 
os Portugueses beneficiarão, cada cliente que 
abrir uma conta bancária passará automatica-
mente a ter ações participativas, os clientes que 
abrirem um conta serão  também sócios e assim 
beneficiarão no ato de uma compra de casa, ou 
outra compra qualquer.
Carlos também criou a fundação Dunkin Do-

nuts Scholarship que apoia jovens atribuindo 
Bolas de estudo. As Bolsas de estudo já ESTÃO 
a dar $300 MIL DÓLARES E PARA O ANO 
QUER CHEGAR A $500 MIL DÓLARES, isto 
para o Carlos é muito gratificante, “os estudos 
são fundamentais”, disse o Carlos ao Correio 
Económico dos Açores.
um abraço ao amigo Carlos andrade dos 

teus amigos e familiares de Montreal, que 
deus te abençoe cada vez mais.

FranCiSCa reiS
freis@avozdePortugal.coM
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quatro anos dePois, Fmi vai
FinaLmente sair de PortuGaL
representação internacional do Fundo vai 

mudar de casa. quando a maior parte 
dos portugueses estiver pronta para votar, 
lisboa vai deixar de ter uma base de um dos 
membros da troika.
O último dia dia de setembro vai trazer mais um 

marco importante no processo de recuperação 
económica e financeira de Portugal. Quatro dias 
antes das eleições legislativas, o escritório na 
Avenida da República vai deixar de ser a ‘casa’ 
da equipa liderada por Albert Jaeger. A saída do 
FMI marca o final da representação permanen-
te em Portugal, quatro anos depois da chegada 
a Lisboa no início da intervenção externa. De 
acordo com o Jornal de Negócios, o período de 
estadia podia ter sido alargado, mas a falta de 
vontade do governo em manter o apoio ‘físico’ 
do FMI foi decisivo para a saída. Ainda assim, 

Portugal continuará a ser alvo de atenção próxi-
ma da instituição liderada por Christine Lagarde, 
até que a dívida nacional volte a ser menor do 

que o limite para dispensar a vigilância. Neste 
momento, calcula-se que o equilíbrio de contas 
seja atingido em 2021.

sócrates Perde recurso, desta
vez no triBunaL constitucionaL
o ex-primeiro-ministro José Sócrates, de-

tido desde novembro de 2014, tentava o 
seu sétimo recurso.
José Sócrates pretendia que fossem declaradas 

inconstitucionais várias interpretações de nor-
mas cuja aplicação permitiu à 
Relação de Lisboa julgar im-
procedente o seu recurso, sendo 
mantido em prisão preventiva. 
No entanto, a tentativa foi, mais 
uma vez, à barra. Conforme 
indica o Jornal de Notícias, o 
Tribunal Constitucional diz não 
haver qualquer inconstituciona-
lidade. A publicação sublinha 
que esta é a sétima derrota do 
ex-primeiro-ministro em maté-
ria de recursos. Em questão es-
tava, por exemplo, o uso de ditados populares 
para, em “livre apreciação da prova”, se consi-
derar a existência de indícios de crime. Sócra-

tes contestava a utilização de expressões como 
“milagre do altruísmo” ou “gato escondido com 
rabo de fora”. Recorde-se que, entretanto, já foi 
iniciada uma investigação à mais recente movi-
mentação financeira de Sócrates: a venda da sua 

casa a um cidadão paquistanês, ex-procurador e 
candidato a um visto dourado.

saLGado Passou Património
Para a muLher e FiLhos
apenas quatro dos imóveis arrestados pelo 

departamento Central de investigação e 
ação Penal estão no nome de ricardo Salga-
do.
Cinco meses antes do colapso do Banco 

Espírito Santo, o então seu presidente, Ri-
cardo Salgado, transferiu os seus bens de 
maior valor para os nomes da mulher e dos 
três filhos, revela o semanário SOL. Assim, 
apenas quatro imóveis dos mais de 600 que 
foram arrestados pelo Departamento Cen-
tral de Investigação e Ação Penal (DCIAP) 
estão no nome do ex-banqueiro, sendo que 
são propriedades que pertencem também aos 
irmãos e a um dos seus filhos.
O semanário SOL teve acesso a documentação 

que comprova que 273 prédios e 346 frações 
deixaram de estar no nome de Ricardo Salgado 
e passaram, em março do ano passado, para os 
nomes de Maria João Bastos Salgado (mulher) 

e Catarina, Ricardo e José Salgado (filhos). Esta 
transferência de propriedade foi feita através da 
Sociedade de Administração de Bens Pedra da 
Nau. Esta sociedade, revela a mesma publicação, 

foi criada em 2000 para administrar os bens da 
família Salgado, sendo que foi sempre o ex-ban-
queiro o seu presidente. No entanto, também no 
ano passado, o ex-presidente executivo do BES 
deixou de estar à frente da Sociedade, passando 
tudo para o nome dos filhos e mulher.

há PortuGueses escravizados
e em condiÇÕes desumanas
no estranGeiro
Munique é onde “existe uma maior escravatura 

contemporânea”, denunciou o presidente do sin-
dicato da construção civil.
Em declarações à antena 1, o presidente do sindi-

cato da Construção Civil denunciou uma realidade 
que se vive em vários países para onde os portugue-
ses vão em busca de trabalho. é na alemanha, mais 
precisamente em munique, onde “existe uma maior 
escravatura contemporânea e onde há uma maior 
desregulação social e laboral”, declarou albano ri-
beiro, insurgindo-se contra as remunerações que 

são pagas a portugueses que vão para o estrangeiro 
em busca de melhores condições de vida.
“Os trabalhadores portugueses ganham três vezes 

menos do que os trabalhadores alemães, ainda que 
na mesma categoria. Estamos a falar num universo 
de milhares de pessoas”, explicou, dando conta da 
situação que se vive, por exemplo, no Luxemburgo”.
“Empresas que não estão legais estão a abandonar 

os trabalhadores. Há alguns com seis meses de tra-
balhos em atraso e que estão a recorrer aos portos 
de abrigo, habitados maioritariamente por toxicode-
pendentes e alcoólicos”, denunciou o representante 
do setor da construção. 
segundo albano ribeiro, estima-se que possam 

ser mil os trabalhadores nestas condições desuma-
nas, apesar do esforço das autoridades, que tentam 
“intervir para que a situação seja humanizada”.

BisPo do FunchaL vai convidar 
PaPa Francisco  a visitar
a madeira
o bispo do funchal, antónio carrilho, anunciou 

a intenção de convidar o papa francisco a visi-
tar a “diocese periférica” da Madeira em maio de 
2017, por ocasião do centenário das aparições 
de nossa senhora em fátima.
O anúncio foi feito na homilia proferida durante a 

missa da assunção da virgem, na paróquia de nos-
sa senhora do monte, nas zonas altas do Funchal, 
onde estiveram presentes centenas de pessoas.O 
bispo antónio Carrilho disse que fará o convite ao 
líder da igreja católica na sequência de uma vista ao 
vaticano, que está agendada para setembro.no de-
curso da missa em honra da padroeira da madeira, 
o bispo revelou ainda que a diocese do Funchal vai 
envidar esforços para que a peregrinação da ima-
gem de nossa senhora de Fátima, marcada para 

o início de 2016, inclua uma passagem pela ilha.
Cintando os papas bento Xvi e Francisco, antónio 
Carrilho alertou, por outro lado, para o facto de a 
sociedade atual estar “carente de valores”, havendo 
necessidade de uma “ação comunitária” para levar 
a cabo um projeto humanista cristão marcado pela 
caridade e pela verdade. O bispo chamou também a 
atenção para as “periferias existenciais” do mundo e 
para a premência de auxiliar os mais necessitados.
Numa cerimónia em que participaram várias figuras 
públicas regionais, entre as quais o presidente do 
governo da madeira, miguel albuquerque, e o presi-
dente da Câmara do Funchal, paulo Cafofo, o bispo 
realçou ainda a profunda devoção dos madeirenses 
a nossa senhora do monte, seja na ilha como nas 
comunidades de emigrantes.
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quArtA-fEIrA
19 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal
04:59 bem-vindos a beirais
 O Casal do Cupão
05:43 portugal selvagem
 O guarda-nocturno (Coruja)
06:10 sabores da diáspora
06:41 Obra de arte
 Engenharia em 
 unidades Hospitalares
07:13 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:12 sociedade Civil
 perigos do sol
10:43 verão total
 Ferreira do alentejo
13:21 Eixo norte sul
13:53 vida animal em 
 portugal e no mundo
 Laguna villafalia-Zamora
14:06 O preço Certo
15:00 telejornal
16:02 sabores da diáspora
16:31 verão total
 Ferreira do alentejo
19:00 24 Horas
20:01 bem-vindos a beirais
O Casal do Cupão
20:47 destino: portugal - i
 aveiro
21:13 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:32 telejornal madeira
23:04 poplusa
 miguel gizzas
00:06 Obra de arte
00:33 vida animal em 
 portugal e no mundo
01:00 Endereço desconhecido
 Letónia

quINtA-fEIrA
20 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
 por beirais
05:45 portugal selvagem
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:12 sociedade Civil
 segurança marítima
10:45 verão total
 baião
13:00 Eixo norte sul
13:45 O preço Certo
15:00 telejornaldireto
16:00 pit stop
16:30 verão total
 baião
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
 por beirais
20:45 destino: portugal - i
 viseu
21:25 Fatura da sorte
21:30 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:15 grande área
00:45 pit stop

sExtA-fEIrA
21 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
 dia sem mentiras
05:45 portugal selvagem
a rosa do Lago (Flamingo)
06:30 Escolhas do Consumidor
07:15 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:15 sociedade Civil
 O Estado da arquitetura
10:45 verão total
 Lagoa
13:00 Eixo norte sul
13:45 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 Escolhas do Consumidor
16:30 verão total
 Lagoa
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
 dia sem mentiras
20:45 destino: portugal - i
 viana do Castelo
21:15 Os nossos dias
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 marca madeira
23:45 grande Entrevista

 Catarina Furtado
00:45 Endereço desconhecido
 Estónia

sábADO
22 DE AgOstO                                     
01:30 visita guiada
 torre do tombo
02:00 ainda bem Que vieste
02:45 Encontros imediatos
03:00 bom dia portugal 
05:45 inesquecível
 Fernando Ferrão 
 e José Cid
07:30 áfrica 7 dias
08:00 Jornal da tardedireto
09:15 Zig Zag
09:45 programa a designar
12:00 atlântida - açores
13:30 repórter madeira
14:15 grande Entrevista
 Catarina Furtado
15:00 telejornal
16:00 Correspondentes
16:35 poplusa
miguel gizzas
17:30 in & Out
18:00 programa a designar
19:00 24 Horasdireto
20:00 Zona mista
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:25 Escolhas do Consumidor
23:45 sábado para a meia-noite

