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Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961

A Voz de PortugAl

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

Celebrando o dia do Canadá
de Costa a Costa

moNtreAl vANcouver

ottAwA eDmoNtoN St. johNS
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pAlAvrA Do DIretorCulpas que
MorreM solteiras

revelar poetas, CrítiCas de
CostuMes nos CaMpos de verão

entre Canadá e portugal

A atual forma e tendência, que circula na atmosfera cultural e que 
tocam escritores, trabalhadores, jornalistas, artistas e personagens 

estranhas ao grupo. Que inclinações são essas, já que se refletem na 
ficção e profundamente as marcam?  Em síntese, foi a renovação mo-
dernista, lançada na terra de ninguém. É uma revalorização humana, 
ainda de feição psicológica, de problemas religiosos e metafísicos, pa-
tente sobretudo no interesse pela problemática humana e sociológica, 
agora subordinada a um vivo individualismo ou a forte subjetivismo.
A preocupação do estilo e a vasta influência do jornalismo e dos escrito-

res, flexível na obra de  Miguel Torga, mais vernáculo em Branquinho da 
Fonseca; o apego aos temas da infância e da adolescência, cujo antecedente 
português se pode encontrar no Aquilino Ribeiro da «Via Sinuosa» e nos 
preâmbulos de “Os Pescadores” e das “Memórias” de Raul Brandão. Final-
mente a importância atribuída ao romance, conto e novela, géneros pouco 
conceituados pelos movimentos estéticos de hoje, sobretudo empenhados 
em cruzar quase todas as movimentações, deslumbramentos, gosto de um 
certo narcisismo e ilusões das correntes e vícios de uma sociedade mundial 
corrompida. Neste panorama “O Barão” de Branquinho da Fonseca é uma 
das melhores novelas da nossa literatura. “Mar Santo” vê por dentro a vida 
dos pescadores de uma vila marítima, cuja identidade o autor nunca revela, 
mas que se percebe ser a Nazaré. “A Porta de Minerva” descreve a vida 
universitária  coimbrã, com a sua boémia e as suas praxes e os problemas da 
juventude inquieta. “Destacavam-se sobre a mancha preta das capas, as gui-
tarras e os violões. O ar da noite estava frio e parecia que a voz do trovador 
soava cada vez mais nitidamente”. Nas suas histórias conjugam-se a descri-
ção  rigorosa e o fantástico, um conto psicológico e um conto de ambiente, 
um conto emotivo e ainda o conto do amor português, que desde Camões a 
Eça de Queirós, Camilo, Ferreira de Castro e Nemésio é sempre o amor de-
sencontrado. José Régio com o romance que, sendo fábula tradicional, vem 
contudo refrescar a memória dos “Amigos” da leitura de Verão, “O Príncipe 
com Orelhas de Burro” é uma das suas grandes obras. “A Velha Casa”, “Ao 
fundo, por entre as flores” e a “Histórias de Mulheres”.
 Verdura, as velhas paredes da casa,
 Com as suas janelas de guilhotina 
 Para o quintal, inspiravam paz e 
 Aconchego íntimo,                  José Régio
Ora foi nos contos que Régio melhor expressou a sua misantropia pro-

funda e quase angélica, estão presentes sempre em páginas de tendência 
confessional, mística e os seus dotes de psicólogo. 
José Rodrigues Miguéis foi dos escritores que melhor trataram o tema da 

adolescência. Também é um cronista de ambientes lisboetas, realistas ou 
poetizados, um inquiridor entre desiludido e confiado no destino humano, 
um analista e moralista. O conto apresenta traços queirosianos, mas o que 
neles domina é o psicologismo. Esta cronologia não omite outros autores 
importantes e cuja presença é indispensável em qualquer panorama lite-
rário. Na nossa matriz cultural e vida moderna adaptada à vida emigrante 
portuguesa do século XXI, é uma ficção sem o valor e a qualidade deseja-
da, para deixar a marca portuguesa na sociedade intercultural no Québec e 
a história portuguesa emigrante em Portugal, porque ainda não foi possível 
corrigir os vícios e a comédia humana. «A Literatura, História e a Arte» 
pode ajudar a apurar a forma e o conhecimento para todos: já à distância 
do trabalho é bom gozar umas boas férias entre amigos e família.
Esta temática foi inspirada no dia 24 de junho de 2017, no Café Central 

na conversa com amigos. Assente em valores de viagens a Portugal, cul-
tura, o sonho, a frustação, a solidão e a esperança dos «Emigrantes entre 
Ventos e Marés».

Estamos no Verão e como já é 
costume, as notícias sobre os fogos 
florestais no nosso país inundam 
os telejornais, que quase deixamos 
de dar a devida importância a estes 
acontecimentos. No entanto, o que 

se passou a semana passada em Portugal foi algo de 
anormal que colocou o nosso país nas bocas de todo 
o mundo, com uma ocorrência demasiado trágica que 
nos impõe uma reflexão aturada sobre o que se pas-
sou. Muitos dos que perderam a vida, cerca de 47, pas-
saram relaxadamente a tarde numa praia fluvial das 
Rocas, em Castanheira de Pêra. Entraram em pânico 
ao avistar o fogo e ao querer fugir foram ao encontro 
dele. Há até quem acuse a GNR de ter indicado o ca-
minho para a morte.  “A GNR assumiu que a EN 236-1 
foi indicada como uma alternativa ao IC8, que estava 
encerrado devido às chamas, porque não havia “qual-
quer indicador ou informação” que “apontasse para a 
existência de um risco potencial ou efetivo em seguir” 
em qualquer dos sentidos daquela estrada nacional, 
onde morreram 47 pessoas devido ao fogo de Pe-
drógão Grande. Além disso, houve “dificuldades” em 
“todas as comunicações”. E as consequências desta 
decisão? Por seu lado, o jornal espanhol El Mundo pu-
blicou um artigo muito crítico sobre o assunto, acusan-
do o Governo da geringonça e a forma como tem sido 
feito o combate aos incêndios em Portugal, com falsas 
notícias à mistura, mormente com a queda de um Ca-
nadair durante o combate às chamas. Escreveu aquele 
prestigiado “A evidente falta de coordenação entre as 
autoridades, tanto ao nível dos trabalhos de extinção, 
como também de comunicação com os meios de co-
municação social, provocou um aluvião de críticas à 
gestão do desastre por parte do Governo e do primei-
ro-ministro António Costa, e em particular à ministra da 
Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a 
menos de quatro meses das eleições em Portugal”. O 
jornal aponta crítica ainda ao facto da entrada de uma 
coluna de bombeiros galega ter sido vetada na frontei-
ra de Portugal, considerando que é inexplicável pois 
os bombeiros portugueses reconheciam estarem a ser 
ultrapassados pelas condições no terreno, aquando da 
expansão do incêndio. A “justificação” da Ministra veio 
de seguida e falou em excesso de voluntarismo: “O 
que acontece por vezes é que há pessoas com exces-
so de voluntarismo, que podem querer empenhar-se, 
sem ter qualquer tipo de enquadramento, nos teatros 
de operações. Ora isso não é aconselhável, nem para 
as equipas no terreno, nem para os próprios, que não 
conhecem o terreno onde vão operar”. Como esta-
mos no tempo da geringonça, não há culpados nes-
ta matéria e todas as justificações são aceites como 
plausíveis… A história da falsa queda de um avião de 
combate aos incêndios é descrita como “uma grande 
confusão” por ter sido “inicialmente confirmado pelas 
autoridades portuguesas, que até reconheceram ter 
enviado uma equipa de resgate” e duas horas depois, 
para “surpresa absoluta”, desmentiram a notícia. O Ins-
tituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisara 
e na sexta-feira anterior colocou a zona de Pedrógão 
Grande sob aviso amarelo, devido às altas temperatu-
ras e em risco máximo de incêndio, tendo infelizmente 
havido uma subvalorização dos alertas emanados. No 
entanto, ninguém é responsável por isso, nem técni-
ca, nem politicamente. Vivemos atualmente no país 
do “porreiro, pá”. O trabalho dos bombeiros tem sido 
uma tarefa, não apenas ingrata, como arriscada, pois 
estão no teatro das ocorrências, lidando com perigos 
imensos e vivendo o drama de tantos portugueses que 
perderam os seus entes queridos ou perderam os seus 
bens e isto é um desafio enorme que os leva à exaus-
tão. Sem dormir, descansam umas horas, mesmo no 
chão, sem nenhumas condições. Felizmente o povo 
português é altruísta e centenas de voluntários e cente-
nas de toneladas de bens oferecidos transformaram o 
quartel de bombeiros de Pedrógão Grande numa base 
logística solidária que serve todos os que combatem ou 
foram afetados pelos incêndios da região. Os bombei-
ros não querem nada para eles, querem apenas acudir 
às pessoas que estão em sofrimento, às famílias que 
perderam familiares. Há muito verão pela frente, e es-
peramos sinceramente que este drama fatídico possa 
servir para se prevenir outras calamidades.
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AgendA comunitáriA

sr. Kandji
vidente MédiuM CoMpetente

MuitO sériO nO sEu dOMíniO. rEtOrnO dO sEu 
aMadO, aMOr, prOblEMa FaMiliarEs, sucEssO 
sOcial, patriMóniO E nEgóciOs, EMprEsarial, 

