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Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

Ville St. Laurent Galeries Saint-Laurent 2089 Bl. Marcel-Laurin H4R 1K4
Laval Galeries Laval 1545 Boul. le Corbusier H7S 2K6
Longueuil Place Désormeaux 2877 Chemin Chambly J4L 1M8

2090 Ave. Union H3A 2C2 
*
*

*
*
*

Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles
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grElhadOs sObrE carvãO

Tragédia no
concerTo de
ariana grande
Na sequência do “ataque terrorista” que 

ocorreu esta segunda-feira à noite, no 
final de um concerto de Ariana Grande, em 
Manchester, Reino Unido, foram várias as 
celebridades que se mostram solidárias nas 
redes sociais face à tragédia que afetou a can-
tora norte-americana.
22 mortos e 59 feridos. Este é o balanço da in-

vestigação levado a cabo até agora pelas auto-
ridades inglesas na sequência de uma explosão 
no final do concerto da artista norte-americana 
Ariana Grande. A polícia acredita tratar-se de 

um “ataque suicida” e que o autor terá morrido 
durante a explosão. A artista que saiu ilesa das 
explosões deixou uma mensagem no Twitter. 
“Devastada. Do fundo do meu coração, lamento 
muito. Não tenho palavras’, escreveu nas redes 
sociais.                     Continuação na página 13

FesTas do senhor sanTo crisTo
levaram milhares de peregrinos 
à igreja de sanTa cruz
Durante o fim-de-semana transacto, sá-

bado dia 20 e domingo 21 de Maio, mi-
lhares de pessoas vindos de vários lugares  e 
da cidade de Montreal, marcaram presença 
nas instalações da missão de Santa Cruz para 
participarem nas grandes festas em Honra do 
Senhor Santo Cristo dos Milagres de Mon-
treal tanto no programa religioso e profano.
As festas deste ano, tiveram início no Sábado 

com o gesto simbólico da entrega da imagem do 
Senhor Santo Cristo ao presidente da comissão 

de Festas (Associação Saudades da Terra Que-
bequente) deste ano de 2017, o Sr. Roberto Car-
valho e restantes membros, sobre o cantar do TE 
DEUM pelo grupo coral do Senhor Santo Cristo 
dos Milagres.
Em seguida a imagem deu a volta ao parque 

da missão de Santa Cruz, levada pelo grupo de 
motociclistas, acompanhados pela banda filar-
mónica Divino Espírito Santo de Laval, é de 
realçar a homenagem que os motociclistas que 

Continuação na página 8
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pAlAvrA Do DIretoras FesTas do
senhor das ilhas

Os sons dos foguetes, os 
cheiros e a azáfama da grande 
festa pairavam no ar: foram as 
festividades anuais em louvor 
do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres que, sobretudo no passado fim-de-
-semana, fez de Ponta Delgada o centro do 
mundo açoriano, pois a cidade engalanou-se, 
para prestar homenagem ao Ecce Homo- o 
Senhor das Ilhas.
Como sempre, perante a santa imagem, nin-

guém fica indiferente àquele olhar comovido, que 
nos provoca sensações e emoções fortes e nos 
interpelam e nos enche de alegria e nos pacifica 
interiormente. A enternecedora Imagem do Se-
nhor Santo Cristo dos Milagres estimula-nos a 
ser um sinal e testemunho cristão, não apenas 
no Domingo do Senhor, mas no dia a dia, no nos-
so posto de trabalho ou no convívio com os nos-
sos familiares e amigos. Por isso, o Convento do 
Senhor Santo Cristo e as zonas circundantes, de 
cara lavada, voltaram a ser o centro de todas as 
atenções dos micaelenses e para onde crentes 
ou não crentes convergiram. As mais belas flores 
desta ilha do arcanjo emprestaram a magnificên-
cia que aquele Santuário irradia nestes dias e to-
dos ficam maravilhados contemplando a beleza 
que ali se encontra. O povo humilde e anónimo 
destas ilhas ou o mais letrado dos seus habitan-
tes não se coíbem de ir até ao Campo de S. Fran-
cisco para fixarem o seu olhar, no olhar daquela 
doce e compassiva imagem, que fita uma popu-
lação inteira e a todos abençoa e derrama graças 
e bênçãos. O nosso povo de imediato associa o 
Senhor Santo Cristo dos Milagres àquela que im-
pulsionou a devoção à Veneranda Imagem, que 
é a Venerável Madre Teresa da Anunciada. Foi 
por isso que há 2 semanas, na Igreja de S. Fran-
cisco, na cidade da Ribeira Grande, realizou-se 
uma solene eucaristia na presença do Senhor 
Santo Cristo dos Terceiros, com intuito de revitali-
zar o culto à Madre Teresa da Anunciada, sendo 
aquela a primeira Imagem de Cristo que aquela 
freira clarissa venerou devotamente quando era 
ainda criança. Infelizmente, não se realizou a pro-
cissão, devido ao mau tempo que se abateu na 
costa norte da ilha, pois tudo estava preparado 
para que, pela primeira vez na história, a Imagem 
do Senhor Santo Cristo dos Terceiros saísse 
rumo à Ribeira Seca, por especial concordância 
da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Gran-
de, guardiã daquela Veneranda Imagem, para 
passar precisamente junto à casa onde nasceu 
a Madre Teresa da Anunciada e depois, sempre 
em cortejo processional, junto do busto da Ve-
nerável clarissa, localizado no adro da Igreja de 
S. Pedro. O povo micaelense, que já há muito a 
considera como Santa, espera que a Diocese de 
uma vez por todas apresse este processo com a 
nomeação de um Postulador para esta causa, a 
fim de despoletar toda a tramitação junto da Con-
gregação das Causas dos Santos no Vaticano, 
pois trata-se de uma figura ímpar e modelo de 
santidade que deve ser reconhecido pela Santa 
Sé e poder subir aos altares para veneração pú-
blica. Muito mais do que os arraiais, muito mais 
do que as tasquinhas, mais do que os passeios, 
a ida às feiras ou assistir ao imponente fogo-de-
-artifício, as festas do Senhor Santo Cristo são, 
sobretudo, uma ocasião sublime de gratidão do 
povo destas ilhas, pelo dom da vida, amarga, 
por vezes, é certo, mas também pela alegria de 
descobrir o significado e a beleza das coisas sim-
ples. As gentes desta ilha e dos Açores voltarão 
mais uma vez a fixar o doce olhar do Ecce Homo, 
numa atitude recatada, onde cada um expressa 
à sua maneira o seu reconhecimento e que só o 
Senhor Santo Cristo dos Milagres entende.

o mundo, conTinua a mudar
Numa época como a nossa os governos que conduzem o povo à misé-

ria  têm de evitar que nessa miséria se pense no governo e por isso 
estão sempre a falar em fatalidade.
O mundo continua a mudar. O reforço da frente anti-imperialista é um de-

safio e uma necessidade urgente do nosso tempo. Entre 2000 e 2006, en-
quanto as economias do Ocidente “EUA, Europa e Japão” progrediram a 
uma taxa de crescimento anual de 2% a 2,6%, as economias dos países “em 
desenvolvimento” avançavam com muito mais força a uma taxa de 7,2%. 
Em 2005, o mundo não-ocidental, pela primeira vez nos últimos duzentos 
anos, voltou a representar mais de 50% da produção mundial. Em termos 
demográficos, também foi nítido o recuo ocidental. 
Os EUA, a Europa Ocidental e o Japão continham, em meados do século 

XX, 22,3% da população do mundo, em 2003 apenas 13,8%, passando a 
Europa Ocidental de 12% para 6,2%. No princípio do século XXI, Portugal 
não parecia capaz de explorar à mesma escala as oportunidades deste novo 
mundo «globalizado». A partir de 2000, os portugueses começaram a empo-
brecer relativamente à Europa Ocidental. 
Segundo dados publicados pela Comissão Europeia a média anual do cres-

cimento do PIB português entre 2002 e 2004 foi cerca de 0,4%, enquanto as 
economias da UE-27, “A União Europeia com 27 Estados-membros”, regis-
taram um crescimento de cerca de 1,6%. Esse diferencial manter-se-ia nos 
anos seguintes. Pior, o investimento em Portugal deixou de subir desde 2000 
e caiu desde 2002. Portugal no começo do século XXI, entrara no período 
de mais longo abrandamento do crescimento económico desde a Segunda 
Guerra Mundial. As taxas de crescimento anual permitiram medir o declí-
nio: 1960-1975,6,%, 1975-1990, 4%, 1990-2005, 2%. O que provocou uma 
catástrofe arrastada no tempo. O país tinha demasiado presente a memória 
do “atraso” para não temer uma regressão. 
A preocupação do debate público sobre o país esteve na desigualdade. Se-

gundo o Eurostat, o primeiro quintil da população em termos de rendimento 
situava-se numa relação de 6,1 vezes com o último quintil em 2008, quando 
a média da UE-25, era de 5 vezes. Uma parte dessa desigualdade tinha a ver 
com o facto de os quadros das empresas já terem remunerações a nível euro-
peu, por atuarem num mercado global, mas não os trabalhadores.
Afinal só guardamos extremas ilusões sobre o aproveitamento, que somos 

capazes de extrair das lições do mundo globalizado. 
Ontem, hoje, amanhã na juventude e na velhice até ao fim , para então, 

feitas as contas termos uma ideia mais ou menos clara do que somos e do 
que andámos a fazer. Os imensos riscos que a atual situação internacional 
comporta contém também possibilidades que obrigam a uma ainda maior e 
mais alargada ação em prol da solidariedade entre os trabalhadores, da paz, 
do desarmamento, do respeito pela resolução pacífica dos conflitos interna-
cionais, pelo respeito do direito à autodeterminação dos povos – princípios 
inscritos na Carta das Nações Unidas. 
Mais do que em qualquer outro momento da história recente, é hoje par-

ticularmente atual e premente que se reforce o diálogo entre as forças pro-
gressistas e anti-imperialistas. Todos têm particular responsabilidade mas 
também uma experiência e património únicos na construção das alianças 
sociais e políticas que possam travar os objetivos do imperialismo no plano 
nacional e internacional. Mas é sempre possível opormo-nos à conversa fia-
da sobre a fatalidade, pode-se mostrar em todas as circunstâncias que a fata-
lidade do homem é obra de outros homens. Estas dificuldades são grandes, 
até para os que escrevem num regime de liberdade. 
Os que choramingam sobre a barbárie causada pela barbárie assemelham-