DOmINgO
23 DE AgOstO                                     
01:30 destino: portugal - i
02:30 biosfera
 materiais para uma
 Construção Mais Eficiente
03:00 bom dia portugal
05:00 Eucaristia dominical
06:15 nha terra nha Cretcheu
 abraão Lopes
 são nicolau
07:30 áfrica global
08:00 Jornal da tarde
09:15 só visto!
10:15 verão total
 Campo maior
15:00 telejornal
16:00 Esta é a minha Família
 Família de avós
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:00 7 pecados rurais
20:45 programa a designar
22:00 telejornal açores
22:30 telejornal madeira
23:00 só visto!
00:00 inesquecível
 Fernando Ferrão
 e José Cid

sEguNDA-fEIrA
24 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 bem-vindos a beirais
05:45 portugal selvagem
 a rainha da 
 água doce (Lontra)
06:13 palácios de portugal
 palácio azurara
06:45 mar de Letras
 péqui mpuló
07:12 Os nossos dias
08:00 Jornal da tarde
09:12 sociedade Civil
dia internacional dos museus
10:15 verão total
13:00 Eixo norte sul
13:30 rtp sempre
13:45 O preço Certo
15:00 telejornal
16:00 palácios de portugal
 palácio azurara
16:30 verão total
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
20:45 destino: portugal - i
 viana do Castelo
21:15 Os nossos dias
21:30telejornal açores
22:00 telejornal madeira
22:30 sinais de vida
23:45 arraiais da madeira
00:45 Endereço desconhecido
 polónia
tErÇA-fEIrA
25 DE AgOstO                                     
01:30 bom dia portugal

ProgrAmAção semAnAl

PoLíticos com interesses

Para a política são os po-
líticos. Passam a vida 

a prometer, a sonhar, a in-
fluenciar os destinos das pes-
soas. dizem-se representan-

tes, com estatuto e autoridade suficientes para 
mandar, pôr e dispor. Mas ser político não sig-
nifica que obrigatoriamente se cumpra tudo o 
que anteriormente se prometera. Como diz o 
povo, prometem muito e não cumprem.
Os políticos não fazem reformas porque isso 

implica trabalho, e muita visão estratégica. As 
reformas necessárias são regra geral e à primeira 
vista, antipáticas e geradoras de muita contesta-
ção. Pelo contrário, é mais fácil falar sobre aqui-
lo que os outros gostam de ouvir, andar na rua 
em ombros e ser idolatrado pelas multidões. E 
quando as promessas não se cumprem as causas 
são sempre apontadas a outros pelas mais diver-
sas razões, ou então é porque não houve tempo 

Jorge MatoS
jMatos@avozdePortugal.coM suficiente, ou culpa dos governos anteriores. 

Fazem-se muitas reuniões, mas é só de facha-
da, porque trabalha-se mais para eleições do que 
para gerações.
Portugal precisa de gente que acredite e faça 

acreditar. Mas para que isso aconteça precisa-
-se de criar um ambiente para que haja certezas. 
E pelo que se tem visto e assistido, falta muito 
para se chegar a esse patamar, precisamente pela 
abundância de políticos. Falta gente que saiba 
exercer a liderança com sabedoria e sem limita-
ções. E as limitações são muitas. Hoje qualquer 
representante social que exerce cargos diretivos 
sem ter sido sujeito a qualquer sufrágio universal 
ameaça a governação invocando o tribunal cons-
titucional. Os tribunais estão vulgarizados pe-
los representantes das oposições. Pedir dinheiro 
para as formações políticas e sociais é um direito 
constitucional. 
encontrar a fórmula de pagar aos credores 

fica dependente dos juízes. Assim vai ser di-
fícil cativar investimento, criar emprego, me-
lhorar serviços sociais e hospitalares.

600 anos dos descoBrimentos

que país magnífico que é 
Portugal. as festas his-

tóricas se festejam à base de 
centenas de anos.
Em 2014 festejou-se os 800 

anos da língua portuguesa, e este ano de 2015 
festejam-se os 600 anos dos descobrimentos por-
tugueses. O dia 22 de agosto de 1415 é conside-
rado como a data do princípio dos descobrimen-
tos.
É a conquista de Ceuta que 

é considerada historicamente 
como a primeira aventura por-
tuguesa.
Há  600 anos que caravelas, 

galés, naus e outras embarca-
ções começaram a levar através 
do mundo a bandeira e o escudo 
de Portugal. Estamos no reino 
de Dom João Primeiro. 
Porquê Ceuta?
Porque piratas mouros ataca-

vam as costas do Algarve e que 
Ceuta era um centro de comér-
cio ultra importante (ouro e es-
peciarias da Índia, e o norte de 
África rico em cereais).
Curioso nesta invasão os sol-

dados não eram só portugueses, 
mas ingleses, galegos e outros 
(à volta de 20 000 homens).
A invasão não teve grande resistência (Para 

detalhes consultar a crónica de Gomes Eanes 
de Zurara). Penso que a história se define como 
uma sucessão de factos que se sucedem suces-
sivamente sem cessar. Um espécie de repetição 
constante mesmo contemporânea. Vejamos:
Quais são as razões principais que levaram 

às descobertas, às invasões e à maior parte das 
guerras?
As necessidades, o dinheiro, o poder, a ganân-

cia, as religiões, a aventura... e na minha opinião 
a loucura dos homens.
O ser humano nasceu curioso e ambicioso. 

Aparte os problemas da  fome e do bem estar 
dos seus, o ser humano, não se satisfaz com o 
que tem: quer cada vez mais, cada vez maior, 
cada vez mais riquezas e poder (esta ambição só 
é valida na evolução das técnicas).
Esta ambição, fruto d’uma fortíssima imagina-

ção leva as coisas não somente ao melhor  que há 
como ao pior que existe.
Maravilhosos portugueses que levaram ao mun-

do uma das primeiras evoluções modernas, uma 
certa cultura nova, uma certa maneira de viver, 
uma certa fantasia (gostava de dizer artística, 
mas no mundo havia várias culturas já bastante 

desenvolvidas).
Aventura, conquista, localização, instalação à 

procura da felicidade, e infelizmente desenvol-
ver a palavra saudade. Como resultado, foi a lín-
gua Portuguesa que teve a maior vitória.
Espalhada pelos cinco continentes , foi a única 

coisa que ficou, ao lado de cemitérios cheios.
amigos, as recordações do pais, são lagrimas 

de sangue, mas a língua bela que falamos, rica 
em imagens, rica em expressões , sonora aos 
ouvidos, por favor colaborem em força comi-
go, acompanhem para que os descobrimentos 
não tenham sido inúteis.

luiz Saraiva
lsaraiva@avozdePortugal.coM



A Voz de PortugAl  |  19 de Agosto de 2015  |  P. 13

3 .89%

514-246-9008

Para
Vender ou

comPrAr
*

AVAliAção grAtuitA
teleFone-me

inFormem-se soBre As VAntAgens
de trABAlhArmos juntos

não Procure mAis!
AProVeite A minhA 

eXPeriÊnciA ProFissionAl

* inscrição e venda.
António

gomes
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PereGrinaÇão internacionaL do imiGrante

Celebrou-se em Fátima no 
dia 12 e 13 de agosto as 

cerimónias religiosas desta 
grande peregrinação interna-
cional presidida por sua ex-
celência Sr. Bispo das forças 

armadas e da polícia d. Manuel linda. 

Teve o seu inicio no dia 12 com a celebração 
do terço e em seguida procissão de velas com a 
imagem para o altar do recinto aonde teve lu-
gar a celebração da eucaristia com a presença 
de vário bispos e grande número de sacerdotes 
entre 75 000 a 80 000 fiéis.

Tendo nesta celebração o presidente desta as-
sembleia definido que o caráter do imigrante na 
igreja dos dias de hoje chama a atenção que a 
Europa devia prestar mais auxílio aos refugia-
dos que neste tempo têm entrado no continen-
te europeu e se destacando que o caráter que a 
europa migrante da Igreja está defendendo que 
a europa estaria a lutar, conta a história de um 
novo muro.
Também foi chamado a atenção nesta peregri-

nação das migrações que os refugiados se es-
tão tornando numa tragédia acusando a Europa 
e as instâncias internacionais de indiferença 
admitindo-se que os seminários e os mosteiros 
estariam na disposição de receber refugiados da 

Manuel neveS
Mneves@avozdePortugal.coM Síria. Foram terminadas estas celebrações no 

dia 13 com celebração da eucaristia e o adeus 
à Virgem.

no verão, os aÇores são ainda mais Bonitos

estamos em pleno verão e 
esta é a ocasião mais do 

que propícia para, de forma 
tranquila, darmos uma volta 

pelas ilhas. nos açores somos uns privilegia-
dos, porque as nossas belezas naturais tor-
nam-se ainda mais bonitas. É bom apreciá-
-las com sossego e serenidade, pois só assim se 
pode usufruir do muito que a mãe natureza 
dotou o nosso arquipélago.
Foi por isso mesmo que a revista National Geo-

graphic Traveler elegeu nossa Região, como as 
segundas melhores ilhas do mundo, atrás das 
ilhas Faroé, na Dinamarca. No Best Rated Islan-
ds foram avaliados 111 destinos, por 522 peritos 
em turismo sustentável. Os Açores obtiveram 
84 em 100 pontos, sendo definidos como sítio 
paradisíaco, com construções bem conservadas, 
natureza respeitada e habitantes sofisticados. 
De acordo com os peritos, os caprichos do cli-

ma têm impedido a massificação de turistas se-
duzidos pelas montanhas vulcânicas, pelos vales 
verdejantes das Flores ou pelas baías da Tercei-
ra. Sem dúvida, uma avaliação que nos honra 
e que importa não desleixar e continuar a ter a 
preocupação para preservar o que nos rodeia.
Por outro lado, naquele estudo, diz-se que re-

motos e com clima temperado, os Açores per-
maneciam pouco utilizados pelo turismo, em 
que o principal perfil do visitante é de viajantes 
independentes que ficam em regime de cama e 
pequeno almoço. O ecossistema das maravilho-
sas ilhas, com ravinas cobertas de hortênsias, e 
de baleias que se passeiam no mar, ainda são 
uma visão frequente na costa marítima. A cul-
tura local é forte e vibrante e informa que não 
é incomum ser-se convidado para a casa das 
pessoas para jantar, ou ser bem recebido numa 
refeição comunitária durante uma festa. 
Ou seja, os Açores são descritos como um oásis 