ExaME E bOM sEnsO nOs jOgOs, dEsEnFEitiÇar. 
rEsultadOs EFEtivOs EM 3 dias, 

discriÇãO assEgurada.

tel.: 514.294.4309

Festa dos sóCios
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hoche-
laga organiza, no sábado 1 de julho de 2017 às 19h. A 
ementa desta noite será sopa, salada e bife à portugue-
sa. A festa será animada por Júlio Lourenço. Por favor 
confirmar Filomena: 514-817-5175 | 514-251-9791

NuNo melo AlveS

MensageM do Clube oriental
Como presidente do Clube Oriental de Montreal venho 
por este meio agradecer todos aqueles que nos ajudaram 
nesta noite de São João. Tiveram muito trabalho  da parte 
dos marchantes, do comité da marcha, do ensaiador, dos 
comerciantes, do grupo campinos, do Conjunto Contacto 
e dos meus diretores, quero agradecer todos, e, especial-
mente aos orgãos de comunicação social.

apOiO Às vitiMas dOs incÊndiOs EM pOrtugal
O Consulado-Geral de Portugal em Montreal apresenta 
os seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa e in-
forma que está a decorrer uma campanha para a recolha 
de fundos de apoio às vítimas dos incêndios no concelho 
de Pedrógão Grande, e em localidades adjacentes, que 
provocaram o falecimento de mais 60 pessoas, mais de 
200 feridos e inúmeros desalojados. Para este efeito, vá-
rias instituições bancárias e de beneficência portuguesas 
abriram contas solidárias para a recolha de donativos, 
com os seguintes números (IBAN):
caixa gEral dE dEpósitOs
PT50 0035 0001 00100000330 42
bancO santandEr tOtta
PT50 0018 0003 44832368020 39
nOvO bancO: PT50 0007 0000 003404619502
MillEnniuM bcp: PT50 0033 0000 45507587831 05
caritas pOrtuguEsa (cOnta cgd)
PT50 0035 0001 00200000730 54
bpi - PT50 0010 0000 5512 2890 0015 6.
O Consulado-Geral de Portugal aproveita esta ocasião para 
agradecer às instituições e aos elementos da Comunidade 
Portuguesa que nos últimos dias se prontificaram a apoiar, 
e a divulgar, esta relevante campanha de solidariedade.

exCursão a gatineau
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma excur-
são às Festas do Espírito Santo de Gatineau no dia 9 de julho 
de 2017. Preço: 40$ Lugares limitados. Wilson 514-926-2291.

exCursão a braMpton
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza uma excur-
são às Festa do Santo Cristo em Brampton nos dias 9 e 10 
de setembro de 2017, preço: 140$ autocarro e hotel, 80$ só 
autocarro. Lugares limitados. T.: Wilson 514-926-2291.

reunião das doMingas
Reunião com as Domingas 2017, 8 de Julho de 2017, 
às 16H, no Salão Nobre da Missão de Santa Cruz. A 
reunião tem como objetivo criar a comissão da festa do 
Espírito Santo, 2018. 514-844-1011.

a Culpa vai Morrer solteira

A tragédia ocorrida no pedrógão grande 
foi chocante a todos os níveis. Foi cho-

cante pela ocorrência, chocante pelas con-
sequências e chocante pela forma como tem 
sido mal resolvida. Nem o Primeiro-Ministro 
nem o presidente da república se podem 
esconder atrás da “unidade nacional” ou 
do excessivo, extemporâneo e factualmente 
incorreto “o que se fez foi o máximo que se 
poderia fazer” ou o absurdo “é desrespeito-
so para os mortos fazer perguntas neste mo-
mento”. Não tenho dúvidas que a culpa vai 
voltar a morrer solteira como é costume, e 
na tradição muito abraçada por este Gover-
no da gerigonça.
A tragédia revelou uma enorme desorganiza-

ção e a resposta das autoridades foi marcada 
pelo caos. Estando no poder há quase dois anos, 
a geringonça ainda não encontrou verba para 
reparar dois helicópteros pesados de combate 
a incêndios, um avariado desde 2013 e o ou-
tro desde 2015. A última reforma do sistema de 
combate a fogos florestais data de 2006, quando 
António Costa era Ministro da Administração 
Interna no governo de Sócrates. E tendo sido 
ministro da Administração Interna em 2006, o 
atual primeiro-Ministro sabe que não imple-
mentou e que não executou essa reforma (exe-
cutou o que é considerado uma pequena parte). 
Pelo que se vai sabendo a GNR não fechou 

a chamada estrada da morte, mas também nin-
guém que acompanhava a evolução do fogo 
alertou a GNR para os riscos nessa estrada nem 
a mandou fechar. Os bombeiros galegos que vi-
riam ajudar a combater o incêndio não foram 
autorizados a fazê-lo porque, de acordo com a 
ministra da Administração Interna, não haviam 
condições para integrá-los devidamente no 
combate ao fogo…
A PJ culpa a trovoada seca pelo incêndio; o 

IPMA diz que a trovoada seca começou depois 
do fogo; o Presidente da Liga dos Bombeiros, 
sem apresentar factos ou provas, acha que foi 
fogo de origem criminosa. Durante largas horas 
pensou-se, noticiou-se e lamentou-se a queda 
de um avião Canadair de combate às chamas. 
Em Portugal, pensava-se ser um avião espa-
nhol. De Espanha vinha a garantia que nenhum 
aparelho espanhol caíra, e, por isso, lamentava-
-se a perda do avião português.
Em Portugal, no terreno, no comando das ope-

rações (deve ter existido, apesar de não pare-
cer) não sei se alguém lembrou de comunicar 
via rádio com os aviões e saber se estavam to-
dos operacionais…
Talvez lembram-se, mas como o Sistema Inte-

grado de Redes de Emergência e Segurança de 
Portugal (SIRESP) – sistema de comunicações 
de urgência – voltou a ter falhas, talvez não 
foi possível. Este sistema relançado em 2006 
pelo então ministro da Administração Interna 
António Costa e mais recentemente por este 
governo da geringonça voltou a falhar: desta 
vez foi um conjunto de antenas fixas, mas que 
não são à prova de fogo, que arderam logo no 
início do incêndio, deixando as comunicações 
em baixa… Parece-me absurdo fazer assentar 
um sistema de comunicações de urgência numa 
rede suscetível de ser destruída pelas próprias 
urgências.
Foi um caos total. E esse caos talvez não seja 

alheio ao desinvestimento público feito pelo 

governo do PS e da geringonça. O investimento 
público em 2016 foi o mais baixo dos últimos 
20 anos. Há quem (do PS) diga que isso foi a 
prova que não é preciso investir dinheiro públi-
co, que os privados devem alavancar a econo-
mia. Correto, mas o governo tem que investir 
dinheiro público naquilo que é público, em vez 
de investir para comprar lugares no conselho de 
administração da TAP ou na banca…
O orçamento de 2016 para proteção civil e 

combate a incêndios foi o mais baixo desde 
2012. Os orçamentos do governo PSD/CDS en-
tre 2012 e 2015 para esta área superaram em 
média em 9% a despesa prevista pela geringon-
ça em 2016 e para 2017.
Provavelmente a culpa vai morrer solteira, mas 

ao menos despejei aqui a minha fúria perante a 
cumplicidade de irresponsabilidades e perante 
o caos que a tragédia revelou. É verdade que a 
natureza é imprevisível e que mesmo perante a 
melhor organização e a melhor resposta o des-
fecho de fatalidades poderia ter sido o mesmo.
Mas aí sim, teria sido feito o ”máximo que 

se poderia fazer”. O que não se pode é pactuar 
com “silêncios respeitosos”, que apenas servem 
para desculpar um governo nascido da derrota 
e da necessidade de sobrevivência política de 
António Costa e cuja impreparação se vê todos 
os dias.
E, no entanto, o PS está em alta nas sondagens 

nacionais (cerca de 40%)… por isso, sublinho: 
a culpa vai morrer solteira. Mas não pelo meu 
silêncio.
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20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Mundo Sem Muros
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Paraíso

sábadO 1 dE julhO                       
1:30 Tudo é Economia
2:15 Literatura Aqui
2:46 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Sociedade Civil
7:15 Zig Zag
7:30 Quem Fala Assim
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios 2017
10:15 Podium
11:15 Bombordo
11:45 Arq 3
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Benjamim
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:00 Chamo-me António
 da Cunha Telles
17:00 Festival das Filarmónicas
19:00 24 Horas
20:00 Anadia
 Aqui Portugal
22:00 Notícias do Atlântico
23:30 Network Negócios 2017
0:00 Medellín (Colômbia)
 Portugueses pelo Mundo
0:45 A Grandiosa Enciclopédia
 do Ludopédio

dOMingO 2 dE julhO                       
1:30 O Princípio da Incerteza
2:15 Janela Indiscreta
2:45 Fotobox
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:00 Quem Fala Assim
7:30 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Faça Chuva Faça Sol
9:20 A Praça
10:00 Ideias & Companhias
10:15 Casa-Museu
 Medeiros e Almeida
 Visita Guiada
11:00 Whats Up - Olhar a Moda
11:30 Tech 3
11:45 O Avô Fugiu de Casa
13:00 Paraíso
13:30 Adolescência
 Diga Doutor
14:15 Hora dos Portugueses 
15:00 3 às 20
16:00 Telejornal
17:00 Podium
18:00 O Último Apaga a Luz
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 GNR - Afectivamente
1:00 Todas as Palavras

