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Renouez avec 
vos origines

Visitez airtransat.com pour voir toutes nos offres ou contactez votre conseiller en voyages. 
Départs de Montréal. Certains jours de la semaine peuvent inclure un vol de correspondance. Prix par personne pour un vol aller-retour en Classe Économie, valide pour 
des départs spécifiques: Lisbonne 2, 5, 6, 7 et 13 juillet 2019; Porto 1er, 4 et 8 juillet 2019. Les tarifs sont valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées 
du 29 mai au 3 juin 2019. Sièges limités au prix indiqué: 20 par départ. Sujet à la disponibilité au moment de la réservation. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, 
surcharges du transporteur, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. La fréquence des vols est basée sur les mois de départs affichés. Pour les services touristiques réservés 
par les résidents du Québec, il y a présentement congé de perception de la contribution au Fonds d’indemnisation. En conséquence, votre facture inclura un débit de 
1$ par tranche de 1000$ de services touristiques achetés ainsi qu’une remise d’un montant équivalent. Tous les prix sont en dollars canadiens. Vols effectués sur les 
ailes d’Air Transat et offerts par Transat Tours Canada inc. titulaire d’un permis du Québec (no 754241).
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Vols directs
Volez sans souci 

et arrivez plus tôt

Option Plus
Ajouter plus d’avantages 
en classe économique

Menu gourmet
Savourez le menu 

du chef Daniel Vézina

Vols vers 
le Portugal

Vols aller-retour de Montréal, taxes incluses

Porto
Juillet

À partir de

$969
Lisbonne

Juillet
À partir de

$989
12 vols par semaine vers Lisbonne et Porto
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texto: JoSé coStA

o cANto Do Zé

exemplo a seguir

A recente final da segunda 
maior competição de fu-

tebol cá do burgo, a Taça de 
Portugal, que teve lugar como 
habitualmente no Estádio 
Nacional, agora chamado de 

Complexo Desportivo do Jamor, disputou-se 
entre dois dos “grandes” do futebol nacional e 
rivais: Sporting e FC Porto.
Na semana transata, os mesmos intervenientes 

defrontaram-se para a última jornada do Campeo-
nato Nacional (ganho pelo Benfica). Nessa partida 
ficou a pairar no ar, após alguns desentendimentos 
em campo, algum possível confronto ou ajuste de 
contas para o jogo da final da Taça.
Felizmente nada mais errado. A final da Taça 

de Portugal, foi mesmo um exemplo daquilo que 
deve ser o futebol: uma festa para onde as pessoas 
se dirigem para apoiar os seus Clubes e nada mais 
do que isto. Entretanto, prevendo algum possível 
desentendimento a Polícia de Segurança Publica 
(PSP), montou um dispositivo ajustado ao even-
to por forma a garantir a segurança de pessoas e 
bens, assim como do próprio evento em si. Fazen-
do da sua bandeira a “tolerância zero”, recente-
mente imposta pelo Governo, a PSP não permitiu 
a entrada de artefactos pirotécnicos no recinto, as-
sim como outros objetos proibidos, mercê de uma 
organização que contemplou policias e “stewarts” 
(assistentes de recinto desportivo), que revistaram 
todos os adeptos. Apesar da normalidade verifica-
da, a PSP desempenhou o seu trabalho e deteve 43 
pessoas na operação em torno da final da Taça de 
Portugal. A subcomissária Ana Carvalho, revelou 

que foram detidas 35 pessoas que tinham em sua 
posse engenhos pirotécnicos proibidos.
Além destes, houve um detido por invasão do re-

cinto desportivo, um por posse de estupefacientes, 
um por situação de especulação, quatro por injú-
rias a agentes da autoridade e ainda um outro por 
viciação de tacógrafo (situação relacionada com 
o trânsito). Um saldo francamente baixo, aliás 
como se pretendia, num universo de cerca de 50 
mil pessoas que marcaram presença no Jamor que, 
uma vez mais, como é já tradição no pinhal adja-
cente ao recinto, fizeram a “festa do futebol”. Ali 
foi fácil ver adeptos de ambos os clubes a confra-
ternizar à volta dos fogareiros onde as sardinhas, 
as bifanas e os couratos, saiam com uma veloci-
dade estonteante para o pão na mão de “leões” e 
“dragões” que, entre uma “dentada” e um refrige-
rante, proferiam elogios às suas equipas chegando 
mesmo a vaticinar resultados possíveis, fazendo 
esquecer a célebre frase “prognósticos só no fim 
do jogo…”.  Nada transbordou, comeu e bebeu-
-se e lá partiram todos para o seu local da banca-
da, onde puxaram pela equipa da sua eleição. No 
final, quem venceu saiu a cantar. Quem perdeu, 
saiu cabisbaixo. Mas uma coisa ambos ganharam. 
O ambiente nunca foi estragado por atos de vio-
lência ou injúrias, tendo a polícia apenas contro-
lado o movimento normal dos adeptos para que 
pudessem sair do recinto com tranquilidade, rumo 
às suas casas ou aos lugares de festejo. Parabéns, 
aos clubes nas pessoas dos seus dirigentes que 
desta vez não “incendiaram” o desafio com decla-
rações despropositadas e, sobretudo, aos adeptos 
que souberam mostrar ao mundo que também se 
pode ir ao futebol apenas pelo jogo e pelo amor à 
sua camisola…

ps alCança os objetivos de venCer
Com mais mandatos e maior perCentagem

em 2014, o PS registou 1,03 milhões de votos, 
com 31,46% dos votos, elegendo oito eurode-

putados, mais um do que a coligação então forma-
da pelo PSD e CDS-PP - um resultado que levou 
o atual líder deste partido, António Costa, a desen-
cadear um processo interno para a substituição do 
então secretário-geral, António José Seguro.
Cinco anos depois, apesar de se ter verificado um 

aumento da taxa de abstenção, o PS mesmo assim 
aumentou ligeiramente o número de votos abso-
lutos, chegando a 1,1 milhões, e deverá ter conse-
guido eleger para o Parlamento Europeu nove eu-
rodeputados num total de 21. Mas, para a direção 
do PS, o dado mais importante que resultou destas 
eleições relacionou-se com a vantagem alcançada 
em relação ao principal adversário, o PSD, que se 
ficou pelos 22%. Além da diferença de 11 pontos 
percentuais, a cúpula dos socialistas salienta que o 
PS, isoladamente, tem mais votos juntos do que o 
PSD e CDS-PP, que somam pouco mais de 28%, 
menos cinco pontos percentuais do que a lista que 
foi liderada por Pedro Marques. Na noite eleitoral 
de domingo, tanto a “número dois” da direção do 
PS, Ana Catarina Mendes, como o próprio António 
Costa, também ainda procuraram “puxar” pelos re-
sultados dos seus parceiros de esquerda, o que foi 
mais fácil em relação ao Bloco de Esquerda, que su-
biu face há cinco anos, mas mais difícil em termos 
de exatidão matemática no que respeita ao caso da 
CDU, que desceu e perdeu um eurodeputado face 
a 2014. Ana Catarina Mendes e António Costa ten-
taram evidenciar que Bloco de Esquerda e CDU 
estão acima do CDS-PP, deixando-lhes implicita-

mente a mensagem política de que não estão a per-
der votos pelo facto de suportarem no parlamento 
a atual solução governativa minoritária socialista. 
Na conferência de imprensa da noite eleitoral de 
domingo, o secretário-geral do PS foi diretamen-
te questionado sobre a quebra eleitoral do PCP nas 
europeias, mas optou por não responder, ignorando 
um tema “sensível” - uma atitude, de resto, muito 
semelhante à que adotara nas eleições autárquicas 
de 2014, em que os comunistas perderam para os 
socialistas várias câmaras importantes, designada-
mente a sul do Tejo. Entre os principais dirigentes 
do PS, temeu-se sempre o cenário em que o Bloco 
de Esquerda ficasse muito acima da CDU nestas 
eleições, já que se considera que a existência de um 
desequilíbrio entre os dois parceiros (e rivais) da 
chamada extrema-esquerda poderá dificultar a pra-
zo a governação da “Geringonça” e, inclusivamen-
te, impedir a repetição da atual solução política. Pe-
rante os jornalistas, o secretário-geral do PS voltou 
a defender a reedição da atual solução de Governo 
na próxima legislatura com suporte parlamentar do 
Bloco, PCP e PEV, e fugiu à pergunta sobre se so-
nha com uma maioria absoluta nas legislativas de 
outubro. Ao mesmo tempo, o secretário-geral do PS 
afastou novamente um cenário de “Bloco Central” 
com o PSD na próxima legislatura. Entre os socia-
listas, é encarada até como teoricamente possível 
que a fasquia dos 116 deputados possa ser obtida 
em outubro apenas com o PAN (Pessoas-Animais-
-Natureza) - força política que o PS considera estar 
em franco crescimento e que elegeu um deputado 
nestas europeias.
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texto: Jorge correIA

eleições europeias à europeia

contados que estão os vo-
tos, ou pelo menos à hora 

que escrevo a sua esmagadora 
maioria que já não trará alte-
rações significativas, é tempo 
de fazer alguns comentários. 