e esta é a melhor forma de vender um produ-
to, sem muitos custos, numa campanha turística 
que tem tido muito retorno.
É certo que houve um investimento oficial em 

termos de comunicação, relativamente a campa-
nhas publicitárias nas ruas e nos meios de comu-
nicação, mas também em viagens com jornalis-
tas estrangeiros e que se deixaram deslumbrar 
pelo destino turístico dos Açores. Na verdade, 
em pequenos torrões insulares, consegue-se en-
contrar plantações de chá, ananases, actividade 
vulcânica, campos de tabaco, muros de pedra 
seca, sebes de hortênsias, um manjar de deuses 
cozinhado nas entranhas da terra e vacas felizes 
em pastos, em tons de verde impressionantes?
Com a chegada das companhias aéreas low 

cost, começa a sentir-se sinais de que os Açores 
estão a ser redescobertos e que, em termos tu-

rísticos, o nosso arquipélago tem sido apontado 
como um destino preferencial para o mercado 
português.  
Os Açores constituem um tesouro paisagístico, 

em que a diversidade de cada uma das ilhas cati-
va qualquer visitante, numa atmosfera bucólica 
que só os açorianos sabem preservar para assim 
oferecer um panorama idílico quase intacto. 
Vivemos o chamado turismo sustentável que é 

um mercado em crescimento, estando na moda 
visitar os Açores, por isso, é que o aeroporto de 
Ponta Delgada, desde março passado, a nível 
nacional, ficou no primeiro lugar, em termos de 
crescimento e, a nível europeu, ficou classifica-
do em quarto lugar, o que por aqui se pode mui-
to bem avaliar o efeito da entrada em vigor das 
low cost.
O estudo não avalia a qualidade do serviço, por 

isso uma ilha pobre pode suplantar outras mais 
ricas. A avaliação recaía sobre itens como a cul-
tura ou a estética. Os itens avaliados foram a 
qualidade ambiental, a integridade social e cul-
tural, condição da arquitetura, atracão estética e 
gestão do turismo e perspetivas futuras. 
e acima de tudo: o grau em que as ilhas ain-

da não se deixaram estragar pelo turismo de 
massas. Será que teremos capacidade para 
continuar a preservar todas estas particulari-
dades? está nas nossas mãos sabermos lidar 
com a visita maciça de turistas.

antónio 
Pedro CoSta
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Jorge
Correia

jcorreia@avozdePortugal.coM

de cinismo em... cinismo

a clássica filo-
sofia grega 

englobava uma 
escola de pensamento (Cinismo) 
que defendia o retorno à vida 
simples, livre de todas os desejos 
e possessões materiais, em har-
monia com a natureza, por for-
ma a viver em virtude e conse-
quentemente atingir a felicidade 
por este meio.

Como é apanágio do ser humano 
em desvirtuar a verdadeira essên-
cia de algo em prol de interesses 
particulares imediatistas, e muitas 
vezes em amarrar-se a pequenas 
peculiaridades e perder a visão de 
conjunto, a interpretação moder-
na do pensamento cínico fixou-se 
na indiferença dos seguidores do 
cinismo pelas coisas materiais e 
sua independência em relação às 
convenções sociais aceites, decla-
rando esta corrente de pensamento 
como a completa desconfiança em 
relação ao ser humano próximo e 
às suas motivações, a uma forma 
de estar descarada nas suas pre-
tensões.  E a moda vingou! Hoje, 
mais que nunca, faz-se questão de 
exercer esta interpretação faccio-
sa em todas as atividades huma-
nas, até mesmo nas relações mais 
próximas.

Vejamos a “moda” atual do mun-
do financeiro: para as dificulda-
des existentes relacionadas com 
economias estagnadas e modelos 
sociais esgotados, injetemos mais 
dinheiro no sistema financeiro 
para que homens e mulheres por 
este mundo fora sejam ainda mais 
aprisionados na sua demanda de 
recursos financeiros enquanto que 
a economia, incapaz de absorver 
mais capital devido ao elevado en-
dividamento das pessoas, mostra-
-se insensível a essas injeções fi-
nanceiras. Por outro lado, projetos 
que elevariam o nível de vida de 
populações são puramente ignora-
dos. 
Nos EUA há populações sem 

qualquer acesso a água potável, 
por exemplo. Outro exemplo, a 
floresta portuguesa, tão fustigada 
pelos incêndios, é completamente 
abandonada à sua sorte. Explora-
ção de recursos ou investimentos 
que poderiam ser feitos para be-
neficiar diretamente populações 
ou regiões ficam na gaveta “por 
falta de recursos financeiros” en-
quanto  que milhares de milhões 
são disponibilizados no mundo fi-
nanceiro para que este não perca a 
sua fatia do bolo através dos em-
préstimos que concede.
Veja-se a imigração para os paí-

ses em melhores condições, desde 
aqui a América do Norte até na 
Europa com a tragédia que se vive 
no Mediterrâneo. Se por um lado 
abrem-se as portas a quem pode 
pagar o seu visa através de inves-

timentos chorudos sem se atender 
à origem dos mesmos (havendo 
aqueles que assim “compram” 
direitos em vários países), refu-
giados e mesmo pessoas simples 
que transitam entre empregos de 
um país para o outro ou que têm 
raízes em mais do que um país 
encontram inúmeras dificuldades 
em se movimentar. Enquanto isso 
somos iludidos com informações 
estrategicamente divulgadas sobre 
aparentes permissões para entra-
das de refugiados.

Veja-se o exemplo concreto dos 
descontentes do BES em Portu-
gal. Muitos protestos, muito baru-
lho, mas sempre tudo em frente ao 
Banco de Portugal, em frente às 
dependências do Novo Banco (o 
que restou do BES), ou outra enti-
dade estadual. Mas nunca vi nem 
soube de qualquer protesto em 
frente aos antigos responsáveis e 
acionistas do BES, esses sim, últi-
mos responsáveis pelo banco que 
dirigiam. Enquanto isso finge-se 
que apenas as entidades estaduais 
tiveram o ónus da responsabilida-
de.

Nas relações internacionais então 
o cinismo é a palavra de ordem, 
onde nações com ódios particula-
res e que se regozijam em cultivá-

ProdutorA
rosA VelosA

linhA ABertA
514.483.2362

contActo PuBlicitário: 514.366.2888

1280 AM

Rádio
  PoRtugalíssimo

domingo das 15h às 18h
5877 Avenue Papineau, montreal, h2g 2W3

-los, insistem e exercem pressões 
impeditivas sobre acordos que 
podem criar aproximações futuras 
entre nações desavindas, criando 
obstáculos e reagindo como crian-
ças amuadas. Temos os “combates 
políticos”, principalmente agora 
em tempo de eleições, onde quan-
to mais confusão e desconfiança, 
melhor. Todo este clima afeta o 
individuo, e na realidade, tem ori-
gem em cada um de nós, processo 
que se expande até às expressões 
anteriormente referidas. Natural-
mente nenhum dos problemas aci-
ma referidos é fácil de resolver, e 
ninguém se pode arrogar a ter a 
solução imediata, até porque esta 
não existe.

Um dos aspetos que influenciam 
este estado de coisas está no ci-
nismo com que se encara a re-
solução dos mesmos. este cinis-
mo tem raízes mais profundas 
no ser humano, nomeadamente 
na deficiente educação humana 
em perceber que vivemos todos 
neste planeta e que por ventura 
para vivermos bem temos que 
invariavelmente trabalhar pela 
harmonia do conjunto. vivemos 
na ilusão de interpretarmos que 
podemos ter a nossa quintinha e 
que tudo o resto nada tem a ha-
ver connosco.
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tel.: 514.943.7907

informaÇÃo
para 

Quem LÊ.
resuLtado 

para 
Quem anuncia.

urgÊnciAs e serViços PÚBlicos

pOLíCia, FOgO, ambuLânCia                 9-1-1
CidadE dE mOntrEaL               3-1-1
aCidEntEs dE trabaLHO      514.903.3000
aidE JuridiQuE                 514.842.2233
aJuda sOCiaL                     514.872.4922
assuranCE autOmObiLE               514.873.7620
assuranCE-EmpLOi 514.644.4545
assuranCE maLadiE                514.864.3411
CasamEntOs Civis                  514.393.2113
Cidadania Canadiana               1-888 242-2100
EmigraÇãO Canadá              514.496.1010
EmigraÇãO QuEbEQuE            514.873.2445
HOspitaL HôtEL-diEu                     514.890.8000
HOspitaL rOyaL viCtOria        514.842.1231
muLti-ECOutE 514.737.3604
nOrmas dO trabaLHO                     514.873.7061
pEnsiOn sECurité viEiLLEssE Canada
 1.800.277.9915
prOtECÇãO aO COnsumidOr 
 1.800.387.1194
prOtECÇãO da JuvEntudE       514.896.3100
rEgiE ass. autOmObiLE                 514.873.7620
rEvEnu Canadá                  1.800.959.7383
rEvEnu QuEbEQuE             514.864.6299

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 FotógrAFo

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

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

4057 boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
tel.: 514.844.3054

casamentos, 
Batizados, festas,...
tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

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.

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

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
renovações

ligeiras
cimento, cerâmica, e 

muito mais
t.: 514.668.6281

AssIstêNcIA AO DOmIcílIO 
A IDOsOs Em pOrtugAl

pessoa honesta e 
profissional, serviço de 

desempenhos, tais como 
compras, limpeza, etc. 

IsAbEl: 001351916516513

8351, boul. st-michel
tel.: 514.376.4124

serViço de
AssistÊnciA

969,rua rachel E.
montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

contABilistA

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

www.acaixa.ca

serViços 
FinAnceiros

cAnAlizAdor

4270 st-Laurent
tel.: 514.499.1624 #209

dentistA

eletricidAde

AgÊnciAs
FuneráriAs

imPortAdores

merceAriAs

monumentos

notários

PAdAriA

restAurAntes

renoVAções

restAurAntes

trAnsPortes

trAduções

CâMBio do dólar Canadiano
18 de agoSto de 2015

1 euro = Cad 1.459550
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

varina aluminium inc.
ao seu lado e ao seu dispor

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

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

a
v
p
8
3
3
4
7

informaÇÃo para 
Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.
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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

Perca peso de forma natural e definitiva. 
Programa nutricional recomendado

por médicos.
acompanhamento gratuito

cArlOs pAlmA
514-961-0770

emPregos

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 pessoa para tra-
balhar nos jardins. bom 
salário. 514-554-0213 

ou 450-641-7389

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

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

Precisa-se de uma pessoa para trabalhar como 
assistente domiciliária em laval. 