2ª-FEira 3 dE julhO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Literatura Aqui
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Zig Zag
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:15A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua

4ª-FEira 28 dE junhO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Festeje o São Pedro 2017
 com a RTP!
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Tech 3
9:12 O Sábio
10:00 Festeje o São Pedro 2017
 com a RTP!Tarde
13:00 Pré-Match
 Futebol: Taça
 das Confederações 2017
13:44 Paraíso
14:14 Riga
 Portugueses pelo Mundo
15:00 3 às 20
15:29 Linha da Frente
16:00 Telejornal
16:33 Casa-Museu Medeiros
 e Almeida
 Visita Guiada
17:17 Criar.pt
17:30 Festeje o São Pedro 2017
 com a RTP!
19:23 24 Horas
20:22 Hora dos Portugueses
20:35 Palavra aos Diretores
21:08 Riga
 Portugueses pelo Mundo
21:52 Criar.pt
22:00 Notícias do Atlântico
23:01 O Sábio
23:49 Janela Indiscreta
0:20 Grande Entrevista
1:17 Hora dos Portugueses

5ª-FEira 29 dE junhO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
6:00 Sociedade Civil
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:00 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
13:45 Animais Anónimos
14:15 Guadalajara
 Portugueses pelo Mundo
15:00 3 às 20
16:00 Telejornal
16:30 Literatura Aqui
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Pasta Couto
 Fabrico Nacional
21:15 Guadalajara
 Portugueses pelo Mundo
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:15 Grande Área
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-FEira 30 dE junhO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
6:00 Sociedade Civil
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Visita Guiada
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
13:45 Arq 3
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas

AuguSto mAchADo
amachado@avozdeportugal.com

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

o Mundo das Fobias

As fobias são provenien-
tes de uma interpreta-

ção distorcida, que gera um 
registro exagerado de um 

objeto fóbico: insetos, animais, pessoas, am-
biente. 
A claustrofobia é o medo dos espaços fecha-

dos, tal como um elevador; a acrofobia é o 
medo das alturas; a fobia social é o medo de 
lugares públicos; a fobia simples é o medo de 
insetos ou outros animais. Mas o pior tipo de 
medo é o medo de ter medo. Todos nós, mes-
mo os que tiveram uma infância feliz, adquiri-
mos enormes puzzles no inconsciente. 
Quais são esses puzzles? Dependendo do vo-

lume de tensão, as experiências existenciais 
podem ser registadas de maneira tão traumáti-
ca que controlam a inteligência. 
Uma barata pode ser registada como um 

monstro, um elevador como um cubículo sem 
ar, uma reunião em grupo como um ambiente 
agressivo e castrador. Aconteceu uma vez um 
paciente que foi sequestrado e ficou mais de 
um mês em cativeiro. Sabem qual foi a primei-
ra coisa que ele perguntou aos sequestradores? 

Se havia baratas no local em que ficaria. 
O medo das baratas assustava-o mais do que 

os sequestradores. Porquê? Porque na sua in-
fância registou a imagem de adultos em pânico 
diante das baratas. Infelizmente, no local onde 
ficou preso havia muitas baratas. Uma cobra 
apareceu e quase o mordeu, mas nada o per-
turbou tanto como as baratas. Para dormir ele 
pedia calmantes aos sequestradores.
O medo encarcerou a sua liberdade. Há me-

dos de todos os tipos: medo de perder o empre-
go, de ser assaltado, de um ataque terrorista, 
medo de andar de carro, de ficar sozinho, de 
ser rejeitado, de fracassar. Recentemente, uma 
jovem universitária disse que tinha um medo 
fora do comum: pavor de pássaros. Um trauma 
na infância levou-a  a ter medo das inofensivas 
aves. Dizia que podia enfrentar um cão feroz, 
mas não um beija flor. Como a nossa mente é 
complexa! Quem controla a nossa mente não é 
a realidade de um animal, pessoa ou situação 
em si, mas a realidade emocional registada na 
memória.
temos uma inteligência fantástica, de-

víamos ser livres, mas facilmente criamos 
monstros no nosso inconsciente que nos 
ameaçam e nos aprisionam.

o inFerno na região Centro

No momento em que escrevo estas linhas, 
a população na zona ardida é informa-

da de que o fogo está extinto. contudo, os 
bombeiros continuarão ativos e atentos para 
que não haja reacendimentos. As pessoas que 
moram na zona do fogo, aquelas que sobrevi-
veram, dão graças a Deus e aos bombeiros… 
que se salvaram daquele inferno que matou 
64 pessoas e deixou mais de 150 com marcas 
de queimaduras que ficarão para o resto da 
vida.
De tempos a tempos, os responsáveis políti-

cos prometem fazer tudo o que nunca foi feito. 
Reformas sucessivamente adiadas. Não adianta 
apontar dedos e nenhum partido político poderá 
cair no erro da demagogia. Por razões orçamen-
tais ou por dificuldade em entrar num domínio 
que mexe com a propriedade privada, não é 
possível corrigir erros… E essa é a única ver-
dade que dói e que matou 64 pessoas inocentes. 
Viver sem medo da vida é um desafio pessoal 

constante. A melhor homenagem que se pode 
fazer às vítimas deste fogo infernal, dizem al-
guns políticos, “será decidir, sem hesitações, 
sobre o que falta na defesa da floresta e das po-
pulações. 
E, sabermos cuidar uns dos outros, cada um à 

altura das suas responsabilidades”.
Na aldeia onde o fogo começou, ninguém 

acredita na teoria da trovoada seca.     Alegam 
os céticos, dizendo: “Se foi um raio?... Então 
era um raio de duas patas”. Orlando Dias é, por 
agora, o habitante de Pedrógão Grande, distri-
to de Leiria, o primeiro a subir à mata e ver o 
fogo a começar arder e alega: “o dito pinheiro é 
como todos os outros, não tem sinais de ter sido 
atingido por nenhuma faísca. E, além disso, a 
trovoada só começou a sentir-se muito depois 
do fogo já ter começado” afirma Orlando. E 

ali, no local primordial da tragédia que alastrou 
a oito concelhos de três distritos – Pedrógão 
Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vi-
nhos, Ansião, e Alvaiázere (distrito de Leiria), 
Sertã (Castelo Branco), Pampilhosa da Serra 
e Góis (Coimbra) e que fez 64 mortos e quase 
300 feridos - ali, Escalos Fundeiros, onde nin-
guém parece acreditar num raio vindo do céu.
É o que dizem no Café da Ti Maria, todos jun-

tos, as vozes altas a atropelar, “Qual trovoada? 
Isto foi fogo posto, não veio do céu!”. Não foi 
mão de Deus nenhuma, isto foi mão humana, 
foi a mão de um homem mau!” 
E, um deles concluiu: “Temos agora aqui três 

lutos, o luto humano, o luto florestal e o luto 
pelo nosso futuro. 
Pedrógão Grande aterrou,  fomos ao fundo e é 

aqui que parece que vamos ficar”, concluiu com 
tristeza. Contudo, menos de 24 horas depois, a 
PJ e a GNR determinaram que a origem do in-
cêndio, e que tudo aponta, muito claramente,  
tenha sido causado por causas naturais, ou seja, 
trovoadas secas. 
Alguém, a semana passada escreveu um pe-

queno texto manifestando a sua tristeza: “SER 
PORTUGUÊS é ser único. Inventámos o fado, 
a saudade e lixámo-nos. Nunca teremos a fe-
licidade plena. Carregamos a sina de acordar 
entre a alegria e a dor. São dias muito difíceis 
os que vivemos. Cheiram a morte, a incerteza, 
a mãos cheias de nada, a olhos vazios de es-
perança. Tiraram-nos a alegria por estes dias. 
Procuramos culpados e sentimo-nos culpados. 
Uma tragédia assim nunca nos tinha batido à 
porta nos tempos mais recentes. Choramos e te-
mos a tentação de abanar os ombros nesse jeito 
de frase feita. “É a vida…” Podemos não dizer 
isto, mas pensamos sempre nisto”.
Este FOGO foi mesmo um inferno. Agora, 

será preciso rigor técnico e meses para apurar 
as causas e reconstruir o que foi queimado e 
destruído. 
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são joão no oriental

com um dia chuvoso e 
uma noite duvidosa na 

temperatura o Oriental teve 
mais uma noite festejando o 
padroeiro de montreal, São 

joão Batista. 
Num cantinho, com um cheirinho a sardinhas 

e grelhados convidava a todos a um jantar bem 
à Portuguesa lembrando as noites bem passadas 
no nosso cantinho que deixámos à muito tempo. 
A noite parecia clemente, então chegou a vez do 
conjunto Contacto fazer com que os visitantes 
perdessem algumas calorias dançando ao som da 
sua música, seguidos por duas cantoras quebe-
quenses Christine Girard e Amélie Provost que 
com as suas músicas e cancões conquistaram o 
coração de todos, e merecendo o convite para 
o próximo ano; em seguida foi a presença dos 