Mais uma vez a grande vitória cabe à abstenção 
pois com cerca de 70% em Portugal é difícil igno-
rar este resultado que se repete consecutivamente, 
ainda que nos restantes países da Europa esta se 
tenha reduzido. Mas ainda se mantém em níveis 
muito elevados que revela um desligar do eleito-
rado neste processo, e há que trabalhar neste ca-
pítulo com alguma urgência se a União Europeia 
pretende manter o ideal de uma Europa unida, 
seja de que forma for, sem alienar o eleitorado, 
percebendo o porquê deste distanciamento, que 
pode trazer à ribalta forças destrutivas pois como 
bem sabemos a democracia, por dar o direito de 
escolha, é talvez o único sistema político que em 
potencial legitima a sua própria destruição. Esta 
abstenção nada tem a haver com o bom tempo, a 
praia, o futebol, ou outra razão apontada em cima 
do joelho para justificar a consequência de algo 
que não atrai os eleitores. Talvez porque estes 
não compreendam aquilo a que vão votar? Talvez 
porque votando não sentem que o parlamento eu-
ropeu tenha qualquer peso institucional, pois os 
entendimentos entre governos, leia-se principal-
mente o eixo franco-alemão, são preponderantes 
sobre tudo o resto? Há que meditar sobre isto e 
encontrar rapidamente formas de solucionar ou 
pelo menos minimizar a abstenção tanto quanto 
possível. 
Os dois grandes blocos tradicionais no parla-

mento europeu acabam por perder a maioria e 
agora dependem de forças mais pequenas, entre 
as quais a extrema direita, que aumentou ligeira-
mente a sua presença, mas também outras forças 
e movimentos que muitos comentadores e analis-
tas esperam que tragam um novo fôlego ao proje-
to europeu. Mas a questão continua: como fazer 
conviver um parlamento eleito com a constante 
interferência de governos com agendas por vezes 
contraditórias? Qual o ponto de equilíbrio de uma 
massa eleitoral, por um lado facilmente manipu-
lável por intriguistas e propagandistas do erro e da 
confusão, coadjuvados pela desilusão e motivação 
dos eleitores pelas forças mais centristas politica-
mente, mas por outro lado incapaz de encontrar 

uma solução plausível e fiável para os seus pro-
blemas e futuro? Não se deve esquecer que forças 
políticas anti-europa ganharam em vários países 
de peso, nomeadamente a França (Marie Le Pen), 
a Itália (Salvini) e o Reino Unido (Nigel Farage, 
uma das faces mais expressivas do Brexit que se 
espera ocorra a qualquer momento...).
Em Portugal houve partidos que cantaram vi-

tória, no entanto é uma vitória minguada. O PS 
ganhou bem e lucrou da maior habilidade de An-
tónio Costa, principalmente com o episódio da 
recuperação do tempo para os professores o qual 
colocou o PSD e o CDS numa posição incom-
preensível, contraditória à imagem que queriam e 
querem dar. O resultado foi uma desilusão, espe-
cialmente para o CDS, cujo descalabro relegou-a 
para quinta força política. A chamada direita em 
Portugal tem uma profunda crise de identidade, 
que não consegue se desligar do Salazar e sua his-
tória, que a cada passo se choca com esse obstá-
culo lançado pela esquerda sem saber como reagir 
muito menos se projetar para o futuro. O BE con-
solida a sua posição, atraindo assim, para além de 
alguns socialistas, a nova geração de esquerda que 
não se identificando com o obsoletismo do PCP 
que também não se consegue renovar, talvez o 
único partido da velha guarda comunista que ain-
da resta na europa. Surpresa do lado PAN (Pes-
soas, Animais e Natureza), cuja ideologia ainda 
é uma incógnita mas que chama a si, por inépcia 
dos outros partidos, os que se preocupam com o 
ambiente obtendo assim o seu primeiro deputado 
europeu. Aliás, o grupo dos Verdes no parlamen-

to europeu teve ainda um crescimento razoável. 
Os restantes pequenos partidos que apareceram 
no espectro da direita política, como o mediático 
Aliança liderado por Pedro Santana Lopes, não 
conseguiram resultado expressivo, muito menos 
eleger um deputado ao parlamento europeu.
A questão persiste: será que a retórica do “mais 

Europa” é o pretendido pelos cidadãos? Será que 
estes estão na posse de todos os elementos para 
fazerem as suas escolhas de uma forma sensata? 
Será que há compreensão por parte dos eleitores 
que esta nova fase da democracia exige que se fa-
çam escolhas tendo em conta o conjunto da socie-
dade em vez dos interesses particulares de cada 
indivíduo? E em Portugal, o binómio esquerda-
-direita persiste, com a esquerda numa posição de 
força, mais à força de habilidade e oportunismo 
do que propriamente soluções plausíveis e sen-
satas, e uma direita moribunda, com um centro 
ainda mais moribundo, em profundo sofrimento, 
pois incapaz de mostrar princípios e soluções, 
navegando apenas à vista, presos a um passado 
que teimam não largar. Pena que nas eleições eu-
ropeias pouco ou quase nada de Europa se tenha 
discutido, pois todos sem exceção se afundaram 
nas quezílias nacionais.

MÉdiuM africain
kady

vou vos revelar coisas 
extraordinárias sobre a 

sua vida sentimental e profissional. Você quer 
seduzir um homem ou mulher. a sua relação 
está a quase a acabar, contacta-me eu posso 

vos ajudar. 
438-368-7266
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5:57 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27 Zig Zag
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:30 ideias & Companhias
13:45 europa Minha
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Verão M
17:15 TecNet
17:30 A Nossa Tarde
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Portugal Mais Perto
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Campanha eleitoral
 europeias 2019
23:15 água de Mar
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 31 dE MaiO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
5:57 Sociedade Civil
7:00 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag

4ª-fEira, 29 dE MaiO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:18 Literatura Aqui
5:45 ideias & Companhias
5:52 Sociedade Civil
6:56 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:44 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:02 Fotobox
14:14 Criar.pt
14:23 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Portugal Mais Perto
16:32 Depois do Adeus
17:32 A Nossa Tarde
19:00 24 Horas
20:01 Jasiel Correia
 VoTe - Portugueses na
 Política dos euA
20:30 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:16 Joker
22:04 Notícias do Atlântico
23:06 Campanha eleitoral
 europeias 2019
23:24 água de Mar
0:12 Criar.pt
0:23 Grande entrevista
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 30 dE MaiO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista

02:20 o Povo Que Ainda Canta
03:00 Açores Hoje
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
09:20	Helfimed	-	2019
09:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Notícias do Atlântico
12:00 Açores Hoje 2019
13:30 Biosfera
14:00 Prova das 9
15:00 Telejornal Açores
15:35	Helfimed	-	2019
15:45 Parlamento - Açores
16:35 Consulta externa 2019
16:55 Filhos da Nação
17:20 o Sábio
18:10 os Boys
19:00 Notícias do Atlântico
20:00 Açores Hoje 2019
21:30 Biosfera
22:00 Prova das 9
23:00 Telejornal Açores
23:35	Helfimed	-	2019
23:45 Parlamento - Açores

6ª-fEira, 31 dE MaiO                     
00:35 Consulta externa 2019
01:00 Filhos da Nação
01:30 o Sábio
02:15 os Boys
03:00 Açores Hoje 2019
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
08:20	Helfimed	-	2019
08:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico-Açores
11:30 Pérolas do oceano

4ª-fEira, 29 dE MaiO                     
01:15 o Sábio
02:10 Perdidamente Florbela
03:00 Açores Hoje
04:30 RTP3 / RTP Açores
8:00 Jornal da Tarde - Açores
8:20	 Helfimed	-	2019
8:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico- Açores
11:30 Pérolas do oceano
12:00 Açores Hoje
13:30 Lusa Music Box
14:00 As Receitas Lá de Casa
14:30 Lusa Music Box
14:45 ABC Direito
15:00 Telejornal Açores
15:35	Helfimed	-	2019
15:45 Prova das 9
16:40 Super Diva - ópera 
 Para Todos
17:35 o Sábio
18:15 Hora dos Portugueses
18:30 idiotas, Ponto
19:00 Noticias do Atlântico- Açores
19:30 Pérolas do oceano
20:00 Açores Hoje
21:30 Lusa Music Box
22:10 As Receitas Lá de Casa
22:45 ABC Direito
23:00 Telejornal Açores
00:35	Helfimed	-	2019
00:45 Prova das 9

5ª-fEira, 30 dE MaiO                             
00:40 Super Diva - ópera Para Todos
01:35 o Sábio
02:15 Hora dos Portugueses

08:00 Primeiro Jornal
09:45 Amor Maior
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil 
14:00 Tempo de Antena
14:15 Quem Quer
 Namorar com o Agricultor?
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
18:45 Segundo Sol

6ª-fEira, 31 dE MaiO        
19:45 Passadeira Vermelha
20:30 Linha Aberta
21:15 Cartaz Cultural
22:00 Como isto Anda? 
22:45 Volante
24:00 Televendas
00:15 Camilo, o Presidente
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 o Programa da Cristina
06:00 Primeiro Jornal
09:15 Linha Aberta 
10:15 Amor Maior
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil 
14:00 Tempo de Antena
14:15 Quem Quer 
 Namorar com o Agricultor?
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração

4ª-fEira, 29 dE MaiO                     
19:45 Passadeira Vermelha
20:30 Linha Aberta
21:15 Quem Quer
 Namorar com o Agricultor?
22:00 Cinema
23:15 Televendas
00:15 Camilo, o Presidente
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 o Programa da Cristina
06:00 Primeiro Jornal
09:45 Amor Maior
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Tempo de Antena
14:15 Quem Quer
 Namorar com o Agricultor?
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
18:45 Segundo Sol

5ª-fEira, 30 dE MaiO                             
19:45 Passadeira Vermelha
21:00 Quem Quer
 Namorar com o Agricultor?
22:45 Cinema
23:15 Televendas
00:15 Camilo, o Presidente
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 o Programa da Cristina

23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
09:00 SoS 24
11:30 Notícias
13:10 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SoS 24
16:00 Notícias
16:30 Ana Leal
17:30 Mais Bastidores - Noite

6ª-fEira, 31 dE MaiO                     
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:30 eco24
21:00 Mais Bastidores - Noite
23:00 2ª Hora
23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
08:00 SoS 24
09:30 Notícias
13:12 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SoS 24
16:00 Notícias

4ª-fEira, 29 dE MaiO                     
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 entre Tantos
20:58 FFF - Fashion Film Factory
21:12 Cinebox
21:32 Mais Bastidores - Noite
22:55 2ª Hora
23:30 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Notícias
06:00 SoS 24
07:30 Notícias
13:10 Mais Bastidores - Tarde
14:00 Notícias
15:00 SoS 24
16:00 eco24
16:30 21ª Hora
17:30 Circulatura Do Quadrado
18:30 Mais Bastidores - Noite

5ª-fEira, 30 dE MaiO                             
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 Alexandra Borges - Debate
22:00 Circulatura Do Quadrado
22:45 Mais Bastidores - Noite

PrOgraMaÇãO lusaq
2ª-feira às 21h | 3ª-feira às 12h

4ª-feira às 18h30 e às 13h
5ª-feira às 13h30

6ª-feira às 16h30 e às 1h30
Sábado às 11h | Domingo às 00h

agenda coMunItárIa

sexta-feira na apC
A Associação Portuguesa no Canadá organiza sexta-fei-
ra, dia 31 de Maio de 2019 o saboroso jantar. ementa: 
sopa, feijoada ou febras grelhadas, sobremesa. A noite 
será animada por eddy Sousa & xmen
Reserve! Conceição: 514 255-4849; Virgílio 514 709-
7868; A.P.C.: 514 844-2269; Facebook.

almoço dos benfiquistas
o Centro do espírito Santo de Anjou informa que vamos 
comemorar a vitória do trigésimo sétimo título domingo 
16 de junho às 12h30. Será servido um almoço com 
sopa,	steak	ou	bacalhau	(20)	sobremesa	e	café.	Confir-
mar com José Costa 514-812-7617. Bem-vindo a todos 
e bom apetite!

voz do festival 2019
o Festival Portugal apresenta a sua 6ª edição do con-
curso “ Voz do Festival 2019”. és Português, Luso-des-
cendente. Gostas de Cantar - este Concurso é para ti! 
Prémios para todos os participantes. o/A vencedor/a 
participará no Festival 2019. Todas as idades são bem-
-vindas. inscrições estão abertas - inscreve-te já... Luga-
res Limitados. Contato: 514-923-7174

d. sapo

Perto de Viana do Castelo, 
em Cardielos, existe uma 

alta e formosa torre que di-
zem ter ficado do tempo dos 
mouros.

Segundo a tradição, vivia na torre de Cardie-
los um senhor pouco cristão, homem de família 
nobre e dono de muitas terras e gentes daque-
la região. A lenda rememora-o sob o nome de 
Florentim Barreto, o D. Sapo, por razões que 
veremos adiante. Crê-se que este Florentim Bar-
reto da lenda tenha sido D. Egas Pais de Pane-
gate Contemporâneo do conde D. Henrique, que 
a história diz ter sido excomungado por inces-
tuoso. Nessas épocas recuadas, às quais hoje 
chamamos bárbaras, existem hábitos instituídos 
que, à luz dos brandos costumes de agora, nos 
parecem inconcebíveis pela sua rudeza e pelo 
desprezo que patenteiam das mais elementares 
regras de convivência social. Esta lenda guarda 
a memória de um desses velhos costumes, que 
apesar de consagrado pelo uso, era fortemente 
combatido, sempre que possível, pela parte visa-
da no insulto. 

Florentim Barreto era, então, o senhor das gen-
tes e das terras que circundavam a torre de  Car-
dielos. E como senhor que era, tinha direitos de 
vida ou de morte sobre os seus vassalos. Mas um 
outro direito se arrogava: o de ser ele a desvirgi-
nar as donzelas vassalas antes dos casamentos. 
Bastava-lhe saber que fulaninha tinha as bodas 
marcadas para a convocar à sua torre. E não pe-
sava no seu ato o ser ela rica ou pobre, bonita 
ou feia. Fulaninha era chamada e com Florentim 

passava os dias que ele entendesse .

Durante muito tempo os maridos das suas ví-
timas não se rebelaram contra esses abusos. A 
pouco e pouco, porém começaram a achar que 
aquele estado de coisas não podia, nem devia, 
continuar, tanto mais que se queriam libertar as 
noivas dos braços de D. Sapo tinham de as res-
gatar a troco de uma enorme quantidade de fei-
jões , que constituíam o prato favorito do tirano. 
Que fazer, porém, contra um senhor que a lei real 
protegia ferozmente? Se ousassem libertar-se de 
D. Sapo assaltando-o e matando-o, sabiam que 
em seguida os oficiais da justiça real os perse-
guiriam por todo o lado e, uma vez apanhados, 
sofreriam irremediavelmente de uma morte pú-
blica, cruel e desonrosa. 

Certo dia, depois de muito matutarem no me-
lhor modo de se desfazerem imponentemente de 
Florentim, encontraram uma solução que lhes 
pareceu óptima e que por ser um subterfúgio os 
colocava fora do alcance da justiça do Rei. Esco-
lheram dentre eles um homem e enviaram-no ao 
Paço Real com um pedido de autorização para se 
livrarem de um enorme sapo que andava a violar 
todas as donzelas da região. 

E devidamente autorizados pelo Rei, volta-
ram à sua terra e mataram D. Sapo, livrando-
-se para sempre do violador das suas mulhe-
res e do tributo dos feijões. Esta velha história 
afrontosa ficou tão gravada na memória das 
gentes da região que, segundo consta ainda 
hoje, se alguém perguntar aos barqueiros do 
Lima se já levaram feijões ao Florentim, es-
tes ficam tão furiosos que por vezes chegam a 
agredir o brincalhão.

JoSé DA coNceIÇÃo
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Foi no sábado mais um final 
de ano para a escola Santa 

Cruz, com uma linda cerimó-
nia na igreja Santa Cruz, com 
o deputado Carlos Leitão, com 

lindas palavras de um dos membros do conse-
lho de administração, a muita simpática Sra. 
Lurdes Carvalho e também uma das finalistas 
que elogiou o trabalho do Prof. José de Barros. 
Para finalizar o Pe. Adam agradeceu a todos 
os finalistas e premiados nesta linda cerimónia.
Após esta cerimónia os finalistas festejaram em 

grande na sala da igreja, cheia de amigos e familia-
res com um jantar de alta qualidade e boa música. 
A Sra Lurdes Carvalho disse durante as homena-
gens “O ano passado muitas coisas aconteceram 
no final do ano escolar. O diretor José de Barros 
entregou a escola Lusitana a Santa Cruz, e ele foi 
um grande homem da nossa comunidade, mas por 
detrás deste grande homem ficou a sua esposa que 

festejando os finalistas da esCola santa Cruz
é e será sempre uma grande mulher D. Zulmira de 
Barros com o nome gravado nesta comunidade, 
escola de Santa Cruz, muito obrigado”.
A Missão Santa Cruz agradece ao deputado 

Carlos Leitão, em nome do governo nacional do 
Quebeque, ofereceu uma placa comemorativa aos 
familiares do Prof. José de Barros em reconheci-
mento pelo seu trabalho e dedicação durante tan-
tos anos na comunidade portuguesa a formar tan-
tos alunos ao longo de 47 anos de dedicação. “Le 
5 décembre 2018, lors de ma déclaration de dépu-
té à l’Assemblée nationale du Québec, j’ai rendu 
hommage au professeur José De Barros. Le pro-
fesseur De Barros était un enseignant hors pair 
et très engagé dans sa communauté. Soucieux de 
promouvoir l’enseignement de la langue et de la 
culture portugaises, il a créé l’école communau-
taire Santa Cruz dans les années 1970. Obrigado 

professor e bem haja”.
Os nomes dos finalistas foram: Alexandre Caldas 

Rodrigues, Alexandre Duarte Casqueiro, Amália 
Gabriela Carreiro Lopes, Anthony Vicente Perei-

ra, Brandon Marques, Bryanna Pereira Agostinho, 
Carlos Pinto Quintal, Catie Laurenço, Diana Dias 
Ribeiro, Jason Faria, Melissa das Neves Bilodeau, 
Patrick Araújo Domingues, Sabrina Cardoso, Sa-
muel Marcelino Silvério, Sofia Leonor Gonçalves 
Torcato, Tiago Martins, Tiago Rodrigues Cunha, 
Vanessa de Sousa Gomes.
Muitos passaram por estas escolas, milhares 

de alunos ao longo destes anos sempre traba-
lhando em regime de voluntariado ao serviço 
da escola de Santa Cruz. Um grande obrigado 
e muitas felicidades.