514-573-1837

Vende-se

serViço

reformado vende café-bar em operação desde 1990, 
com fiel clientela local, e também de passagem. Ótima 
localização, 5 máquinas de loterie video, possibilida-
de de cozinha aberta, e com muito potencial. não per-
ca esta oportunidade! 

pArA mAIs INfOrmAcÃO lIguE: 514-638-0263

AlugA-se

aceito trabalhos 
de Pladur, ladrilho, 
pinturas, pedreiro. 

Para tardes ou fins de 
semana.

contactar fernando: 
514-632-4491

M e M o r a n d u M
15º Ano de saudade

jOAquIm jOsé cAbrItA DA sIlvA
nasceu em 20-09-1947 | faleceu em 23-08-2000

Esposa, filha, restante família
e amigos recordam com eter-
na saudade.

será celebrada uma missa 
por sua intenção no próximo 
dia 23 de agosto, pelas 10h, 
na igreja de santa Cruz, 60 
rua rachel Oeste, montreal.
agradecemos antecipada-
mente a todas as pessoas 
que se dignarem assistir a 
esta Celebração Eucaristica.“a alma dos justos

está na mão de deus.”

precisa-se de assistente cozinheiro especializado 
em cozinha tradicional portuguesa com experiência e 

deve ter um bom francês. 
se apresentar no 4247 Boul st-laurent, Montréal, 

Qc H2W 2r2 ou telefonar para o 514.281.6947

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 por
email info@mondialuminium.com

aluga-se 5 1/2 na 6ª avenida em villeray.
514-274-8488

rEstAurANtE sOlmAr
O restaurante solmar, o mais antigo restaurante 

português em montreal está a procura de um chef 
de cozinha portuguesa com mais de 10 anos de 

experiência e com alguns diplomas prestigiados de 
escolas culinárias.

DAvID DIAs: 514-861-4562

Precisa-se de uma pessoa 
para trabalhos gerais tal 

como pequenas reparações e 
manutenção de edifícios. deve 

ter a sua ferramenta e ser 
experiente.

carlos: 514-601-8798

M e M o r a n d u M
1º Ano de saudade

NOrmANDA NEvEs vENturA
21-07-1944 – 24-08-2014

Estimada mãe, 
a tua partida foi subita mas o 
ano que passou sem a tua pre-
sença foi dos mais longos. só 
podemos desejar que estejas 
bem no céu em companhia do 
pai e que olhes por nós.

pois um dia nos voltaremos a 
encontrar se deus o permitir.

Saudades sem fim.

Walter (Lucy)

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.
precisa-se de senho-
ras/es de limpeza de 
quartos num hotel com 
experiência.

450-442-5800 #2009

precisa-se de senho-
ras com experiência 
em máquina de costura 
para fazer modelos de 
roupa para senhora.
Marie: 514-845-6680

infantário situado na região 
de rosemont tem lugares 
disponíveis para crianças.

contactar
514-729-1797

precisa-se de uma empregada de escritório com ou 
sem experiência. Conhecimento de simple Comptable 
e Excel. deve falar francês e inglês. 

Enviar Cv por correio eletrónico 
info@gamconception.com ou telefonar 514-323-0863
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cArNEIrO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa 
projetos. amor: demonstre, com mais entusiasmo, as suas 
emoções. saúde: a sua vitalidade estará à vista de todos, 
mas tenha calma. Dinheiro: Reflita sobre a sua vida profis-

sional, poderá ser o momento ideal para reciclar os seus conheci-
mentos. números da sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

tOurO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nos-
talgia. amor: não deixe transparecer tanto os seus ciúmes 
e fraquezas, poderão afetar a sua relação. saúde: poderá 
sentir algum desgaste físico. tenha cuidado com as mu-

danças de temperatura. dinheiro: poderá surgir uma oportunidade 
de obter rendimento extra, através de um part–time. números da 
sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

gémEOs: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa For-
ça, Coragem e Justiça. amor: tenha cautela, não deixe que 
a sua vida amorosa caia na rotina. saúde: O seu sistema 
nervoso poderá estar mais abalado, refletindo-se no funcio-

namento do seu organismo. dinheiro: altura propícia para enfrentar 
novos desafios. Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5

cArANguEjO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
desgosto. amor: Esta semana estará disposto a fazer de tudo 
para agradar a sua cara-metade. saúde: tudo correrá pelo 
melhor devido ao seu otimismo e confiança. Dinheiro: Por in-

fluência de terceiros poderão surgir alterações neste domínio. Núme-
ros da sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9

lEÃO: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. 
amor: tente não ser tão possessivo e dominador, para poder 
reencontrar o equilíbrio que a sua relação necessita neste 
momento. saúde: aja com prudência, não exceda os seus 

limites físicos. Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num perío-
do francamente positivo. números da sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2

vIrgEm: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Tra-
balho. amor: é prioritário que deixe de exigir tanto do seu 
par. saúde: não se prive de pequenos prazeres apenas 
porque deseja ter uma boa aparência física. dinheiro: não 

fique triste se não conseguir atingir o sucesso que merecia profis-
sionalmente. para atingir os seus objetivos deverá trabalhar com 
mais afinco. Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36

bAlANÇA: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Oca-
sião inesperada, amizade. amor: boas perspetivas neste 
campo, continue a investir. saúde: aprenda a controlar os 
seus nervos, será benéfico para si. Dinheiro: Invista na or-

ganização para melhorar a funcionalidade do seu departamento. 
números da sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. amor: respeite a forma de expressar os senti-
mentos da sua cara-metade. saúde: tendência para se sen-
tir um pouco depressivo. dinheiro: deverá agarrar todas as 

oportunidades que lhe vão surgir, esteja sempre de olhos bem aber-
tos. números da sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

sAgItárIO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
generosidade. amor: Favoreça a sua relação através do 
carinho e do companheirismo. saúde: Controle melhor os 
seus horários de sono. dinheiro: aposte na disciplina e mo-

tivação para atingir os seus fins. Obterá benefícios se cultivar o 
relacionamento interpessoal. números da sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29

cAprIcórNIO: Carta dominante: a temperança, que sig-
nifica Equilíbrio. Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que 
se surpreenda. saúde: poderá andar com o ritmo cardíaco 
muito acelerado. dinheiro: Evite entrar em confrontos com 

um colega. números da sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11

AquárIO: Carta Dominante: A Estrela, que significa Pro-
teção, Luz. amor: não ponha em causa a sua relação por 
coisas de pouca importância. seja mais afetuoso. saúde: 
O seu aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável. di-

nheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas. deve 
gerir bem os seus negócios se não quer ter surpresas desagradá-
veis. números da sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5

pEIxEs: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
amizade, Equilíbrio. amor: Esta poderá ser uma semana 
muito intensa a nível do romantismo e da aventura. saúde: 
psiquicamente poderá sentir-se cansado. tenha mais aten-

ção ao seu sistema nervoso, não deixe que o stress tome conta de 
si. Dinheiro: Momento favorável para aplicações financeiras. Núme-
ros da sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30
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PAlAVrAs cruzAdAs

soluÇão

Horizontais:1. Faval, aduar. 2. atufar, apre. 3. Colegiada. 4. grosso, 
me. 5. Lar, Os, Fez. 6. Catos, abuso. 7. ida, um, ama. 8. no, ajuste. 9. 
braceagem. 10. adem, Oitavo. 11. remar, sarar. vErtIcAIs: 1. Face, 
Cintar. 2. ato, Lado, de. 3. vulgata, bem. 4. aferro, arma. 5. Lago, suja. 
6. riso, muco. 7. assa, seis. 8. dado, batata. 9. upa, Fumegar. 10. ar, 
mesa, Eva. 11. revezo, amor.
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horóscoPo maria heLena martins

6
2

9

hOrIzONtAIs: 1. Campo de favas. acampamento mourisco. 2. 
mergulhar, lançar dentro. irra. 3. Conjunto dos alunos de um co-
légio. 4. de grande diâmetro. a mim. 5. pátria. aqueles. barrete 
mourisco. 6. nome de muitas plantas com o caule esférico ou an-
guloso e com as folhas cobertas de espinhos (pl.). mau uso de. 7. 
Jornada. a unidade. mulher que cria criança alheia. 8. Contr. da 
prep. em com o art. def. o. ajustamento. 9. ato de bracear. 10. ave 
palmípede, espécie de pato. Último numa série de oito. 11. mover 
os remos. Curar. vErtIcAIs: 1. semblante. Cingir, apertar com 
cinta. 2. ação. Flanco. preposição. 3. versão latina da bíblia, feita 
no séc. iv e atribuída a s. Jerónimo, e que foi reconhecida como 
canónica pelo Concílio de Trento. Virtude. 4. Afinco. Carabina. 5. 
grande extensão de água cercada de terra. imunda. 6. alegria. 
Secreção das mucosas. 7. Dizia-se dos filhos de negros que eram 
alvos e de cabelos louros. meia dúzia. 8. Oferecido. planta solaná-
cea com tubérculos subterrâneos e comestíveis. 9. salto brusco. 
deitar fumo. 10. brisa. banca. primeira mulher, mãe da humanida-
de (bíbl.). 11. pastagem para onde se muda o gado, enquanto se
desenvolve o pasto no lugar onde pastava. grande afeição.