Campinos do Ribatejo e a sua escolinha com as 
suas danças tradicionais daquele cantinho Riba-
tejano. Chegou então o momento tao desejado 

a marcha com um tema (Montreal e Portugal 
no Coração). Os padrinhos Fátima Miguel e Jú-
lio Lourenço rodeados de crianças e com uma 
coregrafia à moda de Jerry Arruda desfilando e 
dançando com cores muito alegres, sorriso nos 
lábios, em forma de coração e manjericos, não 
faltando os arcos dos 375 anos de Montreal; ca-
valheiros e senhoras todos vestidos a rigor pela 
senhora Mimi Oliveira esperando pela parte do 

telmo BArBoSA
tbarbosa@avozdeportugal.com

público uma boa apreciação.
No final foi feita uma marcação em forma de 

coração e as crianças da marcha mostraram ao 

público a bandeira portuguesa com corações ver-
de, amarelo e vermelho com um símbolo de luto 
pelas pessoas falecidas no grande incêndio em 
Portugal e o apresentador da noite fez lembrar 
que todas as pessoas presentes estavam juntos 
na dor de todos o familiares dos desaparecidos, 
seguindo-se o hino com a voz do Júlio Lourenço. 
A tiragem das rifas do São João foi a seguinte 1º-
0291 2°-089 3°-040 4°-681 5°-312 6°-033.

mANuel NeveS
mneves@avozdeportugal.com

são joão eM santa Cruz

Ao iniciar-se os festejos de 
São joão na missão de 

Santa Cruz com a celebração 
da eucaristia presidida pelo 

reverendo S. Padre Phong sendo coadjuvado 
pelo S. padre josé maria cardoso, padre clé-
cio Nogueira e assistido pelo Sr. diácono Antó-
nio Ramos. Tendo no final desta celebração a 
bênção dos animais presidida pelo padre josé 
maria cardoso.
Terminada a celebração foi dado início ao ar-

raial no parque com uma excelente tarde com 
um almoço de caldo verde, sardinhas, bifanas, 
frango, malassadas e um excelente bar, tudo 
isso acompanhado pela animação musical do DJ 

Moreira, tendo no seguimento desta tarde sido 
apresentada uma passagem de modelos sobre a 
orientação das Sras. Joaquina Pires e Olga Lou-
reiro da UTL proporcionando um excelente es-
petáculo sendo muito aplaudido pela assistência. 
Depois foi apresentado uma dança “Salve Ro-
sier” sobre a coreografia de Sandra Costa.
Seguidamente atuou o Rancho Folclórico Ilhas 

do Encanto da Casa dos Açores do Quebeque, 
já ao entrar da noite com uma assistência muito 
numerosa dando início às marchas. A primeira 
marcha foi a Associação Portuguesa do Canadá 

que tem como madrinha Susana Nobre e ensaia-
dora Susana Costa, que se apresentou com um 
estilo muito deferente e que era só composta de 
senhoras e com trajes muito bonitos.
Seguidamente foi a marcha popular do Clube 

Oriental Português de Montreal que tem como 
madrinha Fátima Miguel e padrinho Júlio Lou-
renço. O ensaiador é Jerry Arruda que juntamen-

te com um grupo de crianças proporcionou um 
excelente espetáculo.
Assim terminou esta magnífica festa de São 

João que esteve a cargo da Sra. Inês Gomes e seu 
marido Gonçalo Gomes e com a sua excelente 
equipa, que ao longo dos anos nos tem propor-
cionado todo este trabalho na cozinha, nos bares, 
assadores das sardinhas, bifanas, venda das ma-
lassadas, em todas estas preparações, etc.
A toda esta equipa e à comunidade que par-

ticipou a Missão de Santa Cruz vos agradece 
por todo este esforço empenhado e que para o 
ano 2018 cá estaremos bem haja e muito obri-
gado.
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nidade vai poder dizer “até breve” ao Padre 
josé maria cardoso, missionário do verbo 
Divino, que marcou para sempre a história da 
comunidade portuguesa do quebeque. 
Deixa a sua marca a nível litúrgico, social, cul-

tural, politico e artístico. Em dezoito anos pas-
sados entre nós, ganhou a notoriedade tanto das 
autoridades portuguesas como canadianas. Com 
ele à frente de Santa Cruz, a sociedade de acolhi-
mento vê-nos com outros olhos.
Recordamos que quando cá chegou o Centro 

Comunitário encontrava-se num estado lamen-
tável e era somente utilizado ao fim de sema-
na para a catequese e escola Lusitania. Com o 
tempo, foram substituídas as janelas, pintadas as 
paredes, mudado o mobiliário, o salão nobre foi 
renovado, criada uma sala multimédia/multifun-
cional, uma sala da Missão, etc. 

Após todas as remodelações, foi-lhe possível, 
criar a Universidade dos Tempos Livres (UTL), 
de alojar a escola Santa Cruz, o Rancho Folcló-

rico Português de Montreal e a biblioteca José 
D’Almansor. Um espaço fantasma, passou a ser 
frequentado diariamente, por centenas de pes-
soas. 
Como um dos cursos da UTL é o da pintura de 

azulejos, juntamente com seus alunos, foi possí-
vel pintar e colocar, tanto no seu interior como 
no exterior, vários painéis. O da língua portugue-
sa, o dos descobrimentos, o das ruas do bairro 
português, o da cidade de Lisboa antes do ter-
ramoto, etc. O ferro velho que cercava o adro da 
igreja foi removido e substituído por uma verdura 
luxuriante. 
Foi também na sua era que o grande salão de fes-

tas foi completamente renovado. O altar-mor da 
igreja passou de carpete a mármore. Seus ambões 
e suporte do sacrário foram substituídos e orna-
mentados com azulejos da sua autoria. Foram 
instalados os ares condicionados e o sistema au-
diovisual para os cânticos. A da via-sacra foi tro-
cada por azulejos, pintados pelo professor Nelson 
de Figueiredo. Foi construída a capela do Santo 
Cristo e a colocação dos azulejos, no interior das 

No próximo Domingo, num 
arraial no adro da igreja 

Santa Cruz, organizado por 
um grupo de amigos, comer-

ciantes e organismos associativos, a comu-

HoMenageM ao padre josé Maria Cardoso
ANtero BrANco
abranco@avozdeportugal.com
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arcadas da igreja. Foi a instalada a iluminação 
LED, que tem embelezado as paredes da igreja 
durante as festas populares e ao mesmo tempo nas 
comemorações do 375º aniversário da fundação 
da cidade de Montreal. 
Graças a ele, a comunidade ofereceu o grande 

painel de azulejos, colocado na parede da Quin-
caillerie “Azores”, mesmo ao lado do parque de 
Portugal. É um artista plástico extraordinário. 
Habituou-nos a uma igreja repleta de simbolis-

mos. Para certas celebrações pede, um par de ve-
lhos óculos, uma lata de refrigerante, um trapo, 
um CD, uma folha de jornal, uma chave, botões, 
frascos de medicamentos, etc. Com eles, podemos 
abrir nossos corações, escrever ou gravar a nos-
sa vida, jogar fora o mau que está dentro de nós, 
criar pontes e uniões, etc. Depois cria enormes 
Cristos Ressuscitados ou outras imagens biblicas, 
que expõe no cenário do altar, fazendo reflectir 
seus paroquianos, sobre a homilia que propõe. 
Não vou poder estar convosco, por ter de ir a 

Boston, comemorar juntamente com a familia, 
espalhada pelos quatro cantos da américa, o 92º 
aniversário de minha mãe, mas espero que a co-

munidade compareça em grande número, nesta 
festa do dia 2 de Julho,  que tem como objetivo 
homenagear o Senhor Padre José Maria, o grande 

Pastor, que deixa Santa Cruz repleta de “Pedras 
Vivas”.
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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.

no reCinto da igreja santa Cruz
com a participação de Viviana Lourenço, Eddy Sousa, Jason Coroa, Mary Kately, 

Jordelina Benfeito, Marta Raposo, Suzi Silva, Carlos Rodrigues, Vítor Vilela, 
Álvaro Pereira, António Horácio, Nivéria Tomé, Cristina Rodrigues, 

Cathy Pimentel, Nelson Moreira, Paulo Gomes e a Tuna D’Oiro

entrada gratuita
com o apoio do Conselheiro das Comunidades Portuguesas, associações, 

clubes,  comerciantes e comunidade artística.