TExTo E FoToS:
MANUEL NEVES

CONVITE

Reservação
activites@memoria.ca 
ou 514 277-7778

O Mausoléu St- Martin e o Jardim das 
Memórias estão localizados no fundo 
do complexo funerário.

Alfred Dallaire| MEMORIA   
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

CEREMÓNIA  
DAS GERAÇÕES

Alfred Dallaire | MEMORIA 
convida-vos para uma cerimónia, 
criado para homenagear
as nossas mães e nossos pais.

Domingo, 9 DE JUNHO ÀS 14H
ATIVIDADE DURANTE O DIA

No Mausoléu Saint-Martin 

Concerto comemorativo

Orações (em francês, italiano  
e português)

Leituras por Beatrice Picard

Música e cânticos

No jardim das memórias

Música de fundo

Visita do Jardim  
(se a temperatura permitir)

Haverá um lanche para todos
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Ronda da Madrugada (Portugal).
- Fado: “Quadras Soltas de Pes-

soa” by Cordeone (France).
- Dance: “Dance With You” by Sa-

brina Alves (South Africa).
- Rap/Hip-Hop: “Nutso” by Nutso 

(USA).
- Rock: “Don’t Ask Don’t Tell” by 

Social Hysteria (Canada).
- Pop: “Amores Proibidos” by Sa-

rah Pacheco (USA).

- Música Popular: “Cinderela” by 
Michelle Madeira (Canada).
- New Talent: Peter Serrado (Canada).
- Song of the Year: “Xtoria D’bo 

Manera” by Roy Job (USA), written 
by Roy Job and Kyle Job.
- Azores Airlines People’s Choice: 

“Ai Ai Vizinho” by Ronda da Ma-
drugada (Portugal).
O prémio “People’s Choice awar-

ds” foi votado pelo público em ge-
ral no site do IPMA onde 101 paí-
ses puderam votar para o grande 
vencedor.
No final tivemos um grande show 

musical, difícil de encontrar fora 
de Portugal este estilo de qualida-
de e grandiosidade. Será que que-
rem vir connosco para a próxima 
edição no 25 de abril de 2020.

international portuguese musiC awards

Para os não 
i n i c i a d o s 

os Prémios In-
ternacionais de 
Música Portu-

guesa (IPMAs) são os únicos pré-
mios de música em que qualquer 
pessoa com ascendência portu-

guesa é elegível, independente-
mente de onde no mundo residam 
ou se são músicos profissionais ou 
amadores. Além disso, as músicas 
podem ser cantadas em qualquer 
idioma.
Nesta sétima edição do IPMA de-

correu no Zeiterion Theatre. Desde 
2013, o International Portuguese 

Music Awards tem como objetivo 
reconhecer e promover globalmen-
te a música produzida por artistas 
de ascendência portuguesa. O show 
de 2019 foi realizado no dia 18 de 
maio em New Bedford com os co-
-anfitriões Cátia Aldeagas, Ricardo 
Farias e teve um convidado espe-
cial, Mike Rita, um comediante 
luso-canadiano que fez um grande 
show no início do espetáculo assim 
como na segunda parte.

Este ano foi um ano muito especial 
porque, pela primeira vez na histó-
ria do IPMA, A Voz de Portugal foi 
a primeira empresa no Quebeque a 

patrocionar este evento, e já sabe-
mos que para a próxima edição do 
IPMA vamos continuar a apoiar es-
tas lindas iniciativas que promovem 
o nome Portugal e a nossa cultura 
através do mundo. É muito impor-
tante incentivar estes acontecimen-
tos e promover a nossa comunidade, 
não só em Montreal, mas em qual-
quer evento que possa enriquecer a 
nossa cultura.
Na parte do espetáculo tivemos 

grandes artistas que pisaram o pal-
co tal como Nuno Bettencourt, João 
Pedro Pais, Marisa Oliveira e o seu 
grupo The Code, Cordeone, Rebecca 
Correia, Sam the Kid, Peter Serrado, 
Lioness, Rita Guerra e muitos outros 

que pissaram o palco e que nos en-
cantaram durante toda a noite.
Prémios foram entregues aos se-

guintes artistas:
- Music Video of the Year: “Vai” 

by The Code, Director: Line Up 
Productions (Portugal).
- Instrumental: “Ode to Joe” by 

Pedro Silva (USA).
- World Music: “Nôs Morna” by 

Cremilda Medina and Tito Paris 
(Cape Verde).
- Traditional: “Ai Ai Vizinho” by 

TExTo: SyLVIo 
mArtINS

Nuno Bettencourt | Credit Djecy Ramos

João Pedro Pais | Credit Djecy Ramos

Rita Guerra | Credit Djecy Ramos

Credit Djecy Ramos

 sam the kid | credit Paulo chaves



A Voz de PortugAl, le jornAl de lA communAuté PortugAise à montréAl | mercredi, le 29 mAi 2019  |  P. 9

fumo branCo na missão
nossa senhora de fátima de laval

esta tão conhecida ma-
neira usada no Vaticano, 

para  anunciar a escolha de 
um novo Papa, podia bem ter 

sido utilizada em Laval no dia 11 de Maio de 
2019, não somente porque o tempo invernoso 
ainda incitava a guardar a lareira acesa, mas 
também porque os católicos de língua portu-
guesa desta região tinham uma boa noticia 
para anunciar.
 Com efeito, não foi precisamente um papa que 

recebemos, como é no caso de Roma, mas antes 
um “padre”. Depois de uma longuíssima  tem-
porada de espera, eis que finalmente um pastor 
espiritual permanente, nos foi enviado mesmo na 
véspera da Festa da Padroeira desta Missão .
 Seu nome: Aldo Xavier, natural desse imenso e 

belo país irmão que é o Brasil. Padre diocesano, 
experiente, simpático, simples e caloroso, como 
não podia deixar de ser, não fosse a sua pátria 
natal um país quente e acolhedor. A comunidade 
cristã católica de língua portuguesa de Laval tem 
agora todos os ingredientes necessários para a 
continuação do projeto Divino.
 O Pastor nos apareceu e convenceu, que deseja 

embarcar nesta viagem com coragem (e, ela será 
posta à prova inevitavelmente), boa disposição, 
vontade, fé e sobretudo a esperança que estas 
mesmas qualidades e atitudes suas, sejam recí-
procas da parte do seu rebanho designado.
 Com efeito cabe agora a todos nós membros 

desta comunidade fazer tudo o que for possível 
para que o padre Xavier consiga realizar com 
sucesso o plano que ele certamente já começou 
a preparar, desde o dia em que voluntariamente 
decidiu vir servir as necessidades espirituais e 
religiosas da nossa Missão.
 O Rei morreu... Viva o Rei, velho ditado que 

nos ensina que o passado vale o que valeu. É 
sobre o futuro, que nos devemos concentrar e 
empregar todas as nossas energias. Estejamos 
portanto atentos e dispostos a preservar o que de 
bem se tem feito, mas também e sobretudo aber-

texto: toNy
SArAgoÇA

tos para abraçar novos desafios e novas ideias.
 Seja pela escassez de padres ou pelas exigên-

cias particulares ou coletivas, todos sabemos 
hoje quão difícil e complicado é encontrar um 
padre que nos compreenda e que nós possamos 
também compreender, ele está aqui finalmente, 
saibamos estimá-lo para que não tenhamos que 
recomeçar o processo.
 Em nome do Conselho Económico, Litúrgico 

e Pastoral, assim como o de toda a comunidade 
em geral, queremos expressar a nossa gratidão, 
alegria e felicidade, por ter ele escolhido a nossa 
Missão e assegurá-lo do nosso apoio, colabora-
ção e empreendimento total.
 Bem-vindo, bem-haja e longa estadia em nos-

sa companhia. Por fim os nossos agradecimentos 
sinceros a todos os padres sacerdotes: António 
Araújo, Diego Arfuch, Luciano R. Camargo, Clé-

cio N. Bairros, Pierre Bougie, Martin Laliberté, 
Jean-Marie B.Kabesa, Georges-Marie Angoran, 
que, domingo após domingo e também em oca-
siões especiais, vieram à nossa Missão celebrar 
todos os rituais 
litúrgicos que 
lhes foram pedi-
dos e à infatigável 
Sra. Manuela Del 
Biondo que, pela 
sua dedicação 
e empenho, fez 
com que, mesmo 
sem padre, nunca 
nos faltassem pa-
dres durante esta 
longa travessia do 
deserto.