missão: imPossíveL - naÇão secreta
Missão impossível, sem sombra de dúvidas, 

é uma das franquias de espionagem mais 
importantes da história do cinema. isso se deve 
às cenas de ação sem precedentes, que testam 
os limites do agente ethan Hunt (tom Cruise) 
e “sugam” grande adrenalina do espectador.
Foi assim no primeiro filme, em 1996, durante 

a cena em que Hunt fica pendurado numa sala 
da CIA e também em Protocolo Fantasma, onde 
o personagem precisa escalar o maior prédio do 
mundo para tomar conta do sistema do local. O 
facto é que Missão: Impossível - Nação Secreta, 
quinto filme da franquia, não fica atrás dos ante-

ser ou não ser eis a questão

que me importa ter um 
nome e um endereço, se 

na realidade nem sei quem 
sou!!!... Serei um átomo, ou 
uma entidade cósmica que faz  

parte desta Galáxia? Ou serei talvez uma criatura 
dentro da minha espécie autentificada pelos arqui-
vos de identificação com uma impressão digital 
única dentro do Universo? Se tal é o caso, por-
que razão acabei por ser escravo de um sistema 
social de uma máquina esmagadora que explora, 
e, que põe e dispõe da sorte de cada indivíduo? 
Que eu seja criado, e, educado pelos meus pais até 
à idade adulta, até aí está tudo muito bem. Claro 
que a partir dessa idade por suposto devo assumir 
a responsabilidade dos erros que pratico, como 
qualquer outro cidadão . Se até aqui estiverem de 
acordo comigo, vamos ver aonde é que o proble-
ma se descarta. Bom!.. ora vejamos ; o governo 
do meu país, é gerido por pessoas adultas que por 
suposto deveriam ser responsáveis, e, exemplares, 
ou seja o espelho da nação. Deram-nos a saber há 
pouco tempo que o nosso eis primeiro ministro 
foi ou está preso por fraude. Bem isto foi um caso 
de fraude, mas digamos se em vez de fraude, que 
ele tivesse atacado, ou insultado uma nação es-
trangeira, e que o resultado terminasse em guerra 
entre os dois países. Quem é que ia para a guerra? 
De certeza que não era o primeiro ministro!..Mas 
no entanto ele devia assumir a responsabilidade 
dos atos que praticou, e não os filhos de cada um, 
que não tiveram nada a haver com isso, e que fo-
ram enviados para a guerra no lugar dele.  Onde 

estão os meus direitos de cidadão, e da suposta  
criatura livre e única que sou? Sim sou livre de ser 
manipulado como um objecto, lá nisso não tenho 
dúvidas!.. Onde estão os responsáveis que regem 
as leis do universo, que agrupam a consciência 
coletiva, e que nos deixam cogitar em estado ca-
tatónico? Se nós temos que prestar contas a eles, 
eles prestam contas a Quem? Sobretudo dessas 
novas guerras que emergir em cada dia que pas-
sa!!!.. Será talvez que eles agem como no contro-
le que fazem sobre equilíbrio da fauna selvagem, 
onde as multidões não podem exceder um certo 
número. Onde depois para a equilibrar pedem a 
presença dos caçadores? Aonde é que está a cons-
ciência social, por essas vítimas inocentes que 
morrem todos os dias  nas guerras fomentadas por 
aqueles que regem as leis do universo? Posso ser 
uma ovelha que faz parte deste grande rebanho, 
mas não é outra ovelha que me vai impedir de ver 
e de pensar sobre a realidade das coisas, porque 
sei  que existo portanto sou, e penso como um ser 
humano que por suposto tem os seus direitos: os 
de exprimir e de relatar as injustiças que nos ro-
deiam. Se para subsistirmos temos que eliminar a 
existência do nosso próximo, de que valem todas 
as psicologias, filosofias, e religiões, e todas as 
morais que há mais de mil anos tentam incutir no 
espírito humano, se na finalidade acabamos por 
ser os predadores de nós próprios.
P.S. Se acaso eu vos dissesse quem sou, pode-

riam não gostar de quem eu sou, e isso é tudo o 
que tenho. A criança que fui, abandonei-a  na-
quela estrada, deixei-a ali quando vim a ser quem 
sou. Mas hoje vendo que quem sou é nada, quero 
ir buscar quem fui que ficou a chorar no meio na-
quela estrada.

JoSÉ da ConCeiÇÃo
jconceicao@avozdePortugal.coM

cessores e traz ação de verdade, o que faz dele 
um dos melhores filmes do gênero do ano.
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AnedotAs
1: Qual o melhor sogro do país? (santana Lopes; porque dá tudo à nora)
2: Qual é o peixe que tem filhos com gritos?
 (Congro, porque tem congritos)
3: porque é que a pantera fuma? (porque é amiga da onça)
4: porque é que as galinhas chocam? (porque não têm travões)
5: Qual é a metade de dois mais dois?
 (3; metade de 2 é 1+2=3)
6: Como se tira o leite da vaca? (branco)
7: Qual a palavra que tem 3 sílabas mas apenas 2 letras? (arara)
8: Qual a diferença entre a mulher e o leão?
 (a mulher usa baton e o leão ruge...)
9: porque é que o peixe come muito? 
 (porque anda sempre com água na boca)
10: O que é que diz o 6 para o 9?
 (porque é que você fica sempre de cabeça para baixo)
11: Qual o lugar da casa que está sempre com pressa? (corredor)
12: O que é que todos nós fazemos várias vezes ao dia,
 em algarismos romanos? (XiXi)
13: porque é que o louco coloca água no computador?
 (para poder navegar na internet)
14: Qual a semelhança entre um padre e um martelo? (ambos pregam)
15: O que dá o cruzamento de um urso polar com
 um canguru? (uma bolsa térmica)
16: Qual foi a primeira planta que adão pôs na terra (paraíso)? (a planta do pé)
17: Quando um relógio dá catorze badaladas,
 que horas são? (são horas de o mandar arranjar)
18: Quem de 25 tira, quantos ficam? (15)
19: O que é que vem depois da letra b no alfabeto? (a letra e )
20: Como é que chama o elevador no brasil?
 (Carregando no botão)
21: Qual a melhor forma de encontrar uma agulha
 no palheiro? (sentar-se em cima dela)
22: Qual a semelhança entre um iogurte e um homem?
 (ambos têm prazo de validade)
23: Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas
 não somos irmãos. O que é que somos? (mentirosos)
24: porque é que o boi muge quando a vaca passa?
 (porque não sabe assobiar)
25: Como é que 4 loirasse sentam numa cadeira, ao
 mesmo tempo? (viram a cadeira ao contrário)
26: porque é que os homens são como o multibanco?
 (porque nem sempre há levantamento disponível)
27: Qual o nome dado aos marinheiros pelos gays? (delícias do mar?)
28: Cinco macacos de imitação estavam sentados num muro. 
 Um deles pulou. Quantos ficaram? (Nenhum. Como
 eram macacos de imitação os outros pularam também)
29: porque é que o louco toma banho com o chuveiro 
 desligado? (porque comprou shampoo para cabelos secos)
30: porque é que as rodas dos comboios são de ferro e não de borra-
cha? (porque se fossem de borracha apagavam as linhas)
31: Onde é que fica o centro da gravidade? (Na letra i)
32: Quando é que a mulher vira peixe? (Quando está a fritá-lo)
33: O que é que as meninas fazem depois dos 18 anos? (fazem 19)
34: O que faz o mês de Maio ficar maior? (A letra R)
35: O que é preciso para entrar no avião? (Estar do lado de fora)
36: Quatro romanos e um inglês estavam num avião.
 Qual era o nome da hospedeira? (ivone - iv+one)

continuação na próxima edição...

FiguraS de Portugal 

natáLia correia
Coordenado Por JoSÉ Pereira

natália Correia é filha de São Mi-
guel. apesar de ter vivido grande 

parte da sua vida em lisboa, continua 
presente nas memórias da ilha que a 
viu partir para a capital, ainda criança. 
no papel, deixou inscritos os seus livros 
e na memória dos que a conheceram, o 
caráter excêntrico.
“A resposta mais recuada que eu encon-

trava para a angustiante pergunta era a 
ver-me a sair de uma neblina matinal que 
se esvaía numa alameda de hortênsias por 
onde eu vinha correndo até cair aos pés 
da minha mãe e enfronhar a cabeça no seu 
regaço.
A pergunta era de uma atroz simplicida-

de metatisica: - De onde vim?”
Assim comeca Natália Correia um dos 

contos do seu livro “Onde está o Meni-
no Jesus?”. Embora se trate de ficção, é 
possível perceber a presença da própria 
escritora nestas palavras.
Natália Correia nasceu a 3 de setembro 

de 1923. Os seus pais pertenciam à média 
burguesia rural. A mãe, que era professo-
ra, cedo se viu sozinha com duas filhas 
pequenas para criar. O marido, homem de 
posses, fugiu para o Brasil, deixando em 
Natália marcas que se manifestariam pela 
vida fora.
Natália Correia era bastante jovem quan-

do partiu de São Miguel. Fez o liceu em 
Lisboa onde, durante algum tempo, de-

dicou os seus tempos livres à patinagem, 
vindo a despertar também para a pintura. 
Porém, outros valores se levantaram. Por 
influência da mãe, começou a sentir um 
precoce despertar para a política. Os seus 
ideais iam contra o regime em vigor na al-
tura, por isso, fez ouvir a sua voz na opo-
sição democrática ao regime de Salazar. 
Passados os anos do Estado Novo, e após o 
25 de abril, foi eleita deputada pelo Partido 
Social Democrata. A partir de 1987, Natália 
sentou-se como deputada independente na 
bancada do PRD.
Com a política, Natália Correia conciliou 

a escrita. Poesia e fição: dois géneros a que 
se entregou de corpo e alma. Aproveitava as 
tardes para escrever na cama e, Besse velho 
hábito, nasceram livros de poemas como 
“Rio de nuvens”, “Poemas”, “Passaporte, o 
vino e a lira”, “Mátria”, “Poemas a rebate”, 

“O di1úvio e a pomba” e “O armistício”, 
entre outros. Na prosa, “Grandes aventuras 
de um pequeno herói”, “Anoiteceu no bair-
ro”, “A ilha de circo”, “A madona” e “Onde 
está o Menino Jesus?”.
Senhora de uma vida amorosa conturbada, 

casou pela primeira vez aos 19 anos. Três 
outros casamentos se lhe haveriam de se-
guir, o último dos quais com Dórdio Gui-
marães. Viveu ainda uma paixão proibida 
com o primo José António Correia, vinte e 
cinco anos mais novo do que ela. Natália 
Correia faleceria na madrugada do dia 16 
de Marco de 1993.

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 .
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a necessidade de dormir

auguSto MaCHado
aMacHado@avozdePortugal.coM

Fala—se muito sobre a higiene pessoal, mas a 
maior parte das pessoas não fala como gerir a 
higiene do sono, isto é, criar a atmosfera ideal 
para dormir. Assim como temos a tendência de 
criar um ambiente agradável para um jantar com 
amigos, também precisamos de preparar o am-
biente para dormir. Ou seja, uma atmosfera per-
feita para relaxar a nossa mente, depois de um 
dia exausto e muitas vezes complicado.
Dormir não existe apenas para passar o tempo 

ou impedir que trabalhemos 22 horas por dia. O 
nosso corpo obriga-nos a dormir porque o nos-
so cérebro, dizem aqueles que cuidam da nossa 
mente, precisa, e muito, nesta sociedade agitada, 
de dormir. Dormir exercita a parte do cérebro 
que normalmente não utilizamos. De certa ma-
neira, o sono permite ao cérebro estabelecer o 
código que a mente irá usar no futuro, para que 
possa repor e reiniciar o nosso sistema todas as 
noites. Dar ao cérebro a oportunidade de traba-
lhar e consolidar as nossas memórias para que as 
possamos usar no futuro.
Diz quem cuida da nossa mente que dormir 

bem e o suficiente é importante. Pensemos o que 
acontece a pessoas em situações extremas; quan-
do as pessoas não dormem durante três ou mais 
dias, ficam num estado psicótico. É por isso que, 
tantas formas de tortura envolvem a privação do 
sono. Sem dormir o suficiente ficamos mais vul-
neráveis e com um sistema imunitário enfraque-
cido.    
Embora existam várias perturbações de sono 

diagnosticadas do ponto de vista clínico, depois 
há outras como a “Insónia”: conhecida como a 
doença das reviravoltas. Independentemente da-
quilo que façam ou tentem fazer, as pessoas con-
tinuam às voltas na cama ou seja, as pessoas não 
conseguem voltar a dormir depois de acordarem. 