-se a pessoas que querem receber a sua fatia de assado de cabrito, mas não 
querem que se mate o cabrito. É com confiança nas alternativas, que é possí-
vel um mundo e um Portugal mais justo, mais solidário e mais desenvolvido.
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AgendA coMunItárIA

jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

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

514-374-2395

AStróloGo – GrAnde mÉdium Vidente
profeSSor AidArA

Falo Português

parabéns aos porTugueses

Nesta segunda-feira por-
tugal ficou a conhecer 

que a Comissão Europeia re-
comenda a sua saída do procedimento dos dé-
fices excessivos, que provavelmente será dis-
cutida apenas na reunião dos Ministros das 
Finanças da União Europeia a 16 de junho no 
Luxemburgo. Uma grande meta alcançada, 
pela qual os Portugueses em geral devem ser 
saudados.
Não devemos entrar em quezílias partidárias 

sobre quem foi o responsável salvador: a reali-
dade é que foram todos e não foi nenhum.  O 
responsável foi o povo português que mostrou 
uma maturidade democrática a nível coletivo e 
individual invulgares e que merecem ser reco-
nhecidas e enaltecidas. Mas não se deve embar-
car em cegas alegrias da irresponsabilidade que 
nos leva a pensar que o perigo passou e que já 
podemos descansar à sombra da bananeira.
Ainda que passemos por algumas alegrias, des-

de a primeira vitória do Europeu de Futebol à 
primeira vitória no festival Eurovisão da can-
ção, os números de crescimento deste primeiro 
trimestre (1%; 2,8% de variação homóloga em 
relação ao ano anterior) são uns números felizes 
mas que escondem algumas fragilidades já apon-
tadas por vários especialistas na matéria. Entre 
as que destaco são o facto de o crescimento ser 
baseado no aumento das exportações, contrário à 
ideia original de desenvolvimento económico do 
governo atual; e o facto das exportações se deve-
rem a uma conjetura internacional particular que 
favorece alguns setores entre os quais o turismo. 
O facto das exportações serem um motor de de-

senvolvimento não tem nada de mal, antes pelo 
contrário; o que está em causa é a dependência 
que pode causar, particularmente de alguns mer-
cados ou setores exportadores. O turismo tem 
sido particularmente beneficiado devido à inse-
gurança de alguns destinos turísticos habituais 
pelo mundo fora que tem ajudado a canalizar 
mais clientes para o turismo português. Mas 

como em todos os negócios, temos que prepa-
rar para fidelizar esses clientes, com uma oferta 
cada vez mais atraente e competitiva. 
Há ainda o facto de algumas medidas cujo es-

tado pode promover, a par com a criação de uma 
imagem atrativa ao investimento, serem eterna-
mente adiadas ou haver a constante ameaça no ar 
de que “tiramos aos ricos para dar aos pobres”. A 
justiça e outras burocracias devem ser simplifi-
cadas e aceleradas por forma a promover uma di-
nâmica amiga do investimento e por conseguinte 
da criação de riqueza.
Haveria muitos outros detalhes por tratar, mas 

acima de tudo não devemos embarcar numa 
ideia de facilitismo, de exigências descabidas, 
de irresponsabilidade generalizada ou dar largas 
ao oportunismo barato para que as primeiras vi-
tórias de um esforço bastante suado não se trans-
formem nas sementes de um próximo tropeço.

FesTas do divino espíriTo sanTo
A Casa dos Açores do Quebeque informa que do 29 de 
maio a 4 de junho serão celebradas as festas do Divi-
no Espírito Santo com recitação diária do terço pelas 
19H00. No sábado dia 3 de junho, após o terço, será 
servida a carne guisada. No domingo, dia 4 pelas 11h 
sairá da nossa sede, o cortejo da coroação em direção 
à Igreja de Saint André Apôtre, na rua Waverly, acom-
panhado pela Filarmónica do Divino Espírito Santo de 
Laval. Seguidamente e após a missa, o cortejo seguirá 
para a sede  da Casa dos Açores onde serão servidas a 
tradicionais sopas do Espírito Santo. Na segunda-feira, 
dia 5 de junho, pelas 18h30, celebrar-se-á o Dia da Re-
gião Autónoma dos Açores com a presença do Dr. Paulo 
Teves, Diretor Regional das Comunidades.

agredecimenTos
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de 

Hochelaga vem por este meio agradecer todos 
que vieram ajudar de uma maneira ou de outra 

e especialmente a todos que deram um bezerro para 
ajudar nesta grandiosa festa e sem esquecer a grande 
ajuda da Padaria Açorianna, Marché Sá e FIlhos e o res-
taurante Estrela do Oceano. 

urgenTe
precisa-se de cabeleireira 
ou assisTenTe cabeleireira 

com experiência.
ArmAndo ou mArie
514-844-8157
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4ª-FEira 24 dE MaiO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 O Outro Lado
5:51 Adolescência
 Sociedade Civil
7:23 Zig Zag
7:56 Manchetes 3
8:25 Nuno Gama
 Filhos da Nação
9:00 Jornal da Tarde
9:46 O Sábio
10:32 A Praça
12:21 Arq 3
12:35 Fotobox
12:44 Cuidado com a Língua!
13:00 Portugal em Direto
14:00 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
14:08 Mini Programa
Marchas Populares 2017
14:11 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:03 Literatura Aqui
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:03 Notícias do Atlântico
23:04 O Sábio
23:50 Janela Indiscreta
0:19 Juan Pablo Escobar
 Grande Entrevista
1:14 Hora dos Portugueses

5ª-FEira 25 dE MaiO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Preguiça
 Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:17 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:50 ABC Direito
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Janela Indiscreta
16:30 Brainstorm
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef
21:14 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 A Essência
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-FEira 26 dE MaiO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Preguiça
 Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde

9:11 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:17 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:50 ABC Direito
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Janela Indiscreta
16:30 Brainstorm
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef
21:14 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 A Essência
1:15 Hora dos Portugueses 

sábadO 27 dE MaiO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:54 Abraço
 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Animais Anónimos
9:30 O Sábio
9:45 Zig Zag
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:00 Portugueses pelo Mundo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Sexta às 9
20:45 Hora dos Portugueses
21:00 Ideias & Companhias
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Portuguese In New England
0:15 Uma História de Autonomia
1:00 Tech 3
1:15 Hora dos Portugueses

dOMingO 28 dE MaiO                       
1:30 Tudo é Economia
2:15 Literatura Aqui
2:46 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
4:57 Hora dos Portugueses
5:50 Sociedade Civil
7:30 Bombordo
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Voz do Cidadão
9:29 Network Negócios 2017
12:00 Atlântida - Madeira 2017
13:30 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Mortágua
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
19:57 Linha da Frente
20:26 Network Negócios 2017

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

AUGUSto MACHAdo
amachado@avozdeportugal.com

a vida: grandiosa, belíssima e indeFinível

todo o ser humano possui 
uma história que contém 

lágrimas, alegrias falhas, co-
ragem, timidez, ousadia, in-
segurança, sonhos, sucessos 

e frustrações.
Chora, sente-se frágil, sofre de solidão ou tem 

uma reação ansiosa. O ser humano é complexo. 
A última fronteira da ciência é desvendar a natu-
reza da energia psíquica e os segredos da nossa 
inteligência. Você admira o mundo das emoções 
construído no âmago da sua psique ou alma? A 
nossa espécie tem o privilégio de ser uma espé-
cie pensante entre milhões de espécies na na-
tureza, mas, infelizmente, ela nunca honrou de 
forma adequada a arte de pensar. As descrimina-

ções que sempre mancharam a nossa história são 
um testemunho evidente de que não honramos 
essa fascinante arte.
Infelizmente, pela falta de compreensão do es-

petáculo da vida e dos segredos que nos tecem 
como seres que pensam, sempre nos dividimos. 
A paranóia de querer estar acima do outro e as 
guerras ideológicas, comerciais e físicas são re-
flexos de uma espécie doente e dividida. Não 
percebemos que, no teatro da nossa mente, so-
mos todos iguais.
Não somos judeus, árabes, americanos, portu-

gueses, chineses. Somos seres humanos, perten-
centes a uma única e fascinante espécie.
Há diferenças culturais, mas os fenómenos que 

constroem as cadeias de pensamentos e trans-
formam a energia emocional são exatamente os 
mesmos em cada ser humano. Por isso toda a 
discriminação é desinteligente e desumana.

um planeTa cada vez mais poluído

pacífico Sul, praias de Henderson, Nova 
Zelândia, é o lugar mais remoto e o mais 

poluído do Mundo. É uma ilha deserta que, 
segundo os defensores deste nosso Planeta, 
acolhe 17.6 toneladas de lixo. trata-se de um 
dos paraísos mais isolados do Mundo, plan-
tado no meio do Pacífico Sul, a 193 km da 
ilha mais próxima, a 5000km de uma gran-
de cidade e a meio caminho entre o Chile e 
Nova Zelândia, é um pântano classificado 
como património mundial da UNESCo per-
tencente ao arquipélago britânico das Pit-
cairn.
Foi neste ‘paraíso’, uma das praias mais iso-

ladas do mundo, que os protetores da Natureza 
e do Meio Ambiente encontraram uma autênti-
ca lixeira 37,7 milhões… de pedaços de lixo, 
que pesam 17,6 toneladas e são compostas, em 
99,8%, por plástico. A contabilização foi feita 
por uma equipa de investigadores liderada da 
Universidade da Tasmânia e Sociedade Real 
britânica para a Proteção das Aves e do Meio 
Ambiente. As suas conclusões estão na revis-
ta científica norte-americana “proceedings of 
the National Academy of Sciences”. E, são 
alarmantes: “a ilha de Henderson, apresenta a 
densidade de lixo mais elevada alguma vez re-
gistada no mundo. Apesar de remota e minús-
cula. É a prova incontestável da extensão da 

poluição marinha à base de plástico. “Nenhum 
lugar do mundo está à prova desta terrível po-
luição”, lamentam os cientistas. Que fazem 
contas: 17,6 toneladas equivalem a 1,98 segun-
dos de produção anual de plástico, que ascende 
aos 300 milhões de toneladas que não são, na 
sua maioria, recicladas. 
Entre todo o tipo de lixo emporcalhado foram 

encontrados brinquedos de crianças, dominós, 
escovas de dentes, todo o tipo de roupas usadas 
e centenas de capacetes de todos os tamanhos, 
feitios e cores. Mais: dois terços do lixo esta-
va soterrado na areia, numa densidade de 671 
pedaços por metro quadrado, a que se soma 
a chegada diária de cerca de 3570 ‘items’ só 
numa das praias. A líder da investigação, Jen-
nifer Lavers, admite ter ficado um pouco es-
tupefacta quando chegou a ver um caranguejo 
a viver numa cabeça de boneca e outro numa 
embalagem de creme da Avon.
Mas há mais: foram encontradas garrafas da 

Alemanha, embalagens do Canadá e uma caixa 
de pescado da Nova Zelândia. “Para mim, diz-
-nos a líder da investigação, a poluição mari-
nha com plástico é a nova alteração climática”, 
alertou Jennifer Lavers, citada no “The Guar-
dian”. Alguém, preocupado com a poluição do 
Planeta Terra, alertou: “Não vamos esperar por 
mais ciência. Não vamos debater. A taxa de 
plástico nos nossos oceâneos é absolutamente 
fenomenal. Precisamos de atuar agora e já…” 
Realmente, as imagens captadas por Jennifer 

Lavers numa das praias da dita ilha de Hen-
derson, são imagens que nos fazem pensar no 
futuro deste planeta, ou, direi mesmo, que qua-
se nos obriga a condenar este tipo de compor-
tamento humano e tomar novas medidas para 
evitar o pior. Porque, este triste e vergonhoso 
cenário de praias e beiradas dos rios, que pes-
soalmente tenho observado, bem aqui próximo 
onde vivo, (Rio Minho e Rio Coura e a praia de 
Moledo próximo de Caminha),  mesmo sobre 
a corrente da água, o que se vê mais são plás-
ticos e todo o tipo de lixo. E já não é apenas o 
lixo que vai parar aos rios e ao mar, é também, 
infelizmente, os produtos químicos que atual-
mente estão a ser utilizados pelos funcionários 
públicos para limpar ruas e caminhos. Agora, 
utilizam, apenas a máquina de sulfatar para 
queimar as ervas com químicos que, no fim, 
tudo vai parar aos rios e ao mar… para conta-
minar a água, o peixe e o ambiente.