JoSe e gABrIelA meDeIroS
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Ele parecia um bom homem que amava-me e a minha filha. Durante 
um momento eu pensava que ele estava apaixonado por mim, mas 
quando ele traiu-me e bateu-me, compreendi que era tudo mentira. Eu 
não sabia como escapar daquela vida porque ele era homem muito 
mau. Ele me ameaçou e até fez rituais para me manter dominada. gra-
ças a deus, José apareceu para quebrar esse feitiço maligno e tirou 
este homem da minha vida. Agora minha filha e eu somos seguras e 
felizes. 

Marlene

antes dePoIs
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Eu estava confinado a uma cadeira de rodas e sem resultado dos mé-
dicos. Eu sentia sempre uma dor aguda no meu corpo que  paralisava-
-me. Li os testemunhos das pessoas que visitaram José e confiei nele 
imediatamente. Eu fui ver José e ele livrou-me da magia negra que 
estava causar minha doença. Eu pude descobrir quem fez isso porquê 
José me mostrou o rosto e o nome do meu inimigo, infelizmente foi a 
minha própria irmã.

Maria antónia

antes dePoIs
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afinal a assoCiação do espírito 
santo em hoChelaga está bem viva

TExTo: SyLVIo MARTINS

Vi nascer a associação 
portuguesa do Espírito 

Santo em Hochelaga e o Cen-
tro Comunitário do Espírito 
Santo em Anjou, vi nascer o 

Espírito Santo de Laval, da Santa Cruz, de 
Hochelaga e Anjou e foram todos grandes 
alegrias para as comunidades portuguesas 
na província do Quebeque. E, agora, estamos 
num tempo em que há uma grande mudança, 
já vimos quando o Clube Sporting de Mon-

treal, a Associação Portuguesa de West-Island 
fecharam as portas e senti muita tristeza por-
que vê-se que a comunidade não vai crescer 
mais, mas pouco a pouco estamos a ver que es-
tamos numa etapa muito complicada na vida 
comunitária.
Nos três últimos anos estamos a ver pouco a 

pouco mais uma situação muito triste, a Associa-
ção Portuguesa do Espírito Santo em Hochelaga 
está em crise e ninguém quer ajudar para que ela 
possa sobreviver e voltar aos anos de ouro. 
Fui ao encontro das pessoas em cargo deste or-

ganismo, Dolores de Almeida e Filomena Coe-
lho, duas mulheres que querem que a associação 
sobreviva esta grande crise. Onde quase nenhum 
dos fundadores nem membros desta associação 
querem ajudar. “Esta associação foi fundada 
com grandes homens, mas esta associação está 
ainda viva por duas grandes mulheres terceiren-
ses que quer redourar o nome desta associação”, 
disse Dolores.
A Voz de Portugal: Houve pessoas que ajuda-
ram a Associação?
Associação do Espírito Santo em Hochela-

ga: Sim, José Alves, Alberto Braga, Joaquim da 
Silva, Celeste, Maria do Carmo, Emília, Maria 

Medeiros, Carina, Paula, Clarinha, David, Fábio 
e Natália nos ajudaram durante este três anos que 
a associação esteve em grandes dificuldades.
AV.P.: o que aconteceu com a sede da asso-

ciação?
A.e.S.H: Nos últimos anos tivemos graves pro-

blemas com o governo, o fecho dos últimos 15 
anos não foram feitos e alguns foram mal fei-
tos. Então tivemos grandes penalidades bastante 
graves. E, nos últimos 2 anos conseguimos ar-
ranjar tudo. Só falta 2003 e depois a associação 
não estará mais em dívida com o governo e tam-
bém pagámos todas as dívidas que a associação 
tinha acumulado através dos últimos 10 anos. 
Agora o nome da associação está muito melhor 
e temos crédito com os comércios portugueses 
da comunidade. O preço a pagar foi a venda da 
nossa sede para poder pagar todas as dívidas que 
acumularam-se durante tantos anos. 
AV.P.: E, agora o que vai acontecer?
A.e.S.H: Com a venda da nossa sede tivemos 

2 anos sem renda e agora devemos sair no fim de 
agosto. Durante alguns tempos estamos a organi-
zar a compra de uma nova casa/sede para a nossa 
associação. E, depois de tantos anos cheios de 
problemas de todos os lados. já estamos quase na 
fase final da compra e quando tudo for resolvi-
do vamos ter uma nova sede e todos serão bem-
-vindos. Isto será uma nova página na história da 
Associação Portuguesa do Espírito Santo.
AV.P.: Soubemos que queriam juntar-se com 

o Centro Comunitário do Espírito Santo de 
Anjou, o que aconteceu?
A.e.S.H: Tentámos juntar as duas associações  

mas no final era mais a destruição da associação 

em vez de juntarem-se e criar uma nova asso-
ciação que seria ainda mas forte e com maiores 
instalações tal como a criação do Centro Cultu-
ral Antero de Quintal com uma grande sala de 
jantar e de espetáculo que dignificaria o nome 
dos Açores em Grande. 
Já estamos no final desta história que aguar-

damos tenha um fim alegre e respeitoso para 
a Associação Portuguesa do Espírito Santo 
em Hochelaga.
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Saúde e tranqui-
lidade foi o que 
o XaMã trouxe 
à minha vida. eu 
estava com muito 
medo porque as pí-
lulas não estavam 
mais me acalman-
do os migrans for-

tes que eles me davam. Quando o XaMã 
me viu imediatamente, percebi que eles 
estavam trabalhando com uma boneca 
vudu.	 Agradeço-lhe	 infinitamente,	 por-
que graças à cura cOM Ervas Mila-
grOsa posso recuperar minha saúde. 

lídia MarquEs

Graças ao POdE-
rOsO XaMã es-
tou curtindo minha 
família novamente. 
Depois de ser se-
parado por 6 longos 
meses, porque o 
ex do meu marido 
estava tornando 

nossas vidas impossíveis. ela continuou 
a procurá-lo, embora ele a rejeitasse. Até 
que ela visita o XaMã e através de uma 
rEMOÇãO indígEna,	ela	saiu	definiti-
vamente. obrigado XaMã por tornar isso 
possível. 

MOnica MOntEirO

Há algum tempo co-
mecei a ter proble-
mas prematuros de 
ejaculação, procu-
rei vários remédios, 
mas com o tempo, 
em vez de melho-
rar, piorou porque 
perdi completamen-

te a potência sexual. Realize vários tra-
tamentos e experimente diferentes tipos 
de pílulas, mas isso não funcionou. Até 
que, graças a uma ritualiZaÇãO Es-
Piritual, o XaMã me curou. eu serei 
eternamente grato. 

luís tOMÉ

20 anos de exPerIêncIa Para Melhor vos servIr

Aluga-se duplex localizado no 
coração da “little italy” em 
Rosemont. Geminada com ga-
ragem no quintal. Ocasião rara 
na área com muito potencial.

8238 rue st-gérard

Perto de todos os serviços, 4 
minutos do metro jarry! Este 
triplex é simplesmente perfeito! 
O piso principal estará disponí-
vel para o novo comprador.

charmoso triplex localizado em 
“little italy”! incluindo um belo 
pátio+estacionamento. Perto de 
todos os serviços. Muitas reno-
vações e melhorias ao longo dos 
anos.

6617-6621 rue drolet
rosemont-Petite-Patrie

8238 rue st-gérard
villeray

recentemente renovado! Esta 
magnífica propriedade irá en-
cantá-lo com o seu teto de ca-
tedral único. Tranquilo, perto de 
todos os serviços.

8770 rue ducharme
saint-françois (laval)

3plex! Propriedade ideal para 
ocupante proprietário e/ou in-
vestidor, perto de serviços e 
transportes públicos, inquili-
nos fiáveis. Boa oportunidade.

st-hubert - 1761 rua charles

grande duplex 2X51/2 com gara-
gem e subsolo, perto da rua Sher-
brooke e todos os serviços. Pos-
sibilidade de fazer um bachelor.

Mercier - 3705 Pierre-bernard

novo projeto localizado perto 
do metro iberville, condos de  
luxo e dando uma excelente 
visibilidade com um preço in-
crível!

nOvO PrOjEtO - 3 condos
villeray - 7126 av. louis-hébert

vendIdo

duplex num tamanho interes-
sante perto do transporte públi-
co, mercearias e restaurantes/
bistros. diversas renovações 
ao longo dos anos!

6276-6278 rua chabot
rosemont-Petite-Patrie

vendIdo

Visite o XaMã por-
que senti que tudo 
deu errado. Meus 
filhos	 não	 conver-
savam comigo, eu 
não via meus ne-
tos, ultimamente 
sofria de tontura 
constante e meu 

marido discutia o tempo todo. O XaMã 
me recomendou uma liMPEZa EsPiri-
tual e um ritual da uniãO faMi-
liar. Graças a dEus eu estou com boa 
saúde	e	meus	filhos	vieram	me	ver.	Não	
há como agradecer pelo meu XaMã. 

aMÁlia cardOsO
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adIvInhas

uma tosta bem simples, claro se não tiveres pimentos 
assados, podes ir sempre assar uns pimentos (ou com-
prar já assados para os preguiçosos), mas neste caso 
eu já tinha uns por isso foi num instante, também usei 
fiambre	 fatiado	grosso,	mas	o	queijo	 talvez	 foi	um	pe-
queno	erro,	era	flamengo,	daqueles	bem	amanteigados	
(coof limiano coof) e estes não são grande coisa para 
tostas porque passado 2 min só querem é sair do pão, 
no	entanto	ficou	suficiente	dentro	para	eu	considerar	um	
sucesso! :D Vamos então à receita…
ingrEdiEntEs
Pão – 1; Pimento Assado – 1/2; Fiambre – 1 Fatia Gros-
sa; Queijo Flamengo – 2 Fatias; Maionese – 1 Colher de 
Chá; Alho em Pó – uma Pitada; Pimenta – uma Pitada.