Segundo um estudo, as pessoas com mais de 65 
anos de idade acordam em média vinte e cin-
co vezes por noite. Depois temos a “Apneia do 
sono”, conhecida como a doença, “querido cala-
-te”. Embora haja quem associe a apneia do sono 
ao ressonar, a verdade é que a apneia do sono é 
assinalada por um silêncio (seguido por ruídos 
retumbantes), em que as pessoas não respiram 
durante cerca de dez segundos de cada vez.
O sono deveria servir como um importante ba-

rómetro da nossa saúde. Não só a carência de 
sono provoca problemas de saúde, como os pro-
blemas de saúde são provocados pela carência 
de sono. Por isso, tomemos medidas certas por-
que  o sono deveria ser simples e automático – 
vestir pijamas, escovar os dentes, enfiarmo-nos 
na cama, fechar os olhos e até daqui a sete ho-
ras. Mas, às vezes, não conseguimos arrancar da 
frente da televisão até que aquele show favorito 
termine... O problema é que muitos de nós des-
conhecem os truques e as soluções que podem 
ajudar a fazer com que a nossa mente - e corpo 
– descanse - porque, se pensarmos bem, o sono 
deveria servir como um importante barómetro da 
saúde, ser simples e automático. Vestimos o pija-
ma, escovamos os dentes, enfiamo-nos na cama, 
fechamos os olhos e até daqui a sete horas. Mas, 
às vezes, nem sempre assim acontece.
A maior parte de nós faz coisas à noite que são 

contraproducentes para dormir. É necessário, às 
vezes, fazer mudanças nos nossos rituais para 
preparar o corpo e a mente para um sono rela-
xante. É importante arranjar um ritual noturno 
regular e rítmico que nos permita lidar com a 
ansiedade e preocupações da vida. Alguns su-
gerem a meditação, a oração e a respiração pro-
funda. Outros terão outros métodos igualmente 
eficazes, como fechar os olhos e contar de 100, 
99, 98... até 1, a mente fica confusa e acaba por 
adormecer. Tenham uma noite de sonhos felizes 
e agradáveis...

PoesiA dA semAnA
aGuareLas de LisBoa

Queria ser como a gaivota 
Que de manhã sobrevoa 

toda feliz e sem rota 
as colinas de Lisboa...

Queria ser como o ardina
Cuja voz bem cedo entoa

a imprensa matutina
pelas ruas de Lisboa...

Queria ser como a varina
Que a sua venda apregoa
sempre lesta e libertina

pelos bairros de Lisboa...

Eu queria ser marinheiro
P’ra bem firme junto à proa

a bordo dum cacilheiro
ver as docas de Lisboa...

Queria ser o Cristo rei
Que lá do alto abençoa
Como patrono da grei

O céu da nossa Lisboa...

Queria ser como a guitarra
para à noite acompanhar
O fado com toda a garra

por quem o sabe cantar!...
Euclides Cavaco

introduÇão ao estudo da cavacada

riCardo araúJo Pereira

o pobre senhor de La Palice nunca terá profe-
rido uma lapalissada. O que se passa é que o 

seu epitáfio dizia qualquer coisa como: “Aqui jaz 
o senhor de La Palice, que se não estivesse morto 
ainda faria inveja.” Alguém tresleu maldosamen-
te a palavra “envie” (“inveja”) e tomou-a por “en 
vie”, o que transformava o epitáfio no seguinte 
truísmo: “Aqui jaz o senhor de La Palice, que se 
não estivesse morto estaria ainda vivo.” Cavaco 
não tem a desculpa do epitáfio. Há, neste momen-
to, um razoável consenso entre especialistas no 
sentido de considerar que o Presidente se encontra 
ainda vivo. As cavacadas distinguem-se, por isso, 
das lapalissadas, na medida em que o seu autor é 
verdadeiramente responsável por elas. A cavacada 
é genuína, ao passo que a lapalissada não passa de 
um logro. A cavacada é a única que reúne condi-
ções, designadamente ao nível da certificação e da 
origem demarcada, para se candidatar a património 
imaterial da UNESCO, e no entanto é diariamen-
te ultrapassada pela lapalissada em popularidade e 
prestígio. Talvez as coisas estejam a mudar. Esta 
semana, Cavaco Silva disse: “A zona do euro são 
19 países. Eu espero que a Grécia não saia. Mas, se 

sair, ficam 18 países.” Estive a fazer contas e obtive 
o mesmo resultado. Esta cavacada não é, porém, 
uma cavacada qualquer. Trata-se de uma banalida-
de que banaliza, o que constitui uma inovação na 
história das platitudes. Uma coisa é dizer: “O Car-
linhos tem 19 maçãs. Se perder uma, fica com 18 
maçãs.” É apenas uma banalidade. Mas, se a maçã 
que o Carlinhos perder conseguir bichar as outras 
18 maçãs, ou transformar as outras 18 maçãs em 
maçãs mais pequeninas, ou em 17 maçãs, a mera 
aritmética não consegue explicar a catástrofe que 
se abaterá sobre a fruteira do Carlinhos. É possível 
que se torne mais claro o efeito da fria utilização de 
uma subtracção simples para descrever perdas na 
zona euro se a aplicarmos, digamos, num velório. 
Imagino que Cavaco se aproxime de um familiar 
enlutado e diga: “Soube que um dos seus proge-
nitores morreu. De acordo com as minhas contas, 
ainda lhe sobra um.” É verdade, mas acaba por 
confortar pouco. Proferida a cavacada, o Presiden-
te acrescentou ainda: “Eu penso que o euro não vai 
fracassar.” Uma vez que se trata do mesmo vidente 
que profetizou que os portugueses podiam confiar 
no BES, gostaria de comunicar ao sector bancário 
que, a partir deste momento, estou comprador de 
dólares. 

muLher Fonte inFinita
Mulher é fonte infinita!

Que nos trás certa alegria...
Quando nos ama que benção,

Quando não, trás agonia.

Eu tive certo alguém!
 Que demonstrava amor e carinho.

parecia até um anjo...
 voando devagarzinho.
mas para perto de mim,

 não me deixando sozinho...

mas um dia fui viajar.
 não sei o que aconteceu!

ao chegar em minha casa...
 não a vi desapareceu.

Escutei comentários...
Que trocou de residência...

Em virtude de minha ausência.
Está com um amigo meu,

na verdade eu nem quero saber...
 Onde ela se meteu!

Vivaldo Terres

quase existência
a realidade liquefeita...

trouxe para junto de mim
Quem não me queria ter por perto...
a realidade relativa e pós-moderna
afastou completamente de mim...

 Quem eu mais queria ver a meu lado.
agora tenho nevoentas
E vagas lembranças...
daquilo que nunca vi

daquilo que nunca vivi.

 Ficou então somente
as marcas de um tempo surreal...
Que o relógio nano-tecnológico

deixou de marcar a tempos atrás!  
restando como testemunhas oculares
 as cinzas das horas em Eras remotas

uma Era perdida no descontínuo tempo
E no espaço abstrato

Quem sabe...
O mundo sintético na pós-contemporâneo...

não comporte mais...
a minha quasimodesca...

E frágil existência vazia e despropositada.
 restando-me então somente...

ver as areias do destino...
desintegrou aquilo que um dia

Eu pensei ser
 uma relação perfeita.

Quando eu mentia para mim mesmo
Samuel da Costa
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três «Grandes» vencem em Jornada
com muitos GoLos e esPetadores
Sporting, FC Porto e Benfica venceram os 

respetivos jogos no arranque da liga, o 
que já não acontecia há mais de vinte anos, 
deixando claro que podemos estar perante um 
dos campeonatos mais competitivos de sempre. 
uma primeira jornada muito promissora em 
vários parâmetros, a começar pelos 29 golos 
(média de 3,2 golos por jogo), mas também 
pelo número recorde de espectadores numa 
ronda inaugural. Mais de 150 mil espectadores 
em nove estádios. nunca visto.

A jornada começou na sexta-feira em Aveiro, 
onde o Tondela recebeu o Sporting para a abertu-
ra oficial da temporada, logo com uma boa assis-
tência. As promessas da equipa de Jorge Jesus na 
pré-temporada não foram assim tão lineares, mas 
os leões acabaram por vencer com justiça, num 
jogo marcado por vários casos. A começar pelo 
golo do empate do Tondela, marcado por Luis Al-
berto, depois de ter ajeitado a bola com o braço e 
de ter partido de posição irregular. O golo da vi-
tória também chegou revestido de polémica, nos 
descontos, depois de um lançamento de João Pe-
reira que terá sido feito dentro do campo.
Com menos polémica e com maior convicção foi 

a estreia do FC Porto no sábado no Dragão, com 
uma vitória inequívoca sobre o V. Guimarães (3-
0), com Aboubakar, com dois golos, a fazer es-
quecer a saída de Jackson. Além do camaronês, 
Imbula, Alex Sandro e Varela também contribuí-
ram para a estreia tranquila de Julen Lopetegui 
nesta nova temporada.
Já no domingo, o Benfica teve de esperar 73 mi-

nutos repletos de hesitações e fragilidades, antes 
de golear o Estoril (4-0) para gáudio dos mais de 
50 mil adeptos presentes na Luz. Um resultado 
que, graças à boa exibição de Júlio César, esconde 
a boa prestação da equipa de Fabiano Soares e, 
sobretudo, as dificuldades que a equipa de Rui Vi-
tória revelou até ao primeiro golo. Destaque para 
as estreias do lateral Nélson Semedo (1 golo) e de 
Victor Andrade (1 assistência) que acabaram por 

ser determinantes no triunfo do campeão.
Ainda no sábado, o primeiro empate da tempo-

rada, com o Belenenses a desperdiçar uma van-
tagem de dois golos sobre o Rio Ave e a permitir 
a igualdade (3-3). O mesmo destino para o Vitó-
ria de Setúbal, no dia seguinte, em casa, frente 
ao Boavista (2-2). A equipa do Bonfim chegou a 
estar a vencer por 2-0, mas permitiu que os «axa-
drezados», com menos um jogador em campo, 
voltassem ao Bessa com um ponto.
Mas um dos grandes destaques da jornada per-

tence inteiramente ao União da Madeira que, sob 
o comando de Norton de Matos, registou o seu 

regresso ao primeiro escalão com uma vitória his-
tórica e inédita sobre o rival Marítimo (2-1).
O Arouca de Lito também merece uma nota de 

destaque, uma vez que, além do Sporting, foi a 
única equipa a vencer fora de portas, com uma 
vitória clara em Moreira de Cónegos (2-0).
Mais difícil foi a vitória do Sp. Braga de Paulo 