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.

ErraMOs, cOrrEÇãO
Senhor Ildeberto Silva, gostaria de começar por apre-

sentar publicamente as minhas sinceras desculpas ao 
senhor, pelo erro que cometi inadvertidamente, no artigo 
da minha autoria com o titulo: “Angariação de Fundos foi 
um sucesso” na edição deste jornal do dia 8 de Fevereiro 
do ano de 2017. Devia ler-se: “Em Agosto, o presidente 
da comissão das festas da Missão Santa Cruz deu a sua 
demissão e criou vários problemas aos responsáveis da 
missão de Santa Cruz, por não terem outra comissão de 
festas. O que vai acontecer às nossas festas e tradições, 
será que vão desaparecer?”
Pedimos desculpas pelo erro quanto à data, e pela inter-

pretação que os três pontos poderiam suscitar. Nunca foi 
intenção minha nem dos responsáveis deste jornal subes-
timar e colocar em causa a sua honestidade e o árduo tra-
balho realizado em prol da missão, pelo presidente ces-
sante e toda a sua equipa em prol das festas e tradições, 
e para o bem da missão de Santa Cruz.

Sylvio Martins
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mANuel De 
SequeIrA roDrIgueS
mrodrigues@avozdeportugal.com

desjardins caixa porTuguesa nome hisTórico que 
conquisTou a conFiança dos porTugueses e do mercado

o caminho percorrido pela 
Caixa desjardins Por-

tuguesa faz-nos olhar com 
otimismo para o futuro, para fazer mais e 
melhor. Enquanto grupo financeiro tem um 
papel transversal a toda a economia e pode 
influenciar os mercados e toda a sociedade e 
em particular a portuguesa e ao mesmo tempo 
ser afetada por riscos.
A Caixa Desjardins Portuguesa divulgou recen-

temente em Assembleia o seu relatório e contas 
de sustentabilidade referente ao ano de 2016 e o 
balanço é positivo.   Na vida interna, tem melho-
rado a sensibilização «de acordo com a opinião 
dos colaboradores» reforçando a relação de per-
tença e de progresso relativamente aos objetivos. 
Os produtos financeiros têm sido aprovados ao 

mais alto nível e mantém o importante programa 
no reforço da nossa cultura. Embora falte inicia-
tivas para ajudar os clientes na área da literacia 
financeira, partilhando o conhecimento na estra-
tégia de riscos e produtos.
Modelos simples, incisivos e assertivos são in-

dispensáveis para encontrar soluções que permi-
tam uma decisão eficiente e eficaz, apresentando 
alternativas aos membros por forma a que estes 
possam fazer uma escolha informada em proje-
tos como o de construção de habitações para ci-
dadãos seniores, ideia com mais de vinte anos, 
cuja discussão se mantém sem solução à vista. 
As condicionantes processuais e legais obrigam 
a uma decisão de compromisso que deve ser 
amplamente esclarecida por forma a que não se 
forcem discussões infrutíferas ou pior ainda, op-
ções de consequências negativas para a solidez 
económica e financeira da caixa.
Redirecionando o projeto só para a população 

sénior mais carenciada portuguesa é necessá-
rio angariar fundos privados, que revertem para 
apoios diretos à nossa população e esta postura é 
o preço a pagar para viver em português. 
Os Administradores da Caixa Desjardins Portu-

guesa correm o risco de estar sempre a repetir 
o que ninguém quer ouvir, multiplicando expli-
cações defendidas há longo tempo. Criar uma 
capacidade de reflexão, acerca de modelos a se-
guir não é simples e sustentar um compromisso a 
pensar que a vida é respirar, está a perder tempo 
e a perder a sua cultura humanista. A filosofia da 
Caixa é simples, mas exigente...a de fixar a pas-
sagem do tempo em doutrinas místicas e teosó-
ficas. Aliás a prática da responsabilidade social 
pela Caixa pode ser respeitada fazendo outras 
coisas mais bem sucedidas, continuando a con-
seguir criar laços profundos de relacionamento 
emocional e de confiança com os seus clientes 
de todo o Portugal e com a sociedade do Québec.
Os  Administradores da Caixa Desjardins Por-

tuguesa devem desafiar o seu próprio pensamen-
to e melhorar a sua forma de fazer as coisas. No 
âmbito da Assembleia  de membros, o relatório e 
contas devia ser apresentado para consulta antes 
da Assembleia, colocando assim as pessoas inte-
ressadas no centro da Caixa.  Excluir também a 
superficialidade na Assembleia o que obriga a ir 
para além do mero cumprimento das obrigações 
legais. Tudo isto deve representar um sinal de 

alerta evidente para os Administradores na sua 
prática de trabalho.
Assim todas as avaliações se baseiam em infor-

mações que são do domínio público e portanto o 

seu rigor depende da transparência e da exatidão 
dos dados disponibilizados e consultados. Nada 
disto desvaloriza o trabalho e dedicação de Ad-

ministradores e funcionários da Desjardins Cai-
xa Portuguesa, têm ainda pela frente... o desafio 
de dar nova vida ao seu património, gerar liqui-
dez para o seu projeto imobiliário, segurança e 

eficiência, porque a Desjardins Caixa Portugue-
sa é uma imagem de marca no relacionamento 
com os seus clientes e com a sociedade.

mordomos: srs. josé da costa e manuel da ponte  e paróquia
de santa cruz convidam todos os portugueses para as:

grandes Festas em Honra do
divino espírito santo

santa cruz | dias 27 e 28 de maio de 2017

Programação das festas
Pregação pelo distinto orador sr. Padre José maria Cardoso

sábado, 20 de maio
- 10h00: bezerrada na quinta Clément Poissant (comes, bebes e música)

domingo, dia 21 de maio
- 18h00: entrega das coroas aos mordomos

de 23 a 26 de maio
- 19h30: recitação do terço no salão nobre da missão de santa Cruz

sábado, dia 27 de maio
-   8h00: distribuição das pensões
- 17h30: missa
- 19h00: será servida a carne guisada 
- 20h45: espetáculo/baile com os grandes cantores LÉo & Leandro
               animado pela popular sylvie Pimentel, e dJ tony resendes

domingo, dia 28 de maio
- 12h00: saída do cortejo do espírito santo da rua rachel, 
                sobe a Clark até à marie-anne, st-Urbain
          até duluth e depois sobe a Clark até rachel
- 13h30: missa solene e coroação
- 15h30: serão servidas as sopas do espírito santo
- 16h30: a nossa fadista Jordelina benfeito
- 18h00: Concerto pelas filarmónicas de montreal e Laval
- 20h00: sorteio das domingas e mordomo

Sylvie
Pimentel

jordelina
benfeito

tony
reSendeS
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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

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

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

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

o espíriTo sanTo esTá passando por eddie sá...

Vinde Espírito Santo, enchei os corações 
dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do 

Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito e tudo será 
criado, e renovareis a face da terra.
Todos os anos há 18 famílias que recebem, na 

sua casa, uma das três coroas do Espírito Santo 

do Império da Santa Cruz. Todos eles recebem 
de braços abertos amigos, familiares e pessoas 
que acreditam no poder do Divino Espírito Santo 
com rezas e cânticos. Durante a quarta domin-
ga, uma das coroas foi a casa do Eddie Sá, um 
dos proprietários do Marché Sá. Os dois últi-
mos anos foram muito dificeis para os irmãos e 
durante uma semana contaram com famíliares 
e amigos, rezas, paródias, boa comida e bom 

vinho. Todos festejaram a vindo do Divino Es-
pírito Santo na sua casa. Jerry e Sara Batista o 
ajudaram-no muito com os momentos solenes. 
Viva o Espírito Santo, e abençoe a família Sá por 
muito anos. Bem haja.

enTrou p3p express no bairros porTuguês

Hoje em dia é dificil es-
colher o melhor frango 

na cidade de Montreal. Mas 
o segredo de ser um dos me-

lhores é essencialmente o molho e temperos 
mas também a apresentação do restaurante. 
Nos últimos meses estou a ver, a admirar e a 

gostar do P3P “Poulet 3 Pattes”. Abriram há cer-
ca de um ano, no 3224 boul. Rosemont em Mon-
treal. Apresentaram um estilo de infografia sen-
sacional, o “Marketing” foi muito bem escolhido 
e eles estão a trabalhar muito com boas equipa 
de cozinheiros e grelhadores à moda tracional. 
Também nos últimos meses Marco Esteves está 
a trabalhar muito com as redes sociais, tal como 
Facebook, Snapchat, Instagram, etc., sempre 
num estilo fantástico. 

Nos meus encontros com Marco Esteves, falá-
mos sobre a sua visão para este negócio. E, ele 
respondeu que quer reinventar a venda do frango 

português, com preços incríveis e uma apresen-
tação moderna com um frango de altaqualidade. 
Sem esquecer o grande especial do domingo, 
frango, batatas fritas e salada, à vontade.
Marco e a sua mãe, Maria Rocha, decidiram 

abrir no 12 de maio, Poulet 3 Pattes Express si-

tuado no 4495 Boul. Saint-Laurent ao canto da 
Mont-Royal. Com um estilo moderno, uma equi-
pa dinâmica e comida rápida com um especial 5$ 
que é um preço muito interessante para as pes-

soas que queiram comer depois das festas, saindo 
dos clubes vão poder comer até 4h da manhã. Tal 
como depois da festa do Senhor Santo Cristo do 
Milagres, fui lá às 1h30 da manhã. E o frango foi 
ótimo.
Parabéns ao Marco Esteves e à sua mãe pela 

vossa visão. Eu sei que todos vão ouvir dele 
mais vezes com as suas ideias incríveis, tal 
como o cachorro dos Açores e o Hamburger 
Português. Parabéns e Força Portugal.
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super bock #1 na saq
A marca Super Bock nasce 

em 1927 e em 1967 são 
lançados os primeiros anún-
cios sob o slogan “A cerveja 

que supera a sua exigência”. durante os anos 
70 é inaugurada a rede de distribuição, em 
Lisboa, composta por 12 camiões.
Em 1992, a Super Bock atinge a liderança do 

mercado português, mantendo-se na preferên-
cia dos consumidores de cerveja até aos dias de 
hoje. Em 1995, a Super Bock é a primeira marca 
portuguesa a dar o nome a um festival. Inaugura-
va-se assim o Super Bock Super Rock, o maior 
festival de rock que se realiza em Portugal e o 
único a celebrar 20 anos consecutivos da melhor 
música. Em 1998 e em 2001, patrocina aqueles 
que são dois dos maiores eventos culturais por-
tugueses de sempre: Expo’98 e Porto 2001 (Ca-
pital Europeia da Cultura).
Nos úlimos anos houve novas cervejas que nas-

ceram para os amadores de cerveja de estilos di-
ferente tal como a Super Bock Stout, Super Bock 
Green, Super Bock Tango, Super Bock Sem Ál-
cool, Super Bock Sem Álcool Preta, Super Bock 
Mini, e muito mais.
Aqui, no Quebeque o mercado é muito diferen-

tes e hoje em dia a Super Bock está em 91 su-
cursais na SAQ e é a cerveja mais vendida em 
todo o Quebeque. A companhia distribuidora da 
Super Bock, Alivin Canada Inc. nos informou a 
semana passada que a Super Bock ultrapassou 

todas as cervejas importadas com um preço in-
crível, “Muitos pensam que a cerveja portuguesa 

é cara,... não é tão cara, todos podem compra-lá, 
e só ir a SAQ, e irão saborear uma das melhores 
cervejas no mundo, a nossa Super Bock.