PrEParaÇãO
Vamos montar isto, aquece a torradeira abre o pão ao 
meio, numa metade põe o pimento verde, um pouco de 
maionese, alho em pó e pimenta, na outra fatia adiciona 
o	queijo	flamengo	e	o	fiambre.	Leva	à	torradeira	até	ficar	
tudo bem torrado e o queijo super derretido e já está, 
bom apetite!PrEParO: 20 Min rEndiMEntO: 1 POrÇãO

reCeitas para todos

681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AgênciAs de viAgens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8770 Bl. Langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALgARVE rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMílias POrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do CoNSUMIDoR

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SEgURoS
- Doença grave

- Invalidez
- Vida

PLANo PoUPANçA
- Reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

jes renovatIons
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
EDUARDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 1$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

        cimento, cerâmica,      
           casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

A Voz de PortugAl, 58 Anos Ao serViço
dos nossos leitores e clientes

dA comunidAde PortuguesA

- Investimentos - REER -CELI
Paulo F. gonçalves
tel.: 514 884.0522

5468 Jean-Talon e., H1S1L6
tel.: 438 476-8459

anedotas da MarIa rosa
sudoKu: níVel diFícil
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cuPãO dE assinatura
Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvíncia                                                        

tel.:                                         Código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

#:                -              -              -              | EXP:     /         
Recortar e enviar para :   A Voz de Portugal
                                           4231-b boul. st laurent
                                           Montreal, qc, h2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: canadá: 175$+tx | Eua:230$+tx | Mundo: 310$+tx

9
1

8

2

5

3
7

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
Voyage Tagus 514.844.3307

cimetière Mont-royal 514.279.7358
Groupe Yves Légaré 514.570.9857
Urgel Bourgie Athos 514.735.2025

importAdores

alivin 514.844.8532
rocha & rocha 514.845.9413
terra nostra 514.431.6398

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

solution atech 514.383.7767
Força Electrique 514.972.0995
Mds Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

clément Poissant 450.659.3630
inter Marché universal 514.849.6307
Picado 514.289.8786
soares & fils 514.288.2451

pAdAriAs

renovAções

Anges Gourmets 514.281.6947
bela vista 514.227.1777
coimbra 514.844.0223
Croquettes Maia 438.387.8990
notre Maison 514.844.2169
São Miguel 450.978.9667
Padaria do rosário 514.843.6668
romados 514.849.1803

peixAriAs
São Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

conception Oliveira 450.575.8271
Entreprise viceversa 514.912.0063
Macfil Paysage 514.977.3248
almeida 514.284.7239
nouvelle vision 450.465.5340
jardins fgl 514.791.1384
les armoires j 514.992.5067

restAurAntes

serviços finAnceiros

45

1

3

8

tosta de pimento verde assado

6
5

2

a MEnina, as cabras E O PadrE
Manhã	tranquila	bem	nos	confins	de	Trás-os-Montes.	

o velho Prior estava em frente à igreja quando viu pas-
sar uma menina de uns nove ou dez anos, pés des-
calços, franzina, meio subnutrida, ar angelical, condu-
zindo uma meia dúzia de cabras. era com esforço que 
a garotinha conseguia reunir as cabras e obrigá-las 
a caminhar. o padre observava a cena. Começou a 
imaginar se aquilo não era um caso de exploração de 
trabalho infantil e foi conversar com a menina.
- olá, minha querida. Como te chamas?
- Maria da Luz, Sr. Prior.
- o que vais fazer com essas cabras, Maria da Luz?
- Vou levá-las à quinta do Sr. Alcides para o bode as 
cobrir.
- olha lá, Maria da Luz, o teu pai ou os teus irmãos 
mais velhos não podiam fazer isso?
-	Já	fizeram	Sr.	Prior,	mas	não	nasceu	nada.	Tem	mes-
mo que ser um bode!

Todas as damas me querem,
à cabeça me dão valor,
eu mordo e não tenho dentes,
ferro sem pescador.

O alfinete.
uma árvore com doze ramos,
cada ramo tem seu ninho,
cada ninho trinta pássaros.

O ano, os meses e os dias.
Adivinhar, adivinhar,
qual a primeira coisa
que se faz ao acordar?

Abrir os olhos.
uma dama delicada,
delicada no comer,
que mastiga e deita fora,
engolir não pode ser.

A tesoura.
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Classificados e pequenos anúncios

uMa escolha certa... teleFone 514-284-1813 Necrologia

PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para traba-
lhar	no	Betão	e	finalização	de	piscina.	

nora: 450-628-5472

eMPregos

linhas da mão e cartas. vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

rOsa
514-918-3956

servIços

Precisa-se de padeiro com experiência para a 
Padaria lajeunesse. Muito bom salário. 

Patricia: 514-814-0362

eMPregos

Companhia em paisagismo está à 
procura de empregados com

ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

jardins dEs 
bEauX-rÊvEs

Companhia paisagista procura homens 
para trabalhar nos jardins. com ou sem 

experiência.Bom salário
514-554-0213 ou 450-641-7389

tErrassEMEnt
tErra-nOva

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e 

operador de escavadora com licença 
de condução de classe 1 ou 3. 

salário competitivo.

roberto: 514-992-1586

Precisa-se de homem para 
ajudante para instalação de
alumínio. tel:514-362-1300

Precisa-se de caixeira para o 
restaurante muito conhecido no 
Plateau, schwartz deli durante o 
dia, tarde ou no fim-de-semana.

514-845-9592

Precisa de homens para trabalhar em
paisagismo, cofragem, cimento e “Pavé-uni”.

Com ou sem experiência.
bom salário.

514-977-7173

A FeRMA necessita de vendedor, com carta de con-
dução, falar françês e inglês, para trabalhar 5 dias por 
semana, trabalho permanente. Não se exige experiên-
cia prévia porque damos a formação. 
Os interessados deverão enviar currículo para o 
2615 Place chassé, Montréal, h1c 2c3 ou para o 
E-mail:  mariap@ferma.ca.

Precisa-se de empregados 
em “Pavé-uni” com 
experiência. Salário 

segundo a experiência.
frank: 514-830-8940

Precisa-se uma senhora de companhia para uma 
senhora de idade (autónoma), trabalhos ligeiros, 

24h por semana na região Montreal.
 (boul. st-laurent e jarry)

josé: 514-949-7372

Paisagista rObErt caucci
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de pedra 
e alcatrão com experiência e carta de condução 
de classe 5. Precisamos também um assistente 
paisagista. Assunto sério e salário segundo a 
experiência. 514-766-8390

†

†

7 DIFERENçAS

Precisa-se de pessoal no domínio do processa-
mento de superfície em aeronáutica. localização: 
2600 rua de Miniac, ville saint laurent, h4s 1l7. 
Emprego: Marcador. Tarefas: ocultar e desmasca-
rar peças, inspecionar e inspecionar visualmente 
peças, ler e interpretar desenhos e especificações 
técnicas em francês ou inglês. Horário: DIA - se-
gunda a sexta das 7:00 às 15:30. NOITE - de segun-
da a sexta das 15:00 às 23:30.
Para se candidatar: Envie o currículo para recru-
tement@ultraspec.ca ou ligue para 514-337-1782 
extensão 242.

rEgina aMaral
Faleceu em Montreal, no dia 23 
de maio de 2019, com 84 anos de 
idade, a senhora Regina Amaral, 
natural de Vila Franca do Campo, 
São Miguel, Açores, esposa da 
Sr.Manuel Fontes. 
Deixa na dor seu esposo, seus 
filhos/as	 Cidália	 (Steve),	 Dino	
(Nathalie), Natércia (Mário), 
Tommy (Rita), seus netos/as 
Amanda, Ashley, Alexandria, 
Kimberley, Allyson, Matthew, 
Andrew, Serena e Ryan. Sua irmã 
Liliana, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
os serviços fúnebres
estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon, E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o Velório foi domingo 26 de maio de 2019 das 14h às 
17h e das 19h às 22h. o funeral foi segunda-feira às 
10h na igreja St-Ambroise e foi sepultada em cripta no 
Mausoléu St-Martin. 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 associem na dor. Bem-haja.