Fonseca sobre o Nacional de Manuel Machado 
(2-1), depois da equipa madeirense ter marcado, 
por intermédio de Tiquinho, o golo mais rápido 
desta primeira ronda. A fechar a jornada, o Paços 
de Ferreira bateu a Académica (1-0), com um golo 
solitário de Roniel.
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 p j v E D
1-Manchester city 6 2 2 0 0
2-leicester city 6 2 2 0 0
3-man. united 6 2 2 0 0
4-Everton 4 2 1 1 0
5-swansea City 4 2 1 1 0
6-Crystal palace 3 2 1 0 1
7-West Ham 3 2 1 0 1
8-Liverpool 3 1 1 0 0
9-norwich City 3 2 1 0 1
10-aston villa 3 2 1 0 1
11-arsenal 3 2 1 0 1
12-Watford 2 2 0 2 0
13-stoke City 1 2 0 1 1
14-tottenham 1 2 0 1 1
15-newcastle 1 2 0 1 1
16-southampton 1 2 0 1 1
17-Chelsea 1 2 0 1 1
18-West bromwich 1 2 0 1 1
19-aFC bourne. 0 1 0 0 1
20-sunderland 0 2 0 0 2

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - clAssiFicAção

 p j v E D
1- atalanta 0 0 0 0 0
2- Bologna 0 0 0 0 0
3- Chievo 0 0 0 0 0
4- Empoli 0 0 0 0 0
5- internazionale 0 0 0 0 0
6- Juventus 0 0 0 0 0
7- Lazio 0 0 0 0 0
8- milan 0 0 0 0 0
9- roma 0 0 0 0 0
10- torino 0 0 0 0 0
11- udinese 0 0 0 0 0
12- sampdoria 0 0 0 0 0
13- Fiorentina 0 0 0 0 0
14- genoa 0 0 0 0 0
15- napoli 0 0 0 0 0
16- palermo 0 0 0 0 0
17- Hellas verona 0 0 0 0 0
18- Frosinone 0 0 0 0 0
19- sassuolo 0 0 0 0 0
20- Carpi 0 0 0 0 0

 p j v E D
1-Paris sg 6 2 2 0 0
2-stade de reims 6 2 2 0 0
3-Caen 6 2 2 0 0
4-angers 4 2 1 1 0
5-bastia 4 2 1 1 0
6-monaco 4 2 1 1 0
7-Lyon 4 2 1 1 0
8-nantes 4 2 1 1 0
9-toulouse 3 2 1 0 1
10-rennes 3 2 1 0 1
11-troyes 2 2 0 2 0
12-Lorient 2 2 0 2 0
13-nice 1 2 0 1 1
14-saint-étienne 1 2 0 1 1
15-bordeaux 1 2 0 1 1
16-Lille 1 2 0 1 1
17-gFC ajaccio 1 2 0 1 1
18-marseille 0 2 0 0 2
19-guingamp 0 2 0 0 2
20-montpellier 0 2 0 0 2

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-b. münchen 3 1 1 0 0
2-b. dortmund 3 1 1 0 0
3-schalke 04 3 1 1 0 0
4-FC Köln 3 1 1 0 0
5-vfL Wolfsburg 3 1 1 0 0
6-b. Leverkusen 3 1 1 0 0
7-FC ingolstadt  3 1 1 0 0
8-Hertha bsC 3 1 1 0 0
9-darmstadt 98 1 1 0 1 0
10-Hannover 96 1 1 0 1 0
11-tsg Hoffenheim 0 1 0 0
12-E. Frankfurt 0 1 0 0 1
13-FC augsburg 0 1 0 0 1
14-Fsv mainz 05 0 1 0 0 1
15-vfb stuttgart 0 1 0 0 1
16-Werder bremen 0 1 0 0
17-b. m’gladbach 0 1 0 0 1
18-Hamburger sv 0 1 0 0 1

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-athletic 0 0 0 0 0
2-atlético Madrid 0 0 0 0 0
3-barcelona 0 0 0 0 0
4-Celta de vigo 0 0 0 0 0
5-deportivo 0 0 0 0 0
6-Espanyol 0 0 0 0 0
7-málaga 0 0 0 0 0
8-rayo vallecano 0 0 0 0 0
9-real betis 0 0 0 0 0
10-real madrid 0 0 0 0 0
11-real sociedad 0 0 0 0 0
12-sevilla 0 0 0 0 0
13-valencia 0 0 0 0 0
14-villarreal 0 0 0 0 0
15-sporting gijón 0 0 0 0 0
16-Las palmas 0 0 0 0 0
17-granada 0 0 0 0 0
18-Levante 0 0 0 0 0
19-getafe 0 0 0 0 0
20-Eibar 0 0 0 0 0

eSPanha
lIga BBVa
málaga 21/08 sevilla

Espanyol 22/08 getafe
deportivo 22/08 r. sociedad
atl. madrid 22/08 Las palmas
r. vallecano 22/08 valencia

athletic 23/08 barcelona
sporting gijón 23/08 r. madrid

Levante 23/08 Celta de vigo
real betis 23/08 villarreal

granada 24/08 Eibar

man. united 22/08 newcastle
C. palace 22/08 aston villa

Leicester City 22/08 tottenham
norwich City 22/08 stoke City
sunderland 22/08 swansea City
West Ham 22/08 aFC bourne.
W. bromwich 23/08 Chelsea

Everton 23/08 manchester City
Watford 23/08 southampton

arsenal 24/08 Liverpool

Hellas verona 22/08 roma
Lazio 22/08 bologna

Juventus 23/08 udinese
Empoli 23/08 Chievo

Fiorentina 23/08 milan
Frosinone 23/08 torino
intern 23/08 atalanta
palermo 23/08 genoa
sampdoria 23/08 Carpi
sassuolo 23/08 napoli

montpellier 21/08 paris sg
Lorient 22/08 saint-étienne

Lille 22/08 bordeaux
toulouse 22/08 monaco

 Lyon 22/08 rennes
nantes 22/08 stade de reims

gFC ajaccio 22/08 angers
nice 22/08 Caen

 bastia 22/08 guingamp
marseille 23/08 troyes

Hertha bsC 21/08 W. bremen
Hannover 96 22/08 b. Leverkusen

FC Köln 22/08 vfL Wolfsburg
E. Frankfurt 22/08 FC augsburg

schalke 04 22/08 darmstadt 98 
tsg Hoffenheim 22/08 b. münchen
Hamburger sv 22/08 vFb stuttgart

FC ingolstadt 23/08 dortmund 
b. m’gladbach 23/08 Fsv mainz

“chico-esPertismos” de “um desLumBrado”. 
BenFica Processa Jesus em €7,5 miLhÕes
Benfica não pagou mesmo o último salá-

rio a Jorge Jesus e avança para os tribu-
nais, pois entende que, pelo contrário, deve 
receber a cláusula de rescisão por violação 
de contrato. ao expresso, João gabriel acu-
sa Jesus de “chico-espertismo” e de ser “um 

deslumbrado que acha que o mundo gira 
todo à volta dele, que entende que é melhor 
que Mourinho mas nunca conseguiu nada de 
relevante na Champions”.
O Benfica vai processar Jorge Jesus, reclaman-

do uma indemnização de 7,5 milhões de euros, 
revelou ao Expresso João Gabriel. O diretor de 
comunicação do clube da Luz confirma que o 
último salário de Jesus não foi pago. E explica 
porquê.
“Seria estranho o Benfica pagar um mês em 

que um seu funcionário não apenas não traba-
lhou mas, pior, trabalhou para outra entidade”, 

declara João Gabriel. “Mas não é apenas isto 
que está em causa, a verdade é que, perante um 
contrato válido, houve uma das partes que o de-
nunciou de forma unilateral e sem justa causa, 
portanto o Benfica vai agir na defesa dos seus 
interesses pela via que dispõe, que é a via judi-

cial”.
O não pagamento do salário no último mês 

de Jesus no Benfica foi revelado na noite deste 
domingo por Rui Santos na SIC Notícias, mas 
ainda não havia sido oficialmente confirmado. 
Contactado pelo Expresso, João Gabriel mostra 
que a questão é mais profunda: “O Benfica quer 
que o seu ex-treinador que denunciou de forma 
unilateral o contrato que o vinculava ao clube 
pague a cláusula indemnizatória corresponden-
te e que estava estipulada no contrato.” Ou seja, 
“sete milhões e meio” de euros.
O tom do diretor de comunicação é, pois, jurí-

dico. “Se há lei e contratos eles devem ser res-
peitados e cumpridos.” Mas rapidamente se tor-
na também revelador do mal-estar na Luz sobre 
o seu antigo treinador, que se transferiu para o 
rival Sporting no final da época: “Um contrato 
não deve ser encarado de forma leviana e com 
o chico-espertismo de quem acha que tudo lhe 
é permitido. O Benfica é um clube e uma socie-
dade anónima escrutinada pelos seus sócios e 
acionistas. Cabe à administração exigir a todos 
os seus trabalhadores o escrupuloso cumpri-
mento dos deveres inscritos na lei e respetivos 
contratos”.
A decisão é, pois, justificada como tratando-