A Voz de Portugal congratula a companhia Ali-
vin Canada por apresentar este grande sucesso 

comercial e dando força ao nosso país através do 
Quebeque.

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com



A Voz de PortugAl  |  24 de MAIo de 2017  |  P. 8

Ramos e acompanhado pelo coro do Senhor San-
to Cristo dirigido pela Sra. Filomena Amorim.
Após a Missa, na tarde de domingo, imagem do 

Senhor Santo Cristo sai em procissão carregada 
aos ombros de todos aqueles que assim o quise-
ram sem serem convidados pela comissão de fes-

tas deste ano, elementos dos grupos folclóricos 
vestidos com os seus trajos regionais, Sr Carlos 
Botelho representante da companhia aérea Azo-
res Airlines e o diretor do jornal A Voz de Por-
tugal Sr. Eduíno Martins que por milagre hoje 
está vivo e capaz de acompanhar e levar o andor 
do Santo Cristo. Na procissão deste ano também 
houve uma outra novidade e que foi uma sur-

o homem’, expressão atribuída a Pôncio Pilatos 
durante o julgamento de Jesus no Sinédrio - in-
tensificou-se no século XVIII através da obra da 
irmã clarissa Teresa da Anunciada.
As celebrações de 2017 foram presididas pelo 

reverendo padre Carlos José Dias, pároco e res-
ponsável pela Missão de Nossa Senhora de La-
val, onde reside uma grande comunidade de imi-
grantes portugueses.
Na sua primeira participação, como convidado 

a presidir às festas do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres de Montreal, o Padre Carlos, no do-
mingo durante o sermão, desafiou os peregrinos 
“ a avaliar o quanto vale Jesus” na vida e no co-
ração de cada um de nós.
A Missa do domingo foi concelebrada pelo re-

verendo padre José Maria Cardoso responsável 
pela missa de Santa Cruz em Montreal, pelo pa-
dre Phang  da igreja de Santa Cruz e o Cónego 

FesTas do senhor sanTo crisTo levaram
milhares de peregrinos à igreja de sanTa cruz

eram algumas dezenas fizeram 
ao Santo Cristo, quando a imagem passou pelo 
corredor das motos, eles ligaram os motores  a 
imagem passou calmamente sobre o ressonar 
dos mesmos.
Ainda no sábado, após a entrada da imagem no 

interior da igreja, foi celebrada a missa presidida 
pelo reverendo Padre Carlos José Dias, e acom-
panhada pelo coro de Santa Cruz dirigido pela 
Sra. Inês Gomes. É de realçar as centenas de fiéis 
que assistiram à missa enchendo por completo o 
interior da igreja.
Milhares de peregrinos participaram no domin-

go na procissão do Senhor Santo Cristo pelas 
ruas de Montreal, durante cerca de 2 horas.
A imagem do Senhor Santo Cristo venerada em 

Montreal desde 1966 e no Arquipélago dos Aço-
res, desde o século XVI, é uma representação em 
madeira da Paixão de Cristo e está aberta ao cul-

to no Convento de Nossa Senhora da Esperança, 
em Ponta Delgada.
O culto a esta recriação do ‘Ecce Homo’ – ‘Eis 

MáRio CARvALHo
mcarvalho@avozdeportugal.com

FotoS mANuel NeveS
E HUMBERto CABRAL
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presa que emocionou os fiéis presentes no adro 
da igreja, quando a imagem de nossa Senhora de 

Fátima sobre o seu andor veio ao encontro do 
seu filho muito amado, ficaram frente a frente 

enquanto todos presentes em coro cantaram “Ó 
Virgem do Rosário”. Neste ano do centenário das 
aparições de Fátima, o Santo Cristo fez-se acom-
panhar pelas imagens de Nossa Senhora de Fáti-
ma, e dos pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia, 
percorreu as ruas circundantes à igreja de Santa 
Cruz, Rachel, Clark, Villeneuve e Saint Urbain, 

sobre o olhar de milhares de fiéis, e ao som das 
bandas filarmónicas de Montreal e Laval.
A procissão terminou com a bênção do Pa-

dre Carlos à multidão seguida da recolha da 
imagem ao interior da igreja que continuou 
exposta junto ao altar para oração dos fiéis.
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sanTa cruz vibrou e o povo encanTou
nas FesTas do senhor sanTo crisTo

Só o povo pode julgar, o que 
pode parecer o fim para 

alguns é um começo para outros. Julgar as 
coisas sobre um único ponto de vista pode ser 
um sinal que não conhecemos a totalidade de 
um assunto. 

Eu sou suspeito, por fazer parte da equipa da 
comissão que planificou e realizou o programa 
das festas do Senhor Santo Cristo deste ano de 
2017.
Não quero que os meus escritos neste artigo se-

jam interpretados como sendo de vaidade, sober-
ba ou avareza, pelo contrário, simplesmente que-
ro que sejam ungidos de humildade para relatar 

aquilo que se passou e o que o povo assistiu no 
sábado e domingo, na parte profana das festas.
Este ano com um programa que prometia, onde 

tudo foi pensado, palco, luz, som e cor, artistas, 
de cá e de lá e até de além-mar e com a indis-
pensável colaboração da natureza, e a confiança 

e presença do povo, no dizer de algumas pes-
soas e nos comentários recebidos, em particular 
de uma amiga que é muito honesta naquilo que 
diz e escreve enviou-me via texto “parabéns, a 
toda a comissão. A festa foi um sucesso”. São 
estes e outros tantos como este comentário que 
fazem esquecer todo o stress e cansaço vivido 
para realizar estas que são sem dúvidas algumas, 
as maiores festas que se realizam na comunidade 
portuguesa aqui residente desde 1966, anos me-
lhores do que outros que a mãe natureza muito 
tem a ver para que seja um sucesso.
Este ano com uma nova iluminação, diferen-

te, mas moderna, menos cansativa para quem 

está na organização e trazendo mais segurança a 
quem se aventurava na sua instalação e desmon-
tagem na fachada da igreja.
Som e luz da responsabilidade do jovem local 

Alex Moreira, que a comissão fez-lhe confiança 
e lhe deu muita responsabilidade para poder dar 
luz e som aos artistas que iriam atuar, Jorge Fer-
reira e sua banda e a Tia Maria do Nordeste mas 
ele respondeu com um fantástico trabalho.
Bandas de Música do Divino Espírito Santo de 

Laval e Montreal, que acompanharam a imagem 
do senhor e animaram o povo no arraial do sába-
do e domingo com respetivos concertos.
Atuaram no domingo o rancho Folclórico Es-

trelas do Atlântico de Laval e grupo folclórico de 
Barcelos vindos da província do Ontário.

No interior do salão grande e após a atuação 
dos artistas no exterior e dando continuidade à 
animação do arraial a festa continuava, brilhan-
temente com o cantor Júlio Lourenço.
Mas o povo estava ansioso, para ver e apreciar, 

quem vinha de mais longe, a Tia Maria do Nor-

MáRio CARvALHo
mcarvalho@avozdeportugal.com

FotoS mANuel NeveS
E HUMBERto CABRAL
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deste e o seu homem  o Jorge Ferreira e a sua 
banda.
No sábado, com tempo bom, foi a vez do cada 

vez melhor Jorge Ferreira vindo dos Estados 
Unidos, para atuar pela primeira vez ao ar livre 
em Montreal, cantar e encantar os vários mi-
lhares de pessoas que encheram por completo o 
recinto das festas e até parte da rua Rachel que 
estava fechada ao trânsito. Durante mais de duas 
horas de atuação este famoso artista, ao som dos 
seus músicos, cantou os grandes sucessos que 
marcaram varias gerações da sua já longínqua e 

de muito sucesso carreira artística, mais de 40 
anos a cantar por este mundo da lusofonia, no di-
zer de muitos nunca antes havia visto tanta gente 
junta naquele lugar.
No domingo para fechar em grande as festas 

deste ano, vindo dos Açores, Tia Maria do Nor-
deste e o seu marido, que atuaram pela primeira 
vez em Montreal, foi pena que o tempo amea-

çou com um chuvisco, mas nem por isso o povo 
arredou pé, e fizeram bem as várias centenas 
que ficaram para rir e chorar por mais ‘’conso-
la a ouvir a Tia Maria’’, espetáculo recheado de 
anedotas e expressões de outros tempos, fazendo 
recordar falares do povo micaelense.
Tantas foram as pessoas nos dois dias de festa 

que ainda a noite (arraial) era uma criança que 
as barraquinhas dos comes e bebes esgotaram as 
bifanas e malassadas!
Certamente que em breve haverá mais bifanas 

e malassadas nas festas comunitárias, uma lição 
a tirar, nunca se espera para o fim a primeira luz 
é que ilumina.
Não se esqueçam que no próximo fim de sema-

na irão realizar-se as grandes festas do Divino 
Espírito Santo de Montreal, este ano por força 
maior uma semana antes do dia de Pentecostes 
devido à corrida das bicicletas e fecho das ruas 
de Montreal!
Apareçam em grande número, o programa 

promete e o povo gosta de festa e quem as or-
ganizou fica feliz e contente em todos receber.
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melancia. os ‘mil e um’ beneFícios
e os dois riscos desconhecidos

queima calorias, mas não
só. o exercício Também
pode inFluenciar a dieTa

já reparou que quando pratica exercício fí-
sico regularmente tem menos vontade de 

ingerir comida pouco saudável e muito caló-
rica?

Um estudo realizado por investigadores da 
Universidade de Leeds descobriu que o exercí-
cio físico pode mesmo influenciar a dieta e que 
atua como ‘amortecedor’ contra os apetites pou-
co saudáveis. Os investigadores destacam que, 
pelas conclusões do seu estudo, as pessoas que 
estavam ativas fisicamente durante três horas por 
dia tinham 15% menos probabilidade de ter von-
tade de comer alimentos ricos em gordura não 
saudável.
Sendo que as pessoas que estavam fisicamente 

ativas menos de 80 minutos por dia estavam sig-
nificativamente mais interessadas em consumir 
alimentos ricos em gordura. 

Para este estudo, como reporta o daily Mail, 
os investigadores estudaram 180 participan-
tes entre os 18 e os 70 anos durante uma se-
mana.