CONVíVIO em HOmeNAGem 
AO SeNHOR PADRe

JOSÉ mARIA CARDOSO
DOmINGO, 2 De JULHO ÀS 16H

espírito santo eM West-island
joÃo ArruDA

Sim, west-Is-
land está bem 

viva. No fim de 
semana transa-
to os amigos do 
Espírito Santo de 

West-Island tiveram a sua gran-
diosa festa do Espírito Santo e 
foi memorável como nos tempos 
antigos onde havia muita gente a 
festejar este evento.
Os amigos do Espírito Santo do 

West-Island tiveram um fim de se-
mana muito ocupado com sábado, o 
terço, arrematações e a carne guisa-
da e no domingo na linda e majes-

tusa igreja Ste Geneviève em Pier-
refonds; depois fomos todos à Sopa 
do Espírito Santo e às festividades. 
Viva o Mordomo de West-Island.
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reprodução Fiel, CoM a exCeção da inClusão
do síMbolo do Canadá e do quebeque,

por deCisão exClusiva do júri.

reprodução fiel

original em papel reprodução no azulejo

exeMplos da siMbologia MaçóniCa
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linHa aberta:
514 790.0251

publiCidade:
514 366.2888

doMingo das 16H às 18H
5877 papineau, Montreal, qC

produtora
rosa velosa

a Maior tragédia HuMana
que o nosso país viveu

A chegada do 
verão a Por-

tugal foi com um 
calor que nos su-
focou pela tris-
teza de um fe-

nómeno natural conhecido por 
trovoada seca que nos deixou com 
o coração frio e triste.
A verdade é que a nature-

za nem sempre é proteto-
ra, nem sempre é amiga, e 
nem sempre é hospitaleira 
e que de vez em quando os 
seus elementos principais 
como a terra, o ar, a água, 
o vento e o fogo entram 
em conflito entre si cau-
sando um tremendo poder 
de violência destruidora, 
este é o poder da Mãe Na-
tureza. O homem e todo o 
seu poder da sua tecnolo-
gia não conseguem suster 
o poder da Mãe Natureza.
Neste momento de luto e de dor em 

nome do Jornal A Voz de Portugal e 
dos seus leitores queremos oferecer 
os nossos profundos sentimentos às 
famílias das vítimas afetadas pelo 
monstruoso incêndio que se pas-
sou em Portugal. Que Deus proteja 
e ajude a todos especialmente aos 
bombeiros que lutaram para por fim 
a esta grande loucura.
Não vamos pôr culpas a ninguém 

nem com falsas notícias ou histórias 
como a queda de um Canadair du-
rante o combate dos incêndios.
Não vamos criticar o Governo se 

deveria fazer mais... O Primeiro 
Ministro António Costa já afirmou 
que vai esclarecer tudo o que há 
para esclarecer em função dos da-
dos oficiais.
Mas SIM podemos fazer algo para 

ajudar ao nosso povo, SIM pode-

mos com pouco ou muito ajudar 
com um gesto nobre através de um 
donativo na conta solidária na Cai-
xa Portuguesa Desjardins.
O nome da conta: um abraço a 

Portugal. O número da conta: 815 
92166 24828.
Todos juntos é que fazemos a di-

ferência e vamos ajudar ao nosso 
portugal.

40 anos depois da Morte brutal
do Menino que lustrava sapatos
eM Young street eM toronto

o 40º Aniver-
sário da tra-

gédia chocante, 
a morte brutal 
e assassinato se-
xual do menino 

de 12 anos, os defensores e políti-
cos estão se reunindo esta semana 
em toronto para constatar como 
toronto e a rua mais conhecida 
Young Street mudaram, a gran-
de limpeza que foi feita depois da 
morte brutal de emanuel jaques 
mais conhecido o “portuguese 
Shoe Shine Boy” o menino que 
lustrava sapatos para ajudar as 
finanças da família. Emanuel Ja-
ques nasceu 8 de outubro de 1965 
nos Açores e emigrou com os seus 
pais e 6 irmãos para toronto aos 
8 anos. Foi assassinado de uma 
maneira muito brutal por três (3) 
homens durante 12 horas e depois 
afogado numa banheira de água. 
No dia 28 de julho de 1977 Saul 

David Betesh aproximou-se a Ema-
nuel e ofereceu 35$ para o ajudar a 
mudar equipamento de fotografias 
num estúdio para um outro sítio em 
Young Street. O corpo de Emanuel 

foi encontrado dentro de um saco 
de lixo no terraço do edifício 245 
Young Street, o edifício de Charlies 
Angels Massage Parlor  dias depois 
no dia 1 de agosto. Os três(3) mons-
tros (homens) assassinos foram 
acusados e admitiram terem come-
tido o crime. Foram Saul David Be-
tesh, Robert Wayne Kribs, e Joseph 
Woods. A sentença dos assassinos 
de Emanuel Jaques foi proferida no 
dia 22 de março 1978 pelo Juiz Wi-
lliam Malroney. 
O Juiz disse a Robert Wayne Kribs 

de 29 anos e a Saul David Betesh de 
27 anos culpados por assassínio de 

Primeiro GRAU, que podem ape-
lar para ficaram livres depois de 25 
anos de prisão. O Joseph Woods de 
26 anos, foi culpado de assassínio 
de SEGUNDO GRAU recebeu 18 
anos de prisão, após os quais pode 
ria pedir a liberdade.
O Julgamento durou oito (8) se-

manas, envolveu mais de 30 teste-
munhas revelou o uso para fins de 
prostituição, custou à bolsa públi-

ca cerca de um milhão de dólares, 
foi a grande conclusão da limpeza  
da rua mais conhecida no Canadá 
e na província de Ontário, Yonge 
Street. Só depois da descoberta do 
corpinho do inocente Emanuel Ja-

ques em Agosto 1977 que 
as autoridades decidiram 
realmente utilizar a lei do, 
“Metro Toronto”, que já ti-
nha sido aprovada em  1975, 
mas que ainda não tinha 
sido utilizada, nenhum polí-
tico queria se aproximar  da 
lei do “Metro Toronto” para 
limpeza completa em Yonge 
Street. As casas de sexo, as 
massage parlors, comecaram 
todas a fechar as portas a 17 
de agosto de 1977, mais de  
158 acusações foram feitas 
e foram fechadas. Sua morte 
provocou uma repressao em 
Yonge Street. “O Assasinato 
que mudou Yonge Street”.
A família de Emanuel, uma 

família honesta e trabalha-
dora, o Pai de Emanuel tra-
balhava para sustentar sua 

família, a mãe de Emanuel não 
falava inglês e provalvamente não 
conhecia a Yonge Street, a família 
tinha problema económicos não era 
muito diferente das situações das 
famílias portuguesas ou de outras 
famílias imigrantes de outras ori-
gens, pessoas que lutam num am-
biente mais difícil. 
Não é tanto a probreza como de-

terminacao para escapar à pobreza. 
Sobretudo é típico de uma familia 
portuguesa, os filhos trabalham 
para ajudar a família que foi o caso 
do Menino que Lustrava Sapatos 
em Yonge Street.

FRANCISCA REIS
FRANCISCA REIS
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que estão ao seu redor. Saúde: Maior tendência para se sentir 
sonolento e sem vigor físico. Dinheiro: Poderão surgir alguns 
problemas profissionais. Mantenha a calma, de modo a resolver os 
imprevistos da melhor maneira. Na Fé em Deus reside a solução 
de todos os seus problemas!

Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta da Semana: 3 de Paus, que significa Iniciativa. 
Amor: Faça planos românticos com a sua cara-metade. Será 
bastante positivo para ambos. Saúde: Cuidado com aquilo que 
come. Poderá colocar em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-
se de um colega mal intencionado, sendo honesto e consciente 

das suas capacidades. Pensamento positivo: Sou otimista, espero que me 
aconteça o melhor! Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balanÇa: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa Força na 
Adversidade. Amor: Seja honesto com a sua cara-metade e com 
todos os que o rodeiam. Deus revela-se aos homens através 
do Homem! Saúde: Descanse o máximo que puder. Se tiver 

oportunidade faça sessões de massagem. Dinheiro: Evite delegar tarefas 
de extrema responsabilidade a outros colegas. Seja rigoroso e cumpra-as 
do princípio ao fim.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpiãO: Carta da Semana: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo 
a orientar a sua vida. Seja solidário com quem solicitar o seu apoio. 
Saúde: Procure o seu médico assistente com maior regularidade. 
Faça análises de rotina. Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. 

Procure não desistir dos seus objetivos. 
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sagitáriO: Carta da Semana: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Período favorável ao 
romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará importante 
na sua vida. Amor e compreensão curam todas as maleitas do 
coração. Saúde: Cumpra o horário das refeições. Evite estar 

muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de 
dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

capricórniO: Carta da Semana: Valete de Espadas, que 
significa Vigilante e Atento. Amor: Procure fazer uma surpresa à 
sua cara-metade criando um ambiente romântico. Saúde: Procure 
descansar um pouco mais. Dinheiro: Evite comentar os seus planos 

profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves. Viva de acordo com 
a sua consciência. O seu único juiz é Deus. 
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: Procure não ter o seu coração tão fechado. 
Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade. 
Respeite as convicções do próximo! Saúde: Previna-se contra as 
constipações. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional 

que lhe poderá ser feita. Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEixEs: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa Esforço 
Pessoal. Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma. Pense 
bem para que não se arrependa mais tarde. Procure praticar o 
Amor. O seu próximo é todo o ser que passa por si. Saúde: Poderá 
constipar-se. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise exaustivamente 

as suas finanças e veja como rentabilizá-las. 
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