-se de um dever fiduciário da administração na 
defesa do interesse dos acionistas: “Sendo pú-
blica a rutura contratual por parte de um dos 
seus funcionários, não poderia o Benfica deixar 
de agir na defesa dos seus direitos. Ninguém 
compreenderia que assim não fosse”. O Benfica 
considera que a ação é viável e diz estar muni-
do de provas para sustentar o processo judicial. 
“Não nos baseamos só em factos, mas igual-
mente em prova abundante”.
a questão jurídica há de centrar-se na data 

de início do trabalho de Jorge Jesus no Spor-
ting, cujo contrato é datado de 1 de julho. 
“não foi o que publicitaram”, contra-argu-
menta gabriel. “de facto, quem está oito ho-
ras a trabalhar em alcochete é porque exe-
cuta um contrato de trabalho, ou acha que 
o presidente do Sporting, em declaração pú-
blica feita com pompa e circunstância, anun-
cia em 5 de junho Jesus como treinador do 
Sporting sem haver um contrato? Há maté-
ria factual, esta e muita outra, a justiça dirá 
quem tem razão. É normal que se recorra aos 
tribunais quando há divergências e entendi-
mentos diferentes, é o que faremos na defesa 
dos interesses do Sport Lisboa e Benfica.”
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grupO EstE j p
1-dC united 26 44
2-ny red bulls 23 39
3-Columbus Crew 24 34
4-nE revolution 25 34
5-toronto FC 23 31
6-impact montréal  21 28
7-Orlando City 25 28
8-new york City FC 24 27
9-philadelphia union 25 24
10-Chicago Fire 23 23

major 
league Soccer

 p j v E D
1-Corinthians 40 19 12 4 3
2-atlético mineiro 36 19 11 3 5
3-grêmio 36 19 11 3 5
4-Fluminense 33 19 10 3 6
5-palmeiras 31 19 9 4 6
6-são paulo 31 19 9 4 6
7-sport 31 19 7 10 2
8-a. paranaense 30 19 9 3 7
9-Chapecoense 28 19 8 4 7
10-ponte preta 26 19 6 8 5
11-internacional 25 19 6 7 6
12-santos 24 19 6 6 7
13-Flamengo 23 19 7 2 10
14-Cruzeiro 22 19 6 4 9
15-Figueirense 20 19 5 5 9
16-avaí 20 19 5 5 9
17-goiás 19 19 4 7 8
18-Coritiba 18 19 4 6 9
19-Joinville 16 19 4 4 11
20-vasco 13 19 3 4 12

camPeonato
BraSIleIro 2015

grupO OEstE j p
1-La galaxy 26 43
2-vancouver Whitecaps 25 42
3-sporting KC 22 40
4-portland timbers 25 39
5-FC dallas 23 38
6-seattle sounders 25 35
7-Houston dynamo 24 31
8-sJ Earthquakes 23 29
9-real salt Lake 25 29
10-Colorado rapids 23 24

1-Famalicão 6 2 2 0 0 3 1
2-Ac. Viseu 6 2 2 0 0 3 1
3-Atlético CP 6 2 2 0 0 2 0
4-SC Braga B 4 2 1 1 0 3 2
5-Chaves 4 2 1 1 0 3 2
6-Oriental 4 2 1 1 0 7 4
7-Mafra 4 2 1 1 0 3 1
8-Benfica B 4 2 1 1 0 2 1
9-Portimonense 3 2 1 0 1 3 3
10-FC Porto B 3 2 1 0 1 3 3
11-Farense 3 2 1 0 1 2 1
12-Sp. Covilhã 3 2 1 0 1 1 1
13-Santa Clara 3 2 1 0 1 2 2
14-Feirense 2 2 0 2 0 2 2
15-Varzim 1 2 0 1 1 2 3
16-Freamunde 1 2 0 1 1 1 2
17-Penafiel 1 2 0 1 1 0 1
18-Leixões 1 2 0 1 1 0 1
19-V. Guimarães B 1 2 0 1 1 4 5
20-Desp. Aves 1 2 0 1 1 2 3
21-Olhanense 1 2 0 1 1 1 2
22-Gil Vicente 1 2 0 1 1 1 2
23-Sporting B 1 2 0 1 1 0 2
24-UD Oliveirense 0 2 0 0 2 0 5

  P J V E D GM GS

1-Benfica 3 1 1 0 0 4 0
2-FC Porto 3 1 1 0 0 3 0
3-Arouca 3 1 1 0 0 2 0
4-U. Madeira 3 1 1 0 0 2 1
5-SC Braga 3 1 1 0 0 2 1
6-Sporting 3 1 1 0 0 2 1
7-Paços Ferreira 3 1 1 0 0 1 0
8-Rio Ave 1 1 0 1 0 3 3
9-Boavista 1 1 0 1 0 2 2
10-Belenenses 1 1 0 1 0 3 3
11-V. Setúbal 1 1 0 1 0 2 2
12-Marítimo 0 1 0 0 1 1 2
13-Tondela 0 1 0 0 1 1 2
14-Nacional 0 1 0 0 1 1 2
15-Académica 0 1 0 0 1 0 1
16-Moreirense 0 1 0 0 1 0 2
17-V. Guimarães 0 1 0 0 1 0 3
18-Estoril Praia 0 1 0 0 1 0 4

  P J V E D GM GS

resultAdos

João mário, aBouBaKar, 
Gaitán e os outros

aí está a nossa liga. 
depois de um defeso 

agitado, com surpresas e 
muitas novidades só fal-
tava ver a bola a rolar. 
Já tivemos uma amos-
tra com a Supertaça, na 
semana passada, e já se 
percebeu que apesar de 
o futebol ser decidido nas 
quatro linhas há muita 
coisa a ser jogada por 
fora, como é fácil obser-
var. esta semana voltou a 
ser assim, antes e depois 
dos jogos. ainda estamos 
no início e a época vai ser 
longa.
O mote foi dado pelos 

treinadores, cada um à sua 
maneira. Para Jesus, a am-
bição e confiança são totais 

e o Sporting vai lutar pelo 
titulo com os outros dois, 
reconhecendo no entanto 
como referiu na antevisão 
com o Tondela, que não há 
jogos fáceis na liga portu-
guesa. Rui Vitória fala do 
caminho longo e difícil a 
percorrer e Lopetegui, no 
uso das redes sociais, diz 
que vai ser uma dura e 
longa batalha. Todos têm 
consciência das dificulda-
des e desafios que vão ter. 
As expectativas são gran-
des e, para já, o inicio foi 
prometedor.
Mas vamos ao que se 

passa no relvado. Aí, tudo 
indica que vamos ter uma 
liga competitiva, com os 
três grandes a disputarem 
cada ponto. O Sporting su-
biu uns patamares e está 

na luta. Reforçou-se em 
número, com experiência 
e qualidade e os indicado-
res são positivos. Apesar 
das dificuldades sentidas 
contra o Tondela, talvez 
inesperadas, ganhou com 
justiça. A equipa está com 
confiança e isso é uma 
arma forte para os emba-
tes.
Uma nota para João Má-

rio. Figura na Supertaça, 
foi o primeiro a marcar 
nesta Liga. Há um ano, no 
início da Liga, esteve no 
banco contra a Académi-
ca. Pelo meio afirmou-se e 
terminou a época com 45 
jogos (37 a titular). Hoje 
é indiscutível e importante 
no jogo da equipa.

No Dragão, perante um 
estádio cheio, o Porto foi 
mais forte. Com meia equi-
pa de reforços, quem mais 
se destacou foi quem este-
ve um ano a ver Jackson 
jogar e a marcar. Abou-
bakar demonstrou que quer 
o lugar, apesar de Osvaldo 
e companhia e por isso tra-
balhou, pressionou, baixou 
em apoio e foi sempre uma 
solução para a equipa. Os 
golos que marcou foram o 
reflexo do seu trabalho e 
da qualidade que apresen-
tou. É difícil fazer esque-
cer Jackson mas o camaro-
nês está a fazer a sua parte 
e a marcar.
Varela foi outro dos re-

gressos e a sua qualidade 
ficou demonstrada. O ano 
de ausência não lhe retirou 

ligação nem empatia com a 
equipa. Um golo, trabalho 
para a equipa e a confirma-
ção de que Lopetegui tem 
uma solução segura para 
uma das alas.
Uma nota para Rúben 

Neves. Há um ano (15 de 
Agosto) no arranque da 
Liga, tinha a estreia com 
17 anos no onze frente 
ao Marítimo, no Dragão. 
E deu-lhe brilho com um 
golo de belo efeito. Depois 
de um ano em que fez 37 
jogos (17 a titular) iniciou 
esta época como 19º joga-
dor e assistiu na bancada à 
vitória da sua equipa. Com 
18 anos mas com qualida-
de e maturidade acima da 
média, vejo-o a disputar 
um lugar no onze. Vamos 
ver a sua utilização e evo-
lução.
Na Luz, os adeptos vi-

ram pela primeira vez esta 
época a sua equipa no seu 
estádio. Depois de uma 
pré-época atípica e um tí-
tulo perdido, os adeptos 
responderam à chama-
da e marcaram presença, 
apoiando a equipa. Esta 
ainda procura o seu ritmo e 
o Estoril criou-lhe dificul-
dades. Rui Vitória fez três 
alterações no onze inicial 
e não teve problemas em 
mexer quando entendeu. 
Venceu a aposta com as 
substituições e, entretanto, 
já <b>Júlio César</b> ti-
nha sido preponderante.
Gaitán continua a ser 

quem mexe, quem acelera 
e desequilibra. A acontecer 
a sua saída, será mais um 
problema para Rui Vitória. 
Jonas e Mitroglou foram a 
dupla de ataque e, apesar 
de ainda faltar o conheci-
mento já marcam. Isso é o 
que se quer para qualquer 
avançado.
uma nota para nélson 

Semedo. Há um ano (9 de 
agosto) jogou no inicio da 
ii liga contra o trofense 
no Seixal e marcou. Pelos 
vistos o hábito manteve-
-se: este ano fez a estreia 
na equipa principal, no 
estádio da luz, os 53 mil 
adeptos aplaudiram-no e 
voltou a marcar. Com 21 
anos e um longo caminho 
a percorrer, como referiu 
rui vitória, e bem, está a 
caminhar seguro e con-
fiante.

tondela 1-2 sporting
belenenses 3-3 rio ave

FC porto 3-0 v. guimarães
v. setúbal 2-2 boavista
u. madeira 2-1 marítimo
moreirense 0-2 arouca
sC braga 2-1 nacional
Benfica 4-0 Estoril Praia

p. Ferreira 1-0 académica

PróxImA jornAdA
21/08 rio ave 15:30 sC braga
22/08 sporting 13:30 p. Ferreira
 marítimo 15:45 FC porto
23/08 boavista 12:00 tondela
 E. praia 12:00 moreirense
 nacional 12:00 u. madeira
  guimarães 12:00 belenenses
  Arouca 14:15 Benfica
24/08 académica 15:00 v. setúbal

os melhores mArcAdores dA lIgA
 jOgOs gOlOs
1-Jonas [Benfica]  1  2
1-Vincent Aboubakar [FC Porto]  1  2
3-Joan Ángel Román [SC Braga]  1  1
3-Hélder Guedes [Rio Ave]  1  1

Pedro BarBoSa
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