é uma das frutas mais apreciadas nos 
dias quentes e um dos alimentos que 

mais promove a boa saúde.
De cor vistosa e sabor adocicado, a melancia 

é um dos frutos que mais agrada a miúdos e a 
graúdos e dos que melhor carateriza o verão 
(sendo também um dos que mais saudades 
deixa ao longo do ano… e não é difícil per-
ceber porquê). Além de ser prática, versátil e 
fresca, a melancia beneficia a saúde em mui-
tos aspetos e, claro, um deles é a manutenção 
do peso saudável. Diz o site LiveScience que 

uma dose de melancia (duas chávenas de me-
lancia cortada, cerca de 280 gramas) oferece 
apenas 80 calorias, destacando-se os 270 mi-
ligramas de potássio e bons níveis de vitami-
na A, vitamina B6, vitamina C, cálcio e ferro, 
sendo que oferece 30%, 25%, 2% e 4% da 
dose diária recomendada respetivamente.Mas 
a melancia é muito mais do que uma aliada 
das dietas. Por conter bons níveis de fibra é 
um dos alimentos que mais beneficia a diges-
tão e um dos que mais promove a boa saúde 
do coração. O consumo moderado de melan-
cia ajuda a reduzir o risco de ataque cardíaco 
e a baixar a hipertensão, muito à boleia do 
alto teor de água que tem na sua composição 

(92%) e dos níveis de licopeno que possui, 
que ajudam ainda a reduzir o risco de cancro 
da próstata e a prevenir a inflamação. Os mar-
cadores inflamatórios são ainda ‘aniquilados’ 
pela presença de colina, um componente que 
ajuda a atenuar as consequências das inflama-
ções crónicas. E voltando ao alto teor de água, 
a melancia ajuda, claro, a reduzir a desidra-
tação. Por ser rica em vitamina A, nutriente 
que promove o crescimento de novas células 
de colagénio e elastina, a melancia reforça a 
saúde capilar e cutânea e no que diz respeito 

à saúde muscular e consequente 
performance atlética, o sumo de 
melancia mostrou ser eficaz na 
melhoria da circulação, deixado o 
coração mais resistente ao exercí-
cio e os músculos mais capazes de 
aguentar a carga do treino. Mas se 
a melancia tem ‘mil e um bene-
fícios’, tem também dois riscos. 
Sendo que uma chávena e meia de 
sumo de melancia tem entre nove 
a 13 miligramas de licopeno e que 
a dose diária recomendada desta 
substância carotenóide não deve 
exceder os 35 miligramas, a pro-
babilidade de consumir licopeno a 

mais é grande, especialmente quando em cau-
sa está uma tentativa de perder peso e se faz 
deste fruto o protagonista. De acordo com a 
Associação Americana do Cancro, consumir 
licopeno a mais pode causar náusea, diarreia, 
indigestão e ainda inchaço abdominal. Diz o 
site LiveScience que as pessoas que têm po-
tássio a mais no sangue – uma condição com 
o nome de hipercalemia – devem também 
reduzir o consumo desta fruta a uma cháve-
na por dia, pois mais do que isso pode fazer 
‘disparar’ os níveis de potássio, causando ba-
timentos cardíacos irregulares e até mesmo 
perda de controlo dos músculos.
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morreu o aTor roger moore
A informação da morte de Roger Moore foi 

avançada pelos filhos na página oficial no 
twitter do pai.
O ator e embaixador da Unicef “morreu hoje 

na Suíça, depois de uma longa mas dura batalha 
contra o cancro”, dão conta Deborah, Geoffrey 
e Christian. “O amor com o qual ele foi rodeado 
nos últimos dias foi tão grande que não pode ser 
quantificado apenas em palavras”, acrescenta o 
documento, que recorda o carinho 
que era sentido por admiradores 
do seu trabalho, não só no cinema 
e na televisão, mas também como 
embaixador do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF). 
A família lembra que a última apa-
rição em público de Moore se deu 
em novembro do ano passado, no 
Royal Festival Hall, em Londres, 
onde foi aplaudido à entrada e à 
saída do palco, “abanando as fun-
dações do edifício localizado a 
uma curta distância do local onde 
nasceu”. O nome de Moore fica 
para sempre ligado à personagem do agente se-
creto James Bond, também conhecido pelo nome 
de código 007, tendo sido o terceiro ator a levar 
Bond ao grande ecrã, depois de Sean Connery e 
George Lazenby. Roger Moore foi James Bond 
ao longo de sete filmes, entre 1973 e 1985, tendo 
começado com “Vive e Deixa Morrer” (nomea-
do para o Óscar de melhor canção original, pelo 

tema composto por Paul e Linda McCartney) e 
terminado com “Alvo em Movimento”, para ser 
sucedido no papel por Timothy Dalton. Numa 
entrevista ao jornal The Guardian, em 2014, 
Moore disse que ser “eternamente conhecido 
como Bond não tem nenhuma desvantagem”. 
“As pessoas chamam-me ‘Sr. Bond’ quando es-
tou na rua e não me importo. Porque é que me 
importaria?”. Antes de assinar o contrato para 

encarnar Bond, Roger Moore foi 
Simon Templar, nos 118 episódios 
da série televisiva O Santo, que 
decorreu de 1962 a 1969, num pa-
pel que a revista The New Yorker 
classificou como um “ícone pop”. 
A mesma publicação recordou que 
quando o realizador Fred Zinne-
mann estava a preparar “Chacal”, 
lançado em 1973, Moore quis in-
terpretar o papel principal, mas foi 
rejeitado por ser demasiado popu-
lar e conhecido, antes de sequer se 
iniciar como 007. Em 1971/1972, 
imediatamente antes do seu pri-

meiro James Bond, Roger Moore protagonizou a 
série policial Os Persuasores, com o norte-ame-
ricano Tony Curtis. Ao falar com o Daily Tele-
graph, em 2013, Moore disse que, se tivesse 24 
horas para viver, beberia um Martini seco, com 
gin Tanqueray e três azeitonas à parte. O funeral 
de Moore vai realizar-se numa cerimónia priva-
da no Mónaco.

TeaTro nacional
d. maria ii - FesTival 

Transamériques
em monTreal

o Consulado-Geral de Portugal em 
Montreal tem o prazer de anunciar a 

participação do teatro Nacional d. Maria 
ii no Festival transAmériques, em Mon-
treal, com a apresentação da peça “Antó-
nio e Cleópatra” nos próximos dias 27, 28 
e 29 de maio (Place des Arts – Cinquième 
Salle).
“António e Cleópatra” é uma peça encenada 

e escrita por Tiago Rodrigues, com os atores 
Sofia Dias e Vítor Roriz. 
Esta presença portuguesa no Festival Tran-

sAmériques conta com o apoio do Camões – 
Instituto da Cooperação e da Língua. 
Para mais informações consultar: 
http://fta.ca/spectacle/antoine-et-cleopatre

AMIgos dA seMAnA

PArAbéns

bombisTa de manchesTer
idenTiFicado como salman abedi
já é conhecida a identidade do autor do ata-

que suicida que esta segunda-feira fez 22 
vítimas mortais em Manchester.
As autoridades britânicas identificaram o bom-

bista que se fez esta segunda-feira explodir no 
Manchester Arena como Salman Abedi, avança 
a Sky News, que cita autoridades norte-ameri-
canas.
O suspeito terá 23 anos de idade e já estava re-

ferenciado pelas autoridades britâncias antes do 
ataque. De acordo com o britânico Telegraph, 
o suspeito nasceu em Manchester, em 1994, fi-

lho de refugiados líbios que entraram no Reino 
Unido para fugir ao regime de Kaddafi. O pai 
trabalha como segurança e chama-se Ramadan 
Abedi e a mãe chama-se Samia Tabbal. Salman 
tem mais três irmãos. O jornal britânico avança, 
embora com a ressalva de que não é informação 
confirmada, que toda a família se mudou para a 
Líbia recentemente, à exceção dos dois irmãos 
mais velhos.

Há também informações que apontam para uma 
ligação de Salman à Frente alNusa (uma grupo 
associado à Al-Qaeda) e a grupos jihadistas da 
Líbia.

Há MAiS UMA vítiMA MoRtAL
idENtiFiCAdA: JoHN
AtkiNSoN, dE 26 ANoS
John Atkinson estava a sair pela porta onde se 

encontrava o bombista suicida.
Foi identificada mais uma vítima mortal do 

atentado em Manchester. Trata-se de John Atkin-

son, de 26 anos. Segundo o Manchester Evening 
News, o homem natural de Radcliffe, estava a 
deixar o Manchester Arena quando foi atingido 
fatalmente pela bomba.
As mensagens de tributo têm-se repetido nas re-

des sociais da vítima, com os amigos a recordar 
“um homem fantástico” e a prestar condolências 
aos familiares das restantes vítimas.

A Voz de Portugal congratula o Sr. Nuno Miguel 
Franco pelo seu empenho e dedicação pelo tra-
balho que ele faz em “Ringuette” na sua região, 
recebeu o prémio de melhor benévolo no torneio 
em Montreal Norte e o outro prémio por represen-
tar muito bem o desporto “Ringuette” em Montreal 
Norte durante o ano de 2016/17.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

AGÊnCiAS
de ViAGenS

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEdrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentiStA

eletriCidAde

AGÊnCiAS
funeráriAS

merCeAriAS

monumentoS

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

notárioS

pAdAriA

renoVAçõeS

4245 Boul. St-Laurent tel.: 514.281.0702

antÓniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença Grave
- invalidez

- vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma

Paulo F. Gonçalves

importAdoreS

rAnChoS folClóriCoS
caMpinOs dO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErdE T.:514.618.9087
EstrElas dO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas dO EncantO T.:514.388.4129
ranchO FOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias dE pOrtugal T.:514.844.1406

filArmóniCAS
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

iGrejAS
MissãO santa cruz T.:514.844.1011
MissãO dE nª sª dE FátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

eSColAS

ajuda à FaMÍlia T.: 514.982.0804
aÇãO sÓciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

CentroS

agência
AlgArve

INFormAÇÃo
pArA quem lÊ.

reSultADo pArA
quem ANuNcIA.

reStAurAnteS

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIo Do DólAr cANADIANo
23 dE MAio dE 2017

1 EURo = CAd 1,530600

INFormAÇÃo pArA quem lÊ.
reSultADo pArA 
quem ANuNcIA.

SerViçoS ConSulAreS
EMbaiXada dE
pOrtugal EM Otava
t.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

assOciaÇãO dOs pais
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
ass. MulhEr pOrt. dO canadá T.:514.983-7837
ass. pOrtuguEsa n.s.F. dE laval   
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.:514.251.9791
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. 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
cÍrculO dE rabO dE pEiXE T.: 514.843.8982
clubE OriEntal dE MOntrEal
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugal dE MOntrEal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
FEstival pOrtugal EM Mtl T.: 514.923.7174
liga dOs cOMbatEntEs T.: 514.844.1406
spOrt MOntrEal E bEnFica
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

associaçÕes e clubes

cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425 | t.: 514.499.0359

Controle o seu peso.
Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos. 
Pacotes baratinhos de 
experiência de 3 dias. 

carlOs palMa
514-961-0770

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

rOsa: 514-278-3956

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click 
Mega pode ver os canais portugueses, brasi-
leiros, e outros mais, canais desportivos de 
todos os países, filmes, séries, possibilidades 
ilimitadas. Desloco-me para instalação. 

cansadO dE pagar tantO
para a tElEvisãO tElEFOna já:

514-267-8766

SerViçoS

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

AluGA-Se

gilbErtO
EspEcialista 

EM rEnOvaÇõEs
ligEiras

Cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

Aluga-se 51/2 no canto de Bordeaux e Beaubien, 2 qts 
de banho, 2 salões, 2 cozinhas, muito moderno com 

estacionamento e quintal. 
cOnniE 514-909-3014

iGrejA

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h

4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

H1S1A2, St-Leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

Aluga-se apartamento 21/2 em Mon-
treal situado no 4591 Colonial com 

frigorífico, fogão, máquina de lavar e 
secador no rés-do-chão, pátio priva-

do. Renovado 900$/mês. 
514 863-1861
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

empreGoS

Restaurante português procura um(a) cozinheiro(a) 
e um/a assistente de gerente com experiência para 
trabalhar a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

jardins dEs bEauX-rÊvEs
Companhia paisagista procura empregados para

trabalhar nos jardins. Com um mínimo de dois anos 
de experiência. BOM SALÁRIO

514-554-0213 Ou 450-641-7389

Precisa-se de uma “nanny”, governante energética 
para cuidar de 2 crianças, jovem e que cozinhe. Se-
gundas e sextas-feiras perto do Metro Namur.
Por favor, ligue (514) 816-1215 ou (514) 261-0003

prEcisa-sE dE EMprEgadO para instala-
ÇãO  dE aluMÍniO cOM Ou sEM EXpEriÊncia

tEl.:514-362-1300

Precisa-se de uma equipa com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios a 
tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um car-
ro. Homens e mulheres podem se inscrever. Expe-
riência em colocação e polimento de piso em cerâ-
mica, com máquinas de lavar carpetes, uma mais 
valia. Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-
1977 ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.