Horóscopo Maria Helena Martins
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carnEirO: Carta da Semana: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: A recordação de um amor do passado deixá-lo-á 
muito nostálgico. Saúde: Cuide da sua alimentação com maior 
vigor. Dinheiro: Esforce-se por ser o melhor naquilo que faz. Dê 
prioridade ao profissionalismo. O mal não merece comentários, ele 

só atrai resultados negativos! Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Semana favorável ao convívio. Convide alguns 
amigos para saírem consigo. Saúde: Poderá sentir-se mais 
cansado que o habitual. Tome um duche quente e relaxe. Se 
pensar no bem será envolvido por uma onda de paz, alegria e 

bem-estar! Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba com aquilo que conta. 
Pense bem antes de agir. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

géMEOs: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade.Amor: Cuidado com as falsas amizades. Avalie bem 
o caráter de um conhecido antes de lhe confiar algo. Saúde: 
A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana. Dinheiro: 
Seja mais compreensivo com os seus colegas de trabalho. Se agir 

dessa forma conseguirá conquistar um bom ambiente.
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEjO: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa 
Amor.  Amor: O amor marcará esta semana. Faça os possíveis 
para manter essa estabilidade. Saúde: Propensão para uma 
pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu médico. 
Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e 

poderá ser recompensado. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEãO: Carta da Semana: Ás de Paus, que significa Energia. Amor: 
Mantenha a alegria e o otimismo que o caracterizam. Motivará as pessoas 

lOiras nãO sãO burras!
As loiras resolveram provar que a história da loira ser 

burra era tudo invenção. Então reuniram mil loiras para 
um teste em direto na televisão. Numa plateia composta 
só por loiras, o apresentador pediu uma voluntária para 
o teste e lá foi a menina Filipa. Desafia o apresentador:

- Filipa, diga-me quanto é três mais três?
- Ora, esta é fácil, é 7. – respondeu prontamente a loira.
Informa o apresentador: - Sinto muito, mas…
O público começou então a berrar:
- Mais uma chance, mais uma chance!
O apresentador concordou:
- Então me diga quanto é dois mais dois?
- Ora, mais fácil ainda, é 5. – responde sem hesitar a loira.
Informa o apresentador: - Não, eu realmente…
E a multidão: - Mais uma chance, mais uma chance, 

mais uma chance…
Diz o apresentador: 
- Tudo bem, pela ultima vez, quanto é um mais um?
- Dois. – responde confiante a loira.
E a multidão, antecipando-se ao apresentador, grita:
- Mais uma chance, mais uma chance!

rui veloso, aurea e Carlão
na Festa do CHiCHarro na
ribeira quente
A Festa do Chicharro, que se realiza há 30 

anos na ribeira quente, ilha de São mi-
guel, Açores, tem como cabeças-de-cartaz 
Rui Veloso, Aurea e Carlão, numa iniciativa 
que decorre entre 06 e 09 de julho.
“Um dos cartazes do Chicharro mais caro de 

sempre, com artistas de renome, entre eles Rui 
Veloso, que vem comemorar 35 anos de car-
reira num espetáculo muito especial”, afirmou 
hoje à agência Lusa Ruben Melo, presidente 
da Associação Cultural e Desportiva Maré 
Viva, promotora do evento que conta com o 
apoio de várias entidades.

Além do cantor, compositor e guitarrista Rui 
Veloso, que atua a 08 de julho, a Festa do Chi-
charro abre no dia 06 com Carlão, enquanto 
no dia seguinte é Áurea quem sobe ao palco 
do certame, que encerra no domingo seguinte 
com uma tarde infantil, de entrada gratuita.
A 28.ª edição da iniciativa no concelho da Po-

voação aposta também, à semelhança de anos 
anteriores, em bandas regionais e DJ.
A Festa do Chicharro começou por ter uma 

dimensão muito mais reduzida do que o atual 
formato, mas “foi evoluindo” com “grande 
importância” para a freguesia piscatória da 
Ribeira Quente, com cerca de 700 habitantes, 
adiantou a organização. “A população acaba 
por aumentar por altura do evento e mais do 
que quadruplica. Já não se consegue imaginar 
a Ribeira Quente sem a Festa do Chicharro”, 
salientou Ruben Melo, destacando que os resi-
dentes têm “um carinho especial pelo evento” 
de “grande importância para a promoção e di-

vulgação da freguesia, e para potenciar a sua 
vertente económica”.
Além da música, as pessoas procuram usu-

fruir igualmente da praia da Ribeira Quente, 
paredes meias com o palco do festival, que 
tem um recinto com capacidade para dez mil 
pessoas.
“O número de espetadores na sexta-feira e no 

sábado é sempre perto das dez mil pessoas e 
numa freguesia com aquelas características é 
um número bastante considerável”, referiu o 
presidente da Associação Cultural e Desporti-
va Maré Viva.

Ruben Melo, que não precisou o valor do or-
çamento da Festa do Chicharro, adiantou ainda 
que os jovens aderem muito, porque “gostam 
de acampar na freguesia e viver a energia” do 
local, mas sublinhou que o evento é transver-
sal a todas as idades.
Até 03 de julho decorre uma campanha de 

pré-venda de bilhetes, com o preço do ingres-
so geral a 18 euros.
A partir daquele dia o ingresso geral custa-

rá 22 euros, enquanto os bilhetes individuais 
podem ser adquiridos por cinco euros para a 
quinta-feira, dez euros para a sexta-feira e 12 
euros para sábado.
A Festa do Chicharro começou há 30 anos, 

tendo sido interrompida por duas vezes: em 
1998, devido às derrocadas que atingiram 
a freguesia e provocaram a morte de cerca 
de 30 pessoas, e em 2010, por dificuldades 
financeiras da autarquia da Povoação.
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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

serviços

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

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

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

agência
AlgArve

resTauranTes

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmBIo Do DólAr cANADIANo
27 De juNho De 2017

1 euro = cAD 1,493200

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

514.522.5175

serviços consulares
EMbaixada dE
pOrtugal EM Otava
t.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

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

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

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

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

noTários

Precisa-se 
de caixeira

a tempo parcial
com experiência.

514-688-1015

Excellent Pavage, uma empresa da região de Laval,
especializada na área de pavimentação, está atual-
mente à procura de um chefe de equipa/instalador
de pavé-uni para integrar a nossa equipa.
O candidato deve ser versátil e ter experiência em ins-
talação de “pavé-uni”. O candidato deve estar confor-
tável com todos os aspetos relacionados com a colo-
cação dos “pavé-uni”, tais como: níveis, cortes, graus,
paredes, bordas de piscinas e projetos especiais.
- Conhecimento em leitura de planos 
  e estimativas é uma mais valia
- Conhecimento de materiais diferentes
- Conhecimento em cimento é uma mais valia
- Habilidade para conduzir um “Bobcat” 
  ou uma pá carregadora, é uma mais valia
- Minucioso e preocupação de trabalho bem feito
- Carta de condução
- Salário competitivo
- Equipa dinâmica e organizada

Por favor, envie o seu currículo para:
isabelle@excellentpavage.ca

ou por fax: 514-766-4888
Você pode contatar o 

departamento de recursos 
humanos para o 514-578-1314

Isabelle Gascon

aluga-sE cOndO nO algarvE EM quartEira,
50 MEtrOs da praia Mais bEla da cidadE 

dE quartEira. 2 quartOs, ElEvadOr, 
TERRAÇO. BETInHA1972@HOTMAIL.COM

aluga-se

PâTISSERIE CHANTILLy
Especialidade portuguesa

101 C RUA SAINT-LAURENT
EM st-EustachE,qc. 

T.: 450-983-5666

abErtura nO
dia 1 dE julhO

inFOrMaÇãO para 
quEM lÊ.

rEsultadO para
quEM anuncia.

Senhora que se ocupa de pessoa idosa
com muita experiência, Carinhosa, patiente, 

confiante e dá um excelente serviço para pessoas 
que vivem sozinhas. Se interessado liga para

lEna: 514-820-5331

renovações

Restaurante português 
procura um chefe
cozinheiro com

especialidade em
cozinha tradicional

portuguesa, a tempo
inteiro com um mínimo
de 5 anos experiência. 
514-688-1015

empregos

Precisamos de um/a 
empregado/a para

churrascaria portuguesa com 
experiência e 

que fale francês
com um excelente salário

segundo a experiência.

514-826-3401
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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

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

prEcisa-sE dE EMprEgadO para
instalaÇãO 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 procu-
ramos uma governanta/Gerente de Casa responsável, 
enérgica, inteligente, trabalhadora e com experiência a 
tempo inteiro (40h, 575$/s). Tarefas domésticas gerais. 
Com carta de condução válida. Por favor, envie as suas 
informações juntamente com o seu número de telefone 
para lilasara2015@gmail.com e será contactada com 
mais detalhes.

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

Precisa-se de senhora para fazer limpeza, lavar 
roupa e passar a ferro em Côte St-Luc. 25h/s,
13$ a hora. Deve ser séria com referências.

514-817-8880

Restaurante português, procura cozinheiro/a 
com experiência para trabalhar à noite e fins 

de semana a tempo inteiro. 
t.: 514-816-8022

Precisa-se de cozinheiro e ajudante cozinheiro, 
empregadas de mesa. Casa de grelhados. 

t.: 514-588-3571

Precisa-se de “grelhador” e assistente cozinheiro 
para restaurante de grelhados a 

tempo inteiro ou parcial.
Carla T.: 438-764-4964

Precisa-se de pessoa para trabalhar 
no balcão numa padaria/pastelaria. 

514-281-6947
Apresentar-se, 4247 Bl. St Laurent.

Mecânico de automóvel com 3 anos de experiên-
cia. Bom salário, boas regalias e a tempo inteiro.