jOsÉ luís PErEira cardOsO
1944-2019

Faleceu em Montreal, no dia 19 de maio de 2019, com 
74 anos de idade, o senhor José Luís Pereira Cardoso, 
natural de Bretanha, São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa Maria da Graça Lucas Cado-
so,	sua	filha		Paula	(Sérgio),	Nancy	(Dário),	seus	netos	
Sofia,	Nicola,	Lucas,	Santo.	Seus	Irmãos	Didia	e	Fer-
nando, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares
e amigos.
A família vem por este meio agradecer a todos que de 
qualquer maneira manifestaram o seu pesar. Bem-haja.
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carnEirO: Carta Dominante: Rei de ouros, que sig-
nifica	 Inteligente,	Prático.	Amor:	Faça	uma	surpresa	
agradável a uma pessoa querida. Não se vai arrepen-
der	do	resultado	final.	Abra	o	seu	coração	e	seja	fiel	

ao que ele lhe transmite. Saúde: Proteja-se das mudanças de 
temperatura. Dinheiro: Aquela quantia que pensava irrecuperá-
vel poderá ser-lhe restituída. Não perca a esperança. Números 
da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

tOurO: Carta	Dominante:	6	de	Paus,	que	significa	
Ganho. Amor: Prepare uma ida ao cinema com a sua 
cara-metade. Dê asas à sua imaginação e revolucio-
ne a sua vida afetiva. Saúde: Tente descontrair-se 

mais.	Dinheiro:	Poderá	ser	surpreendido	ao	verificar	o	seu	sal-
do. Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

gÉMEOs: Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que 
significa	que	a	sua	sorte	está	em	movimento.
Amor: Ponha de parte a vontade de ser livre de com-
promissos, deixe que o amor invada o seu coração, 

aproveite o romantismo. A vida é uma surpresa, divirta-se! 
Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos. Dinheiro: 
Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de que tanto 
gosta. Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 9 de Paus, que 
significa	 Força	 na	Adversidade.	Amor:	 O	 seu	 cora-
ção poderá ser invadido pela saudade, o que o vai 
deixar melancólico. Quando estiver triste e deprimido 

lembre-se que Deus o ama e o quer ver feliz! Saúde: Faça uma 
mudança exterior. o nosso físico também é importante. Dinhei-
ro: Nada o preocupará a este nível. 
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

lEãO: Carta	Dominante:	o	Louco,	que	significa	Ex-
centricidade. Amor: Se está numa fase menos boa 
no amor, esta estará prestes a terminar. Saúde: Não 
terá que se preocupar, está em plena forma. Dinheiro: 

Poderá ter que fazer uma viagem de negócios ou trabalho. Nú-
meros da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49

virgEM: Carta	Dominante:	Ás	de	Copas,	que	signifi-
ca Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Semana 
propícia a novos encontros amorosos. Fale sobre o 
que é belo e bom. evite falar sobre assuntos negati-

vos. Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam. 
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. Nú-
meros da Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45

balanÇa: Carta Dominante: 7 de espadas, que 
significa	 Novos	 Planos,	 Interferências.	Amor:	 Estará	
muito carente, procure ser mais otimista quanto ao 
seu futuro sentimental. ouça os conselhos dos mais 

velhos, seja puro e sincero nas suas amizades. Saúde: Tendên-
cia para dores de cabeça. Dinheiro: Período favorável, aproveite 
bem este momento. Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42

EscOrPiãO: Carta Dominante: 7 de ouros, que signi-
fica	Trabalho.	Amor:	Esteja	mais	atento	ao	seu	ambiente	
familiar. Plante hoje sementes de otimismo, amor e paz. 
Verá que com esta atitude irá colher mais tarde os fru-

tos da alegria. Saúde: à exceção de uma possível constipação, 
sentir-se-á bem de saúde. Dinheiro: Preocupe-se mais com as 
suas tarefas em vez de estar sempre a intrometer-se nos afazeres 
dos seus colegas. Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34

sagitÁriO: Carta Dominante: 3 de espadas, que 
significa	Amizade,	Equilíbrio.	Amor:	Poderá	sofrer	uma	
grande desilusão com alguém que lhe é muito próxi-
mo.	Esteja	aberto	aos	desafios	que	a	vida	lhe	coloca,	

aceite-os e enfrente-os com coragem. Saúde: Faça algum tipo 
de exercício de relaxamento. Dinheiro: Seja um bom gestor da 
sua conta bancária. Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

caPricórniO: Carta Dominante: Cavaleiro de 
Paus,	que	significa	Viagem	 longa,	Partida	 Inespera-
da.	 Amor:	 Saiba	 separar	 os	 assuntos	 profissionais	
da sua vida amorosa. Tenha sempre a sabedoria ne-

cessária para manter a harmonia na sua vida! Saúde: estará 
bastante	ativo.	Dinheiro:	Poderão	surgir	algumas	dificuldades.	
Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

aquÁriO: Carta	Dominante:	 Justiça,	 que	 significa	
Justiça. Amor: o desejo de passar mais tempo com 
os seus familiares será grande nesta fase. Que a luz 
da sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: 

o seu organismo vai ser o espelho do seu estado de espírito. 
Dinheiro:	Algum	assunto	que	o	tenha	deixado	preocupado	fica-
rá resolvido.  Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

PEiXEs: Carta	 Dominante:	 A	 Estrela,	 que	 significa	
Proteção, Luz. Amor: invista mais no seu relacio-
namento. A felicidade é de tal forma importante que 
deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: Semana 

indicada para se dedicar ao exercício físico. Dinheiro: Com em-
penho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece. 
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

jovens portugueses Com salários baixos
o mais recente relatório da organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económicos (oCDE), mostra que os jovens 
portugueses com escolaridade superior (licen-
ciados), têm maiores dificuldades em chega-
rem a patamares salariais mais elevados.
Para a OCDE, a perspetiva não é a mais oti-

mista para quem entrou nos últimos anos ou está 
prestes a entrar no mercado de trabalho. A pro-
babilidade de os jovens licenciados portugueses 
terem salários baixos é uma das mais elevadas da 
Comunidade Europeia.
No relatório divulgado precisamente no dia da 

Liberdade, 25 de abril, a OCDE adianta que “os 
maiores aumentos na probabilidade de baixos 
salários foram registados em Portugal (16 pontos 
percentuais), Irlanda (17 pontos) e Espanha (20 

pontos percentuais).” 
Os dados analisados pela organização cuja sede 

é em Paris referem-se às variações percentuais 
entre 2006 e 2016, quando o ganho mensal me-
diano em Portugal era de 800 euros, de acordo 
com as estatísticas do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social.
A organização considera que um salário baixo 

corresponde a dois terços do ganho médio, en-
quanto um salário elevado será de 1,5 vezes o 
ganho mediano.
Contudo, e ainda segundo o relatório, o proble-

ma também se coloca aos jovens com qualifica-
ções médias. A probabilidade deste grupo ter um 
salário baixo também aumentou em dez anos. 
Neste caso, Portugal surge a meio da tabela, mas 
muito próximo da média da OCDE.

eletriCidade e gás mais baratos

os portugueses vão ver as contas da eletri-
cidade e do gás mais baratas a partir de 

1 de julho.
De facto, o Governo, aprovou em 

Conselho de Ministros, uma redu-
ção do IVA (para 6%) na compo-
nente fixa de eletricidade e também 
do gás natural para os consumidores 
com potência mais baixa. Após a 
reunião, em declarações à imprensa, 
a ministra da Presidência e da Modernização Ad-
ministrativa, Mariana Vieira da Silva, referiu que 
“o Conselho de Ministros, na sua última reunião, 

aprovou o decreto lei que determina a aplicação 
da taxa reduzida do IVA à componente fixa de 
determinados fornecimentos de eletricidade e 

gás natural”. “Esta medida decorre 
da autorização legislativa concedi-
da pelo Orçamento do Estado para 
2019 e entrará em vigor no próximo 
dia 01 de julho”, explicou ainda.
O Governo da República considera 

que a medida agora aprovada vem 
“beneficiar mais de três milhões de contratos de 
eletricidade e um milhão e 400 mil contratos de 
gás natural”, disse a ministra.