Somos uma família que fala inglês em Montreal e 
estamos à procura de uma governanta/ Gerente 
de Casa responsável, enérgica, inteligente, traba-
lhadora e com experiência a tempo inteiro (40h/s 
| 575$/semana). Tarefas domésticas gerais. Com 
carta de condução válida. Por favor, envie as suas 
informações juntamente com o seu número de te-
lefone para lilasara2015@gmail.com e será contac-
tada com mais detalhes.

Companhia em paisagismo está à procura de empre-
gados com ou sem experiência com carta de condu-
ção. 514-242-7649

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 
Insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. Garagem. $459,000

Belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. Chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.Quintal com estacionamento. 

Renovado. Interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts. 
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quin-
tal. MUITO bem situado ao pé do novo Hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

Você está procurando um novo desafio ou simples-
mente uma nova oportunidade?

bain MagiquE Está à prOcura
dE nOvOs EMprEgadOs

Várias posições disponíveis na nossa fábrica e sede 
em Saint-Eustache! Esperamos sua aplicação

carrieres@bathfitter.com

KEMF Inc. especialistas em instalações de calhas e 
proteção de calhas procura uma equipe de 2 emprega-
dos com experiência para fazer instalações de calhas.
Os candidatos devem: 
•Possuir uma carta de condução válida
•Estar disponíveis para trabalhar em e ao redor da 
área de Montreal
•Possuir suas próprias ferramentas
•Não ter medo das alturas
Se você tem as qualificações e está interessado, entre 
em contato com Anabela por telefone 450-923-4812 
ou por correio eletrónico Anabela@kemf.ca

Precisa-se de uma senhora para limpeza e tormar 
conta de um condo de um casal. Deve ter expe-
riência e trabalhar sexta-feira e um segundo dia 

quer seja segunda ou terça-feira.
Deve ter boas referências.

514-341-6016 telefonar da 2ª à 6ª feira das 9h às 
18h e deixar mensagem em francês ou inglês

empreGoS

Precisa-se de um trabalhador em “Pavé Unis” 
com experiência. Podem nos contactar para o 

514 325-7729 ou enviar o vosso CV para 
josbucaro@bucaro.ca

empreGoS

tErrassEMEnt sicurElla Et Fils inc.
Precisa-se de chefe de equipa e bons trabalhadores 
para trabalhar em pavimento na margem sul, Montreal 
e seus arredores. Tipo de trabalho: dominando as téc-
nicas variadas em colocação de pedras, muros, esca-
das, calçadas, turfa etc. Confortável na condução de 
material de construção (escavadora/camião). Com 2 
anos de experiência e carta de condução. 40h por se-
mana. Excelente salário segundo a experiência.

pEtEr au 450-465-2969
OU InFO@SICURELLAETFILS.COM

Precisa-se de uma senhora operadora de máquinas 
de costura a tempo inteiro (39 horas por semana) 

boas regalias e há ar condicionado.
Lúcia 514-816-0873

rOsa Maria MachadO raiMundO
1945-2017

Faleceu em Boisbriand, no dia 
17 de maio de 2017, com 71 
anos de idade, senhora Rosa 
Maria Machado Raimundo es-
posa do Sr. Virginio Raimundo, 
natural da Lagoa, São Miguel, 
Açores. Deixa na dor seu es-
poso, sua filha Julie, cunhada 
Maria Pereira, sobrinhos/as 
Fernando (Fátima), José (Er-
rica), Virgínio (Nancy), irmãs, 
familiares e amigos.

O funeral foi celebrado terça-
-feira 23 de maio de 2017 às 13h30 na igreja Ste-
-Thérèse d’Avila, situada no 10 rua de l’Eglise em 
Sainte-Thérèse e foi sepultada em cripta no Mausolée 
St-Martin em Laval. A família vem por este meio agra-
decer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associaram na dor. Bem Haja.

prEcisa-sE dE EMprEgadOs para
COnSTRUÇÃO (COUVREUR/ROOFERS)

- Certificação necessária
- Com ou sem experiência, com uma forte vontade de 
trabalhar.

Se está interessado ligue para 514 863-1861
ou enviar CV para teresa@couvreuram.com

Precisa-se de senhora para fazer limpeza, lavar 
roupa e passar a ferro em Côte St-Luc. 

25h por semana, 13$ a hora. 
Deve ser séria com referências.

514-817-8880
Precisamos pessoas para 

trabalhar em construção. 514-952-6170

prEcisa-sE dE cOzinhEira/O 
pOrtuguÊs para churascaria 

cOM Ou sEM EXpEriÊncia 
a tEMpO intEirO.

514-826-3401
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lEãO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. 
Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor, contudo 
evite ser demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde: Concentre 
a sua atenção e energia na cura de um problema de saúde. Dinheiro: 

O laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer com que tenha de 
fazer uma escolha difícil. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

virgEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família. 
Aproveite para passear e fazer programas diferentes e divertidos. 
Saúde: é possível que uma corrente de ar lhe provoque uma 
constipação. Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. 

Saiba aproveitá-las! Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

balanÇa: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
Avareza. Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde: Sentirá 
muita vitalidade. Aproveite para se inscrever numa modalidade 
desportiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelo 
seu superior hierárquico que o saberá recompensar da melhor 

forma. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

EscOrpiãO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se 
apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua 
presença que irá sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os seus 

entes queridos mas pense também um pouco mais no seu bem-estar. 
Dinheiro: Período muito favorecido, contudo não coloque em risco a sua 
estabilidade financeira. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

sagitáriO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo muito querido. Saúde: 
Deve consultar o seu médico de modo a aconselhá-lo sobre as 
melhores formas de prevenir uma alergia. Dinheiro: Um colega de 

trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar com o seu chefe, no sentido de 
ficar com uma tarefa que lhe tinha sido atribuída a si. Números da Sorte: 
5, 6, 18, 22, 31, 34

capricÓrniO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os atos da sua 
cara-metade. Saúde: Evite comer alimentos demasiado pesados pois 
a tendência é para digestões difíceis. Dinheiro: Período favorável a 
iniciar um curso de formação profissional. Vá em frente, aposte em si 

mesmo. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

Aquário: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. 
Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa discussão 
insignificante e sem fundamento. Saúde: Tendência para a depressão, 
combata-a tendo pensamentos mais otimistas. Dinheiro: Poderá 

ter dificuldade em fazer-se ouvir numa importante reunião de negócios. Não 
desista perante as dificuldades. Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

pEiXEs: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: Um amigo muito querido pode precisar 
da sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte. Saúde: 
Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período 

muito favorável no setor financeiro. Invista nesta área. Números da Sorte: 
08, 09, 20, 24, 26, 33

horóSCopo maria helena marTins
carnEirO: Carta Dominante: o Carro, que significa 
Sucesso. Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Saúde: O seu 
descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma 
dieta. Dinheiro: é importante que faça uma análise onde destaque 

os seus últimos investimentos, de modo a determinar que rumo dar à sua 
vida financeira. Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

tOurO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas do passado. 
Saúde: Cuidado com o stress. Dinheiro: Tenha atenção ao seu 
trabalho, pois é possível que alguém procure desfazer aquilo que 

lhe levou tanto tempo a conseguir. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

géMEOs: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa 
o seu relacionamento amoroso. Saúde: é possível que tenha 
alguns problemas circulatórios. Dinheiro: Esteja consciente das 
suas capacidades e lute por conseguir atingir os seus objetivos. 

Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

caranguEjO: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará 
com que se sinta muito querido e desejado pelos seus amigos. 
Saúde: Seja mais consciencioso e não coma em demasia pois, 
para além de engordar, pode correr o risco de sofrer de colesterol e 

problemas cardiovasculares. Dinheiro: Durante este período poderá andar 
mais nervoso do que o habitual, pois terá uma certa dificuldade em cumprir 
os seus compromissos. Contudo poderá ver a sua situação melhorar. 
Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

MagEnta
bEgE
azul
vErdE

rOsa
aMarElO
grEná
rOXO

vinhO
laranja 

cAçA PAlAVrAs | cores

O bÊbadO rEligiOsO…
Um bêbado entra na igreja na hora da missa e sen-
ta-se. O padre fica incomodado com ele e fala para 
todos:
— A bebida é um vicio horrível, um bêbado jamais 
conseguiria a salvação. Se algum de nós estiver 
bêbado, que fique de pé?
Então o bêbado levanta-se, vê toda a gente senta-
da e diz:
— Então senhor padre, somos só nós os dois bê-
bados!

casal que vendia roupa Falsa Tinha
1,7 milhÕes no banco e recebia rsi
um casal vai ser julgado em Castelo 

Branco por vender roupa e calçado 
falsificados, em Portugal e Espanha, en-
tre 2007 e 2012, anos em que os arguidos 
receberam indevidamente 40.000 euros 
do Rendimento Social de inserção (RSi).

No despacho de acusação, a que a agência 
Lusa teve hoje acesso, o Ministério Público 
(MP) pede uma indemnização de quase 1,7 
milhões de euros, dinheiro obtido através da 
venda direta de artigos de marca contrafei-
tos e que se encontrava em contas bancá-
rias do casal. Os arguidos, de 43 e 36 anos, 
dedicavam-se apenas à atividade de feirante 
e venda a retalho, adquirindo os produtos a 
fornecedores do Norte do país para depois 
os venderem nas regiões de Castelo Bran-

co, Guarda, Coimbra, Fundão, Portalegre 
e em Espanha. A acusação conta que os ar-
guidos residiam em Castelo Branco, cidade 
onde tinham domicílio fiscal, “não obstan-
te terem mantido, quer para as autoridades 
policiais, quer para efeitos de recebimento 
de prestações por parte da Segurança Social 
(RSI), durante algum tempo, uma morada” 
no distrito de Portalegre, apesar de nunca 
aí terem residido. Para iludir as autoridades 
policiais e os técnicos da Segurança Social 
(SS) e das Finanças, o casal mudava regu-
larmente de residência e fornecia diversas 
moradas. Contudo, conta a acusação que o 
casal suportava um encargo mensal de 774 
euros relativo a um ‘leasing’ automóvel e 
que residiam numa moradia pela qual pa-
gavam uma renda mensal de 800 euros. O 
homem encontra-se em prisão preventiva 
e a mulher em prisão domiciliária, mas ao 
abrigo de um outro processo que está a ser 
investigado pela Polícia Judiciária da Guar-
da, envolvendo crimes de associação crimi-
nosa, extorsão, usura e homicídio na forma 
tentada, entre outros.