514-812-6286

prEcisa-sE dE padEirO cOM ExpEriÊnca a 
tEMpO intEirO nO cEntrO da cOMunidadE 

pOrtuguEsa. 514-844-2169

prEcisa-sE dE sEnhOra para trabalhar 
aO sErviÇO dE balcãO E dEvE tEr uM pOu-

cO dE cOnhEciMEntO EM charcutaria E 
FazEr sandEs.

jEan Ou lurdEs: 514-842-3558
InFO@BOuCHERIESLOVEnIA.COM

†† FErnandO rOdriguEs
1934-2017

Faleceu em Winnipeg no dia 
14 de junho de 2017, o Sr. 
Fernando Rodrigues, natural 
da Ribeira Das Taínhas, São 
Miguel Açores, com a idade 
de 83 anos. Esposo da fale-
cida Sra. Maria Da Piedade 
Raposo, deixa na dor seus 
filhos J. Fernando (Anabela), 
Alfredo (Dora), António (Nico-
le) e Virgínio (Viki), seus netos 
Kim, Deryk, Justin, Victoria, 
Mark, Cassandra, Pamela, 
Allison e Jillian, seus irmãos e 
irmãs, sobrinhos e sobrinhas, 
assim como outros restantes familiares e amigos. A fa-
mília agradece profundamente os membros do Hospital 
St-Boniface em Winnipeg e muito especialmente à famí-
lia Rodrigues igualmente de Winnipeg.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo do:
Grupo Yves Légaré
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques 514 595-1500.
O funeral teve lugar no dia 23 de Junho após missa de 
corpo presente pelas 11 horas, na igeja Nossa Senhora 
De Fátima em Laval, seguindo depois para o cemitèrio 
St-Martion onde foi sepultado. A família vem por este 
meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associem na dor. Bem-Haja.

antóniO tavarEs dE bastOs
1932-2017

Faleceu em Laval, no dia 23 de 
junho de 2017, com 84 anos de 
idade, senhor António Tavares 
De Bastos esposo da senhora 
Maria Isabel Pinheiro, natural 
de Castelões, Portugal. Deixa 
na dor sua esposa, seus filhos/
as Marinha Aldina (Manuel 
Bradão), Margarida (Robert 
Bédard), Licínio (Brigitte Pion), 
Marcelo (Marie-Josée), seus 
netos/as Stéphane, Stéphanie, 
Elisabeth, Jean-Francois, Sil-
via, David, seus 10 bisnetos, 
seu irmão Tomás, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMOria
Mausolée St-Martin 
2159, St-Martin E., Laval 
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório terá lugar sábado 1 de julho de 2017 das 13h 
às 17h. O serviço fúnebre terá lugar de corpo presente 
no mesmo lugar às 17h e será sepultado em cripta no 
Mausoléu St-Martin em Laval. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Hajam.

† jOãO da cOsta
Faleceu em laval, no dia 26 
de junho de 2017 com 57 
anos de idade Senhor João 
da Costa, natural da freguesia 
de Paradela, Soajo, Portugal. 
Deixa na dor sua mãe Maria 
Amorim da Costa, seus filhos 
Tanya e David, sua irmã 
Almeta (Eduardo), seu irmão 
Gil (Diana), sobrinhos/as, 
familiaires e amigos.

Os servicos funebres
estiveram a cargo:
Salão Funeraires Guay
7020 Boul. des Milles Iles
St. Francois, Laval
O Velório terá lugar, domingo, dia 2 de julho de 2017, 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. A missa de corpo 
presente será celebrada na segunda-feira, dia 3 de julho 
às 11 h na Igreja St-Vincent de Paul situado no 5443 
Boul. Levesque em Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem 
na dor. Bem Hajam.

m e m o r A N D u m
2º ano de saudade

MOisés galEgO
Dois anos se passaram. 
Foi no dia 5 de Julho de 
2015, com a bonita idade 
de 72 anos que deixou a 
sua esposa, seu filho, fa-
mília e amigos que recor-
dam com profunda sauda-
de o seu ente querido.
Uma missa será rezada 
em sua memória, quarta-
-feira, dia 5 de julho de 
2017, pelas 18h30, na 
igreja Santa Cruz, situada 
no 60, rua Rachel Oeste. 
Agradecem antecipada-
mente a todas as pessoas 
que se dignarem assistir a 
este ato religioso.

† Maria dO rOsáriO pErEira
dE MEdEirOs dE FOntEs

(dita Maria Isidoro)
1936 – 2017

é com grande pesar que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no dia 20 de ju-
nho de 2017, com 80 anos 
de idade, de Maria do Ro-
sário Pereira de Medeiros, 
também conhecida por Ma-
ria Isidoro, viúva de António 
Missão De Fontes, natural 
de Santa Cruz, Lagoa, São 
Miguel, Açores.
Ela deixa na dor os filhos/
as: Maria Margarida, Jose-
ph Francisco, António Ma-
nuel, Jorge Alberto (Carole) 
e Donald (Christina), neta 
Mélissa, assim como cunhados/as, sobrinhos/as, pri-
mos/as, outros parentes e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGnuS POIRIER Inc 
6825, Sherbrooke E., Montreal
cel. 514-918-1841
natália Sousa
A missa de corpo presente, teve lugar na sexta-feira dia 
23 de junho de 2017, às 10h na Igreja Santa Cruz, 60 
rua Rachel Oeste, Montreal, tendo sido sepultada no 
Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

empregos

prOcura-sE paisagistE cOM 
ExpEriEncia EM pavE uni,

MurOs E Escadas
EM blOcOs E asFaltO. 

514-992-1586

Precisa-se de “chauffeur” com classe 5 de um 
cortador de carne com experiência.

514-849-3808

m e m o r A N D u m
22º Ano de Saudade

janEtE cOutO Frias
21/03/1980 – 21/06/1995

Com profunda saudade, 
seus pais Manuel Frias e 
Maria Izénia Couto, irmãos 
e restante família desejam 
informar que uma missa 
será celebrada por sua 
alma, no sábado, dia 1 de 
julho, pelas 18h30, na Mis-
são Santa Cruz. Agrade-
cendo, desde já, a quem 
deseje participar nesta ce-
lebração eucarística.

Precisa-se de senhora para fazer limpeza de uma 
casa, 1 vez por semana (7 a 8 horas de trabalho).

perto do metro Langelier 
Telefone para mais informações: 514-704-2661
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F1: daniel riCCiardo venCe e stroll eM terCeiro

o Grande Prémio do Azer-
baijão foi sem dúvida 

nenhuma uma prova bem di-
ferente das demais provas rea-

lizadas esta temporada. 
A corrida teve um pouco de tudo, com aci-

dentes, detritos na pista e isto praticamente do 
princípio ao fim. Mas os maiores protagonistas 
foram Hamilton e Vettel os quais perderam a 

vitória depois de uma verdadeira luta em pista 
direi mesmo uma batalha. Com tudo isto a vi-
tória veio de bandeja para Daniel Ricciardo, 
enquanto Valtteri Bottas, após ter problemas no 
início da corrida, chegou em segundo, depois de 
ultrapassar Lance Stroll nos últimos metros. O 
canadiano Lance Stroll fez uma prova impecável 
e conseguiu o seu primeiro pódio na categoria e 
ao mesmo tempo o de PILOTO do DIA na pro-
va. Stroll passa agora a ser o piloto mais jovem 
a subir ao pódio pois como se sabe tem apenas 
18 anos e 238 dias. “Não tenho palavras para 
descrever o que sinto! Estou radiante! Até pare-

ce que estou na LUA! Agradeço ao meu enge-
nheiro e a toda a equipa Williams por me terem 
dado um monolugar verdadeiramente competivo 
dizia o jovem Stroll. Recordo que a última vez 

que um canadiano subiu a um pódio na F1, foi 
Jacques Villeneuve em 2001”. Na largada, Ha-
milton manteve-se à frente, Vettel tentou ultra-
passar Bottas e tocou no carro do finlandês, na 

curva seguinte, ao fazer a curva, Bottas acertou 
Raikkonen, com os dois a danificarem os carros.
Bottas teve um pneu furado e Raikkonen caiu 
para quinto, mas permaneceu na pista. Massa 
subiu da nona para a sexta posição. Muito cedo 
e contra o que estava previsto pois ocorreu na 
sexta volta, Ricciardo foi o primeiro a realizar a 

hélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com

paragem, trocando os pneus supermacios para os 
macios. Duas voltas mais tarde, Palmer abando-
na a corrida. Kvyate segue Palmer e uma volta 
depois o russo parou ao lado do muro e quase no 

mesmo momento, Verstappen perdia posições, 
reclamando de problemas no motor. O holandês 
abandonou a prova. Derivado ao monolugar de 
Kvyat que ficou mal parado no circuito o carro  
de segurança fez a sua primeira entrada em pis-
ta. Hamilton e Vettel, Ocon, Raikkonen e Mas-
sa, aproveitaram a oportunidade para realizarem 
suas paragens. Stroll subiu para a terceira posi-
ção pois foi o único, entre os sete primeiros, que 
não tinha parado. Stroll parou uma volta depois 
e caiu para sétimo. Enquanto isso Felipe Massa 
era o quinto. O carro de segurança permaneceu 
na pista por mais quatro voltas. 