“preTensas provas” servem apenas 
para “iludir”, diz deFesa de sócraTes

A defesa do ex-primeiro-ministro nega 
qualquer relação de José Sócrates a 

negócios de Carlos Santos Silva.
“Corridos quadros anos de árduas inves-

tigações, o Ministério Público descobriu 
finalmente ’prova que faltava’. Para quê é 
que não esclarece”. É deste modo irónico 
que começa o comunicado mais recente 
dos advogados de José Sócrates. O comu-
nicado surge em reação a uma manchete 
do semanário Sol, onde se lê: “ Sócrates. 
A prova que faltava”. Em causa, lê-se ain-
da, estará uma “fundação na Suíça” criada 
pelo antigo primeiro-ministro “para deter 
as contas” de Carlos Santos Silva. Afirma 
Pedro Delille que “estas pretensas ‘provas’ 
não têm outro objetivo que tentar iludir as 
verdadeiras provas: toda a documentação 
apreendida e recebida nos autos referente 
a contas no estrangeiro não tem uma úni-
ca referência ao nome de José Sócrates”.
Diz ainda a defesa de Sócrates que “todos 
os documentos relativos às contas que esti-

veram na base das transferências do enge-
nheiro Carlos Santos Silva para Portugal” e 
que “são a base da investigação neste pro-
cesso” não referem “nenhum outro nome” 

para além do do próprio Carlos Santos Sil-
va. O comunicado defende ainda que o ob-
jetivo será “ocultar o único facto que está 
inequivocamente demonstrado: o Enge-
nheiro José Sócrates nunca teve a ver com 
os negócios do Engenheiro Carlos Santos 
Silva”.
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PensAMento dA seMAnA

Que a nossa semana seja leve e serena, cheia 
de bons sentimentos e pensamentos.

Clarissa Corrêa

rei salman diz que visiTa de Trump 
conTribui para a segurança global
o rei da Arábia Saudita disse hoje que a 

visita do presidente norte-americano a 
Riade irá reforçar a cooperação estratégica 
entre os dois países e contribuirá para que a 
segurança global e a estabilidade sejam uma 
realidade.

Numa mensagem na sua conta oficial no ‘Twit-
ter’, o rei Salman bin Abdelaziz escreveu: 
“Damos-lhe as boas vindas ao reino saudita @
POTUS Trump. Sr. Presidente, a sua visita irá 
reforçar a nossa cooperação estratégica e tornar 
a segurança e a estabilidade global realidade”.

Estas foram as suas primeiras declarações após a 
chegada do Presidente dos EUA ao país.O presi-
dente norte-americano aterrou na capital saudita, 
Riade, onde iniciou a sua primeira viagem inter-
nacional, que o levará ainda a Israel, Palestina, 
Vaticano, Bruxelas (Bélgica) e Sicília (Itália).
Trump foi recebido pelo rei Salman no aero-
porto de Riade após a aterragem do avião. No 
domingo participou numa reunião com os países 
do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), a 
Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes 
Unidos, o Bahrein, o Catar e Omã. Participou 
numa cimeira com líderes e representantes de 50 
países árabes e islâmicos.Paralelamente a estas 
reuniões, realizou-se um fórum de luta contra o 
terrorismo e o extremismo, patrocinado pela co-
ligação militar islâmica antiterrorista, criada em 
2015 por iniciativa da Arábia Saudita, e que as 
autoridades em Riade querem impulsionar, apro-
veitando a visita do presidente dos Estados.

1
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3
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hoje donald Trump com o papa Francisco
trata-se da terceira escala de uma viagem 

que já o levou à Arábia Saudita, a israel e 
aos territórios palestinianos e que prosseguirá 
em Bruxelas, para uma cimeira da NAto, e 
na Sicília onde assistirá ao G7, em taormina.
Quarta-feira, Trump vai reunir-se no Vatica-

no, às 14:30, com o papa Francisco, com quem 
são numerosos os assuntos alvo de divergência: 
obstáculos à imigração, liberalismo económico, 
venda de armas, pena de morte, entre outros te-
mas. Mas os dois responsáveis poderão também 

centrar-se nos seus pontos comuns, como a luta 
intransigente contra o aborto. Após este encon-
tro, o casal presidencial norte-americano terá o 
privilégio de uma visita privada à Capela Sistina 
e à Basílica de São Pedro, famosas pelos frescos 
de alguns dos mais célebres artistas renascen-
tistas, como Miguel Ângelo, Rafael, Boticelli e 
Bernini. O avião Air Force One deixará a capital 
italiana em direção a Bruxelas, onde o Presiden-
te norte-americano se avistará com o rei belga e 
o primeiro-ministro quinta-feira.
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 p j v E d
1-Chelsea 93 38 30 3 5
2-Tottenham 86 38 26 8 4
3-Manchester City 78 38 23 9 6
4-Liverpool 76 38 22 10 6
5-Arsenal 75 38 23 6 9
6-Man. United 69 38 18 15 5
7-Everton 61 38 17 10 11
8-Southampton 46 38 12 10 16
9-Bournemouth 46 38 12 10 16
10-West Bromwich 45 38 12 9 17
11-West Ham 45 38 12 9 17
12-Leicester City 44 38 12 8 18
13-Stoke City 44 38 11 11 16
14-Crystal Palace 41 38 12 5 21
15-Swansea City 41 38 12 5 21
16-Burnley 40 38 11 7 20
17-Watford 40 38 11 7 20
18-Hull City 34 38 9 7 22
19-Middlesbrough 28 38 5 13 20
20-Sunderland 24 38 6 6 26

Inglaterra
PremIer league

CAmpeonAtoS europeuS - ClASSifiCAção

 p j v E d
1-Juventus 88 37 28 4 5
2-roma 84 37 27 3 7
3-Napoli 83 37 25 8 4
4-Lazio 70 37 21 7 9
5-Atalanta 69 37 20 9 8
6-Milan 63 37 18 9 10
7-Internazionale 59 37 18 5 14
8-Fiorentina 59 37 16 11 10
9-Torino 50 37 12 14 11
10-Sampdoria 48 37 12 12 13
11-Sassuolo 46 37 13 7 17
12-Udinese 45 37 12 9 16
13-Cagliari 44 37 13 5 19
14-Chievo 43 37 12 7 18
15-Bologna 41 37 11 8 18
16-Genoa 36 37 9 9 19
17-Empoli 32 37 8 8 21
18-Crotone 31 37 8 7 22
19-Palermo 23 36 5 8 23
20-Pescara 14 36 2 8 26

 p j v E d
1-Monaco 95 38 30 5 3
2-Paris SG 87 38 27 6 5
3-Nice 78 38 22 12 4
4-Lyon 67 38 21 4 13
5-Marseille 62 38 17 11 10
6-Bordeaux 59 38 15 14 9
7-Nantes 51 38 14 9 15
8-Saint-étienne 50 38 12 14 12
9-Rennes 50 38 12 14 12
10-Guingamp 50 38 14 8 16
11-Lille 46 38 13 7 18
12-Angers 46 38 13 7 18
13-Toulouse 44 38 10 14 14
14-Metz 41 38 11 10 17
15-Montpellier 39 38 10 9 19
16-Dijon 37 38 8 13 17
17-Caen 37 38 10 7 21
18-Lorient 36 38 10 6 22
19-Nancy 35 38 9 8 21
20-Bastia 34 38 8 10 20

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 82 34 25 7 2
2-RB Leipzig 67 34 20 7 7
3-B. Dortmund 64 34 18 10 6
4-Hoffenheim 62 34 16 14 4
5-FC Köln 49 34 12 13 9
6-Hertha BSC 49 34 15 4 15
7-SC Freiburg 48 34 14 6 14
8-Werder Bremen 45 34 13 6 15
9-B. M´gladbach 45 34 12 9 13
10-Schalke 04 43 34 11 10 13
11-E. Frankfurt 42 34 11 9 14
12-B. Leverkusen 41 34 11 8 15
13-FC Augsburg 38 34 9 11 14
14-Hamburger SV 38 34 10 8 16
15-Mainz  37 34 10 7 17
16-Wolfsburg 37 34 10 7 17
17-FC Ingolstadt  32 34 8 8 18
18-Darmstadt 98 25 34 7 4 23

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 93 38 29 6 3
2-Barcelona 90 38 28 6 4
3-Atlético Madrid 78 38 23 9 6
4-Sevilla 72 38 21 9 8
5-Villarreal 67 38 19 10 9
6-Real Sociedad 64 38 19 7 12
7-Athletic 63 38 19 6 13
8-Espanyol 56 38 15 11 12
9-Alavés 55 38 14 13 11
10-Eibar 54 38 15 9 14
11-Málaga 46 38 12 10 16
12-Valencia 46 38 13 7 18
13-Celta de Vigo 45 38 13 6 19
14-Las Palmas 39 38 10 9 19
15-Real Betis 39 38 10 9 19
16-Deportivo 36 38 8 12 18
17-Leganés 35 38 8 11 19
18-Sporting Gijón 31 38 7 10 21
19-Osasuna 22 38 4 10 24
20-Granada 20 38 4 8 26

eSPanha
lIga BBVa

chicoTadas: o insóliTo em braga
e o saldo de uma liga louca
Foram nada menos que 19 as mudanças 

de treinador numa Liga que ultrapassou 
todos os limites a esse nível. E menos de 24 
horas depois de terminar tem ainda mais uma 
saída, a de Nuno Espírito Santo do FC Por-
to, ainda que essa já não entre nestas contas. 
dos 18 clubes da Liga só cinco fizeram todo o 
campeonato com o mesmo treinador: os três 
«grandes» e os dois vitórias, de Guimarães e 
de Setúbal. Nada menos que seis clubes tive-
ram três treinadores ao longo da temporada. 
o Maisfutebol olhou para o rendimento de to-
dos estes técnicos e concluiu que, se no saldo 
global houve mais trocas a trazerem melhores 
do que piores resultados, há vários casos em 
que isso não foi verdade.
Há mesmo três clubes que mudaram mais que 

uma vez e pioraram sempre. Acima de todos 
o Sp. Braga, um verdadeiro caso de estudo 
nesta Liga. José Peseiro começou a época e 
saiu ao fim de 13 jogos de campeonato, com 
uma percentagem de 66.7 por cento dos pontos 
conquistados em relação aos pontos possíveis. 
Depois veio Jorge Simão e fez pior, e a seguir 
Abel Ferreira, e ainda fez pior.
Aliás, Peseiro termina o campeonato como o 

quarto treinador com melhor rendimento, divi-
dindo os pontos conquistados pelos possíveis 
nos jogos que realizou. Fica a seguir a Rui Vi-
tória, Nuno Espírito Santo e Jorge Jesus.
Entre os treinadores que entraram com a Liga 

a decorrer e fizeram pelo menos um terço do 
campeonato, destaque óbvio para Daniel Ra-
mos, que levou o Marítimo à Europa. Mas 
também para Nuno Manta, que conquistou 
61.6 por cento dos pontos possíveis desde que 
assumiu o Feirense. É o quinto melhor trei-
nador da Liga em aproveitamento de pontos, 
à frente até de Pedro Martins, que levou o V. 
Guimarães ao quarto lugar.
O Estoril, outra das equipas que mudou duas 

vezes, é um caso curioso. A primeira mudança 
foi para bem pior, quando o espanhol Pedro 
Carmona rendeu Fabiano Soares. Mas a che-
gada de Pedro Emanuel mudou tudo: é em ter-
mos percentuais, aliás, a maior subida de uma 

equipa após uma mudança de técnico.
Também o Arouca tem dois saldos diferentes 

no que diz respeito a mudanças. Mas refor-
çada pela situação atípica de ter somado zero 
pontos com Manuel Machado em cinco jogos. 