No Final da prova Fernando Alonso que teve 
que enfrentar 40 punições derivadas a troca de 
motor e várias peças do monolugar foi categó-
rico. “Largando do 19º lugar e num circuito o 
qual não somos muito competitivos, conseguir 
aqui os nossos primeiros pontos é incrível mas 
a corrida veio caindo na nossa mão e com uma 
raspadinha no muro aqui e ali até poderíamos ter 
chegado ao pódio hoje e... até ganhar a corrida, 
dizia sorridente Fernando Alonso”. Próximo en-
contro dentro de duas semanas no Grande Pré-
mio da Áustria em Spielberg. 
reSultADoS Do gp Do AzerBAIjÃo:
1-Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer)
2-Valtteri Bottas (Mercedes)
3-Lance Stroll (Williams-Mercedes)
4-Sebastian Vettel (Ferrari)
5-Lewis Hamilton (Mercedes)
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1-Corinthians 26 10 8 2 0 18 5
2-Grêmio 22 10 7 1 2 23 11
3-Flamengo 17 10 4 5 1 16 8
4-Palmeiras 16 10 5 1 4 14 9
5-Santos 16 10 5 1 4 9 7
6-Vasco 15 10 5 0 5 13 20
7-Botafogo 15 10 4 3 3 12 10
8-Fluminense 15 10 4 3 3 17 16
9-Coritiba 15 10 4 3 3 9 8
10-Cruzeiro 14 10 4 2 4 10 9
11-Ponte Preta 14 10 4 2 4 12 13
12-Atlético Paranaense 14 10 4 2 4 11 14
13-Chapecoense 13 10 4 1 5 14 19
14-Atlético Mineiro 13 10 3 4 3 10 11
15-Sport 12 10 3 3 4 12 16
16-São Paulo 11 10 3 2 5 10 9
17-Bahia 10 10 3 1 6 13 14
18-Vitória 8 10 2 2 6 9 15
19-Avaí 8 10 2 2 6 5 13
20-Atlético Goianiense 6 10 2 0 8 7 17

brasileirão
 P J V E D GM GS

2017/06/21 Rússia 0-1 Portugal
2017/06/21 México 2-1 Nova Zelândia
2017/06/24 Nova Zelândia 0-4 Portugal
2017/06/24 México 2-1 Rússia

Grupo A P J V E D GM GS
1-Portugal 7 3 2 1 0 7 2
2-México 7 3 2 1 0 6 4
3-Rússia 3 3 1 0 2 3 3
4-Nova Zelândia 0 3 0 0 3 1 8

Grupo B P J V E D GM GS
1-Alemanha 7 3 2 1 0 7 4
2-Chile 5 3 1 2 0 4 2
3-Austrália 2 3 0 2 1 4 5
4-Camarões 1 3 0 1 2 2 6
2017/06/22 Camarões  1-1  Austrália
2017/06/22 Alemanha  1-1  Chile
2017/06/25 Chile  1-1  Austrália
2017/06/25 Alemanha  3-1  Camarões

2017/06/22 ESLOVáquIA 3-0 SuéCIA
2017/06/22 InGLATERRA 3-0 POLónIA

GRuPo A P J V E D GM GS
1-Inglaterra 7 3 2 1 0 5 1
2-Eslováquia 6 3 2 0 1 6 3
3-Suécia 2 3 0 2 1 2 5
4-Polónia 1 3 0 1 2 3 7

GRuPo B P J V E D GM GS
1-Espanha 9 3 3 0 0 9 1
2-Portugal 6 3 2 0 1 7 5
3-Sérvia 1 3 0 1 2 2 5
4-Macedónia 1 3 0 1 2 4 11

2017/06/23 SéRVIA 0-1ESPAnHA
2017/06/23 MACEDónIA2-4PORTuGAL

GRuPo C P J V E D GM GS
1-Itália 6 3 2 0 1 4 3
2-Alemanha 6 3 2 0 1 5 1
3-Dinamarca 3 3 1 0 2 4 7
4-República Checa 3 3 1 0 2 5 7

2017/06/24 REP. CHECA 2-4 DInAMARCA
2017/06/24 ITáLIA 1-0 ALEMAnHA

2017/06/27 InGLATERRA  2-2 (3-4)G.P.  ALEMAnHA
  Espanha  3-1  itália

MEIAS-FINAIS

FINAl
2017/06/30 ALEMAnHA 14:45 ESPAnHA

MEIAS-FINAIS
2017/06/28 Portugal  14:00  Chile
2017/06/29 Alemanha  14:00  México

3º/4º luGAR
2017/07/02 Equipa Derrotada               Equipa Derrotada
                               Portugal/Chile 8:00    Alemanha/México

FINAl
2017/07/02 Equipa Vencedora               Equipa Vencedora
                               Portugal/Chile 14:00     Alemanha/México

bernardo reCuperável para 
o CHile, rapHael ainda não
Bernardo Silva ainda pode recuperar, 

mas raphael guerreiro está mesmo 
de fora do jogo desta quarta-feira com 
o Chile, relativo à meia-final da Taça 
das confederações que está a decorrer 
na Rússia. Certezas adiantadas por Fer-
nando Santos que, no entanto, mostrou 
mais reservas quanto à dupla de centrais 
que vai jogar.

Bernardo Silva lesionou-se no momento 
em que marcou o segundo golo de Portu-
gal na goleada à Nova Zelândia (4-0), mas 
já treinou esta manhã na Rússia. «Teremos 
mais 24 horas para analisar. De manhã fez 
treino de adaptação ao lado da equipa, mas 
de qualquer forma vamos ter de esperar. O 

tempo conta muito nestas situações, ama-
nhã analisaremos e tomaremos a decisão 
que for mais aconselhável para a equipa e, 
essencialmente, para o jogador», começou 
por destacar.
Raphael Guerreiro, por seu lado, lesio-

nou-se logo no segundo jogo com a Rús-
sia (1-0), mas ainda não está disponível. 
«Amanhã está de fora, não estará disponí-
vel para ajudar a  equipa. Continua a fazer 
tratamentos, vamos esperar a evolução. 
Em muitos destes casos, algumas horas 
podem marcar a diferença, mas agora esta-
mos focados no jogo de amanhã e amanhã 
o Raphael não vai poder estar», destacou.
O lateral do Dortmund pode, no entanto, 

ainda recuperar para uma eventual final. 
«Só estou a pensar no jogo de amanhã. A 
partir daí não penso sequer. Sei o que de-
sejo, mas o mais importante para mim e o 
foco é vencer amanhã», acrescentou ainda 
o selecionador.
Quanto ao central que vai jogar no lugar 

de Pepe (castigado). «Temos três centrais 
disponíveis, Fonte, Bruno Alves e Neto, 
um deles irá lá estar», referiu, mesmo de-
pois de já ter admitido a possibilidade de 
voltar a juntar Bruno Alves e José Fonte, 
curiosamente a dupla que defrontou o País 
de Gales nas meias-finais do Euro2016. 
«Espero que a história se repita. Era bom 
para nós», destacou ainda.

sporting negoCeia nova CedênCia
de eWerton ao Kaiserslautern
o central brasileiro, recorde-se, foi 

cedido ao clube da II liga da Ale-
manha na época passada, 
ficando os germânicos res-
ponsáveis pelo pagamento 
de cem por cento do passe 
e ainda com uma cláusula 
de opção de compra de 80 
por cento do passe por 3,5 
milhões de euros.
A verdade é que Ewerton 

acabou por fazer uma boa 
época na Alemanha, realizou 
24 jogos e o Kaiserslautern 
demonstrou interesse em 
manter o jogador, embora 
não tenha dinheiro para com-
prar o passe. A solução apre-
sentada passa por isso por 
novo empréstimo. Ora é em 
cima dessa possibilidade que 
as partes trabalham agora, es-
tando este dossier em fase de negociações. 
O Sporting quer incluir no contrato de em-
préstimo uma cláusula obrigatória de com-

pra, faltando acertar o valor dessa cláusula e 
a forma de pagamento da mesma. Ewerton, 

que conta atualmente com 28 anos, foi con-
tratado ao Anzhi em 2016 por 1,5 milhões 
de euros.

Morreu stépHane paille, antigo jogador do FC porto

Stéphane Paille, avançado que passou 
pelo FC Porto na época 1990/91, mor-

reu esta terça-feira aos 52 
anos. o ex-jogador fran-
cês foi vítima de morte sú-
bita.
Figura do futebol fran-

cês na década de 90, Paille fez carreira no 
Sochaux, Montpellier e Bordéus antes de 

abraçar a primeira carreira no 
estrangeiro. Chegou aos dra-
gões na temporada 1990/91, 
clube pelo qual apontou dez 
golos em 26 jogos.
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nos lugares mais 
estranhos e ma-
cabros, as pes-
soas escondem 
o produto da sua 
maldade e foi aqui 
que o encontrei 
graças ao José. A 
bruxaria que me 

deixava doente foi eliminada no momento 
pelo José. O meu corpo mudou para melhor 
e a minha saúde está perfeita. 

Vivian Duarte

Dou o meu tes-
temunho seguro 
que com as mi-
nhas palavras 
sinceras, posso 
fazer que você 
que ainda não vi-
sitou o José e que 
está cheio de pro-
blemas, o faça. 

não espere que seja demasiado tarde! Com 
o José, todas os problemas têm solução e 
eu sou prova disso. José Luan

é de admirar a 
capacidade que o 
José tem para domi-
nar  as más linguas 
que dizem menti-
ras e mais mentiras 
acerca de mim: que 
eu tinha amante! 
Isso veio a ser pro-
vado ser falso e ele 
voltou. Agora a feli-
cidade está do nos-
so lado!

Gustavo e Luz