Portanto, piorou muito com a saída de Lito 
Vidigal, mas depois melhorou quando Jorge 
Leitão substituiu Machado. Só que, como to-
dos vimos com o louco desfecho da última jor-
nada, a evolução não foi grande e, sobretudo, 
não chegou para manter o Arouca na Liga.
O Belenenses é outra das equipas que mudou 

mais que uma vez e piorou sempre. Julio Ve-
lazquez, que começou a época e fez sete jogos 
de Liga, é ainda o técnico com melhor apro-
veitamento médio de pontos no Restelo, acima 

de Quim Machado e Domingos Paciência. E 
a terceira é o Nacional: de Manuel Machado 
para Jokanovic e depois para João de Deus 
piorou sempre, até descer de divisão.
A única equipa que mudou duas vezes e me-

lhorou em ambas foi o Moreirense. Que está 
noutra das várias peculiariedades nos bancos 
que marcaram esta Liga, incluindo a de ter 
havido dois treinadores a orientarem as mes-
mas duas equipas. E ambos foram para melhor. 
Petit e Pepa começaram a época no Tondela e 
Moreirense, respetivamente. Sairam ambos e 
acabariam por vir a trocar. Ambos apresentam 
registos bem mais positivos na equipa onde 
terminaram a época, aliás em ambos os casos 
salvando-a da descida.



A Voz de PortugAl  |  24 de MAIo de 2017  |  P. 19

tAçA de portuGAl

1-Portimonense 83 42 25 8 9 70 39
2-Desp. Aves 81 42 23 12 7 63 38
3-U. Madeira 64 42 17 13 12 52 43
4-Benfica B 63 42 18 9 15 56 58
5-Penafiel 63 42 18 9 15 56 55
6-Académica 62 42 17 11 14 42 35
7-Braga B 62 42 16 14 12 64 50
8-Sp. Covilhã 62 42 15 17 10 51 41
9-Varzim 61 42 17 10 15 45 48
10-Santa Clara 60 42 16 12 14 44 42
11-V. Guimarães B 60 42 18 6 18 54 50
12-FC Porto B 60 42 16 12 14 52 49
13-Gil Vicente 56 42 13 17 12 47 49
14-Sporting B 55 42 15 10 17 64 62
15-Famalicão 53 42 14 11 17 47 50
16-Cova da Piedade 53 42 14 11 17 45 60
17-Ac. Viseu 52 42 13 13 16 49 54
18-Leixões 46 42 10 16 16 44 48
19-Vizela 46 42 9 19 14 39 49
20-Fafe 45 42 11 12 19 52 65
21-Freamunde 40 42 9 13 20 39 52
22-Olhanense 28 42 7 7 28 45 83

  P J V E D GM GS

1-Benfica 82 34 25 7 2 72 18
2-FC Porto 76 34 22 10 2 71 19
3-Sporting 70 34 21 7 6 68 36
4-V. Guimarães 62 34 18 8 8 50 39
5-Braga 54 34 15 9 10 51 36
6-Marítimo 50 34 13 11 10 34 32
7-Rio Ave 49 34 14 7 13 41 39
8-Feirense 48 34 14 6 14 31 45
9-Boavista 43 34 10 13 11 33 36
10-Estoril Praia 38 34 10 8 16 36 42
11-Chaves 38 34 8 14 12 35 42
12-V. Setúbal 38 34 10 8 16 30 39
13-Paços Ferreira 36 34 8 12 14 32 45
14-Belenenses 36 34 9 9 16 27 45
15-Moreirense 33 34 8 9 17 33 48
16-Tondela 32 34 8 8 18 29 52
17-Arouca 32 34 9 5 20 33 57
18-Nacional 21 34 4 9 21 22 58

  P J V E D GM GS

2017/05/24   Ajax 19:45 Manchester United

2017/05/28    Benfica 12h00 V. Guimarães

2017/06/03   Juventus   14h45   Real Madrid

grupO East  j p
1-Toronto FC 13 26
2-Chicago Fire 12 21
3-New York City FC 12 20
4-Orlando City 12 20
5-Columbus Crew 13 19
6-NY Red Bulls 13 17
7-Philadelphia Union 12 16
8-NE Revolution 12 16
9-Atlanta United FC 11 15
10-Impact Montréal  11 13
11-DC United 11 11

GRUPO WEST j p
1-Sporting KC 13 22
2-Houston Dynamo 12 19
3-FC Dallas 10 19
4-SJ Earthquakes 13 19
5-Portland Timbers 12 18
6-Vancouver Whitecaps 11 16
7-LA Galaxy 11 14
8-Seattle Sounders 12 13
9-Minnesota United 12 11
10-Real Salt Lake 13 11
11-Colorado Rapids 11 7

1-Grêmio 6 2 2 0 0 4 0
2-Fluminense 6 2 2 0 0 5 3
3-Flamengo 4 2 1 1 0 4 1
4-Corinthians 4 2 1 1 0 2 1
5-Chapecoense 4 2 1 1 0 2 1
6-Cruzeiro 4 2 1 1 0 2 1
7-Bahia 3 2 1 0 1 7 4
8-Palmeiras 3 2 1 0 1 4 1
9-Ponte Preta 3 2 1 0 1 4 2
10-Coritiba 3 2 1 0 1 4 2
11-Santos 3 2 1 0 1 3 3
12-Botafogo 3 2 1 0 1 2 2
13-Vasco 3 2 1 0 1 2 5
14-Avaí 1 1 0 1 0 0 0
15-Atlético Mineiro 1 2 0 1 1 2 3
16-Vitória 1 2 0 1 1 0 1
17-Sport 1 2 0 1 1 1 5
18-São Paulo 0 1 0 0 1 0 1
19-Atlético Paranaense 0 2 0 0 2 2 8
20-Atlético Goianiense 0 2 0 0 2 1 7

brASileirão

“o momenTo de subir
à Tribuna é especial”
luisão e Jardel estão confiantes que 

o Benfica irá fazer a dobradinha no 
próximo domingo.
No próximo domingo, todos os olhos vão 

estar postos no Jamor, no encontro entre o 
Benfica e o V. Guimarães. Luisão quer fa-
zer de tudo para conquistar a Taça de Por-
tugal, enquanto Jardel destaca o ambiente 
que existe nesta competição.
“A expectativa é sempre grande. Quem 

vive aquele momento sabe que é um mo-
mento especial, aquela subida [à tribuna, 
para receber a taça] e a gente sabe que tem 
que dar tudo durante o jogo para que isso 
aconteça”, disse Luisão, em declarações ao 
site da Federação Portuguesa de Futebol. 
“É um dia fora do comum, uma festa mui-
to linda, onde todos os clubes de Portugal 
almejam chegar. Estamos muito felizes por 

podermos jogar mais uma final”, referiu 
Jardel, ao mesmo site.

mourinho: «esTamos muiTo TrisTes,
mas Temos um Trabalho a Fazer»
josé Mourinho manifestou esta terça-

-feira tristeza pelo atentado de Man-
chester. A mensagem foi publicada na 
página oficial dos «red devils».
«Estamos todos profundamente tristes 

devido aos trágicos acontecimentos ocor-

ridos na noite passada. Não podemos tirar 
das nossas cabeças e dos nossos corações 
as vítimas e as suas famílias. Estamos to-
dos muito tristes, mas temos um trabalho 

a fazer», escreveu Mourinho, em alusão à 
final da Liga Europa com o Ajax, marcada 
para a próxima quarta-feira em Estocolmo.
O treinador português salienta que a co-

mitiva inglesa não viajará para a Suécia 
com a alegria habitual. «É uma pena que 

não possamos viajar com a 
alegria de sempre quando va-
mos para um grande jogo. Sei, 
mesmo no curto período tempo 
em que aqui estou, que todo o 
povo de Manchester se unirá 
para ser um só», concluiu.
Entretanto, a equipa de Man-

chester decidiu cancelar a con-
ferência de antevisão do jogo. 
Esta manhã, a comitiva dos 
«red devils» cumpriu um mi-
nuto de silêncio para homena-
gear os cidadãos envolvidos no 
ataque. Pelo menos 22 pessoas 
morreram e 59 ficaram feri-
das numa explosão na Arena 

de Manchester, no final de um concerto 
da cantora Ariana Grande. As autoridades 
britânicas estão a tratar este caso como um 
«incidente de terrorismo»

paTrício inaugura esTáTua em leiria:
«que seja exemplo para mais novos»
rui Patrício inaugurou esta segunda-

-feira uma estátua sua em Leiria, 
que lhe presta homenagem pela conquis-
ta do Europeu em 2016.
O guarda-redes espera que a 

estátua inspire e seja «exemplo 
para os mais novos».
«O meu sonho era ser jogador. 

É preciso sorte e há sempre mo-
mentos bons e menos bons. Que 
seja um exemplo para os mais 
novos não desistirem dos seus 
sonhos. Consigam sempre lu-
tar pelos vossos sonhos. O mais 
importante é nunca desistir de 
nada», disse perante milhares 

que estiveram presentes.
«Quando entro em campo, Leiria também 

entra em campo. Represento Portugal e a 
minha cidade, e tento fazê-lo 
sempre da melhor forma. Que 
as pessoas de Leiria se revejam 
na estátua, porque também con-
tribuíram para que fosse possí-
vel conquistar o troféu», disse o 
sportinguista natural de Marra-
zes. 
A estátua foi feita por Celesti-

no Alves e representa uma das 
grandes defesas, no caso a feita 
a remate de Griezmann, que fez 
no Europeu.
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As injeções de 
morfina e as tera-
pias acalmavam-
-me a dor apenas 
momentumanete. O 
resto do tempo gri-
tava e até chorava 
com dores. A solu-
ção sempre esteve 
no jornal. Bendito 
seja o José que me 

retirou a bruxaria feita pela filha da 
minha madrata que me estava a des-
truir a vida. Deus abençoe o José. 
Recomendo-o.

Marta

A sua indiferença 
e falta de desejo 
sexual estavam a 
levar o noso ca-
samento ao divór-
cio. Li acerca do 
José e visitei-o. 
Pus o problema 
nas mãos dele e 
descobriu que ha-
via outra mulher 

a destruir a nossa relação. O José 
afastou-a e estamos como quando 
eramos noivos.

Arlete e Josué

Ser gente, seral-
guém foi-me en-
sinado em casa e 
fiz o mesmo com 
todas as minhas 
amigas, mas em 
especial. Ajudei-a 
muito e em troca 
ela fez-me uma 
bruxaria. Sinto-
-me uma felizar-

da por poder contar com um bruxo 
como o José que me limpou a malda-
de e me mostrou a cara e o nome da 
minha inimiga. 

Elizabeth