estratégia de maCron vai Centrar-se 
no parlamento europeu
“Macron vai ser muito ativo na Europa”, 

disse olivier Costa, diretor de investigação na 
Sciences Po Bordeaux e diretor de Estudos Po-
líticos e Administrativos no Colégio da Europa, 
em declarações à agência Lusa.
Recordando que Macron “ficou desiludido por 

não conseguir mobilizar outros go-
vernos para o seu projeto nem ver 
nascer forças noutros países como 
o seu movimento”, o investigador 
acredita que a “estratégia para reali-
zar a coligação de progressistas pas-
sa agora pelo Parlamento Europeu”. 
“Esta coligação vai fazer pressão 
junto do Conselho para uma revisão 
dos tratados e outras movimenta-
ções políticas”, disse Olivier Costa.
Tal como deixou claro no encontro 

da semana passada com primeiro-
-ministro António Costa, o Presi-
dente francês está à procura de um entendimento 
alargado entre socialistas e liberais, assim como 
outras forças progressistas para levar a cabo seu 
projeto na Europa. Apesar da derrota doméstica, 
com o seu partido a ficar atrás da força de Ma-
rine Le Pen por menos de 1%, os 21 deputados 
eleitos pelo Renaissance En Marche vão integrar 
a bancada dos liberais, reforçando este grupo a 
nível europeu. Esta é uma ocasião para repensar 
a organização das forças políticas, já que, apesar 
da vantagem, o próprio Partido Popular Europeu 
não tem maioria. “Como nem os socialistas nem o 
PPE têm uma verdadeira maioria, vão ter de pro-
curar outros entendimentos. Interessante será ver 
como é que os verdes se encaixam nisto, já que 
chegou a pensar-se numa coligação entre socialis-

tas, liberais e verdes”, disse Costa, admitindo não 
acreditar nessa possibilidade e apostando antes 
numa geometria similar à de 2014, mas com mais 
intervenção do chefe de Estado francês.
“Acho que isto pode funcionar, porque o Parla-

mento Europeu é esquecido pelos governantes na-
cionais e há muito a fazer para mo-
bilizar os eurodeputados, que estão 
sempre frustrados por não serem 
ouvidos. Se houver um chefe de 
Estado que os oiça, vai conseguir 
o seu apoio”, disse o investigador. 
Há ainda outra luta para Emma-
nuel Mácron, com a redistribuição 
dos lugares de topo na União Eu-
ropeia. “Macron vai mesmo tentar 
ter um dos principais lugares. Esse 
é o seu intuito desde o início, ter 
um presidente da Comissão ou do 
Conselho Macron-compatível, que 

defenda as suas ideias, como uma Europa a duas 
velocidades, um novo tratado ou um verdadeiro 
orçamento europeu”, indicou Olivier Costa. “Mi-
chel Barnier é um homem com muitas qualidades 
e demonstrou-as ao gerir as negociações com os 
britânicos. 
As eleições europeias levam não só à mudança 

nos eurodeputados com assento no Parlamento 
Europeu, mas também no executivo europeu.
Será necessário escolher um novo presidente da 

Comissão Europeia, um novo presidente do Con-
selho Europeu e um novo presidente do Banco 
Central Europeu, cabendo a cada país indicar a 
sua escolha para comissário das diferentes pastas, 
sendo os principais lugares decididos através de 
negociações políticas entre os 28.
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o esCrivão - guiné-bissau  - 1ª parte

No projeto escrivão de hoje 
vamos falar sobre a gui-

né-Bissau, uma república divi-
dida em 9 regiões, compostas 
por 37 setores, a República da 
guiné-Bissau. o país de lín-

gua portuguesa da África ocidental deve seu 
nome à sua capital, Bissau e é banhado pelo 
oceano Atlântico. 
O país faz fronteira com dois estados francófo-

nos, o Senegal e a República da Guiné, ou Gui-
née Conakry como é conhecida em francês e está 
de fato cercado por uma África francófona. Hoje 

contaremos um pouco da história da Guiné-Bis-
sau, país de “importância ímpar” para o proces-
so de descolonização da África portuguesa. Pas-

saremos pela história do assassinato do “Pai da 
Independência”, Amílcar Cabral, para contar um 
pouco a respeito desse paraíso tropical chamado 
Guiné-Bissau. 

TRêS gUINéS, UMA Só AFRICA
A África possui três países sob o nome de Gui-

né, cada um desses países tem uma língua oficial 
diferente: francês, português e espanhol. A dife-
rença entre eles é que a Guiné propriamente dita, 
conhecida em francês como “Guiné-Conakry” é 
um país francófono; a Guiné-Bissau, conhecida 
como “Guiné Portuguesa” é um país lusófono; e 

finalmente a Guiné Equatorial ou “Guiné Espa-
nhola” que é um país hispanófono situado mais 
ao sul do continente africano e que faz frontei-
ra com o Gabão e o Camarões.  Os outros dois 
estão próximos do Senegal, um pouco mais ao 
Noroeste do continente Africano. Eles fazem 
fronteira entre si.

INícIo DA coloNIZAÇÃo: 1446 - 1630
Os primeiros contatos europeus foram estabe-

lecidos em 1447 pelo navegador português Ál-
varo Fernandes. Na ocasião, Portugal explorava 
diversos escritórios comerciais em zona ribeiri-
nhas, incluindo Cacheu, Bissau, Farim e Geba. 
O começo da ocupação do território pode ser 

estimado em torno de 1841. Ela terminaria em 
1936, quando Portugal conseguiria finalmente 
impor a sua dominação colonial na região. 

INíCIo Do MoVIMENTo
REVoLUCIoNÁRIo 
Em 1956, Amílcar Cabral e Rafael Barbo-

sa fundaram secretamente o Partido Africa-
no para a Independência da Guiné e Cabo-
-Verde (PAIGC). Tres anos mais tarde, um 
massacre iria mudar de forma definitiva o 
destino desse partido, enquanto o país ain-
da estava sob domínio Português. O porto 
de Pidjiguiti passou por uma greve de esti-
vadores que exigiam melhoria de salários. 
Esta greve teria sido iniciada pelo (PAIGC), 
uma primeira grande ação do partido que na 
ocasião, não passava de um grupo de pres-

são contra o domínio imperial. Em 3 
de agosto de 1959, a PIDE - Polícia 
internacional e de defesa do estado, 
que era a polícia política portuguesa 
durante o Estado Novo, regime go-
vernado por António Salazar, colo-
caria fim à greve abrindo fogo contra 
os manifestantes, causando a morte 
de mais de 50 pessoas. As autorida-
des portuguesas acusaram o PAIGC 
de causar o descontentamento entre 
os estivadores e o desassossego re-
lacionado às greves. Um mês após 

o massacre de Pidjiguiti, os líderes do PAIGC 
reuniram-se na Guiné-Bissau para estabelecer 
uma nova estratégia de combate ao domínio por-
tuguês. A luta armada fora então definida como 
a única solução para a independência da Guiné-
-Bissau e do Cabo-verde. No dia 23 de janeiro de 
1963, a fortaleza portuguesa de “Tite” foi ataca-
da com artilharia pesada pelos guerrilheiros do 
PAIGC. Assim, o PAIGC, apoiado pela China e 
pela URSS, iniciou a luta armada contra a auto-
ridade portuguesa no início dos anos 60, quando 
o movimento transferiu-se para a Guiné (Guiné-
-Conakry). O grupo ganhou rapidamente o apoio 
da população, passando a controlar a maior parte 
do território do país em 1968. Em 24 de setem-
bro de 1973, o PAIGC proclamou unilateralmen-
te a independência da Guiné-Bissau. Apesar do 
reconhecimento imediato das Nações Unidas, 
foi necessário aguardar a revolução dos cravos, 
em 25 de abril de 1974, para que o país chegasse 
à plena e completa independência, no dia 10 de 
setembro de 1974. 

o PAI DA REVoLUção
Amílcar Cabral, conhecido como o pai da re-

volução, fora um engenheiro agrónomo, intelec-
tual, poeta, teórico e político revolucionário. Ele 
liderou o movimento que daria a independên-
cia à Guiné-Bissau e a Cabo-Verde. Conhecido 
como o pai da independência cabo-verdiana e da 
Guiné-Bissau, Cabral foi morto em Conakry, na 
Guiné (Conakry), na noite de 20 de janeiro de 

1973, apenas oito meses antes da independên-
cia completa da Guiné-Bissau ser declarada. O 
país seria então governado por Luís de Almeida 
Cabral, meio-irmão de Amílcar Cabral. Ele diri-
giu exercendo controle absoluto e adotando um 
modelo de desenvolvimento socialista, desde a 
independência até 1980.
Encontrei disponível na internet um docu-

mentário de nome “CABRALISTA”, que é 
um tributo a Amílcar Cabral, o Pai da Revo-
lução, assassinado para não lograr êxito em 
liberar o povo da exploração colonial. Reco-
mendo o documentário. é muito esclarecedor. 

TExTo: RUBEM RIBEIRo JR.

CRóNICA Do NoSSo ESTÁgIARIo
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f1: homenagem a niki lauda e hamilton venCe em monaCo

No meio de homenagens sim-
bólicas a Niki Lauda, ele que 

faleceu esta semana com 70 anos 

de idade, e o qual consagrou a 
MERCEDES gP estes últimos 
anos, Lewis Hamilton obteve a sua 
77ª vitória na Fórmula 1 o que à 
priori já é um  ritual neste circuito 

urbano de MóNACo. 
De uma forma geral quem arranca 

na pole e tendo em consideração as 
dificuldades de ultrapassagem, nor-
malmente é o vencedor da corrida e 
foi o que aconteceu uma vez mais, 
embora o piloto britânico tivesse 
que segurar a forte pressão de Max 
Verstappen por mais de 60 voltas. 
Foi a sexta vitória da Mercedes em 

seis corridas até agora na temporada, 
mas o recorde de dobradinhas foi in-
terrompido pois o seu companheiro 
Valtteri Bottas terminaria a corrida 
em terceiro lugar. Hamilton dedicou 
a sua vitória ao tricampeão da Fór-
mula 1, Niki Lauda: “Essa é para 
você, Niki Lauda”, disse o britâni-
co pelo rádio. Soubemos que Lauda 
será sepultado em Viena na próxima 
quarta-feira e será enterrado com o 
macacão que usava quando pilotava. 
Vontade do piloto? 
Mas Mónaco será sempre Mónaco 

e as vedetas do mundo do cinema, 
das passarelas, do futebol, etc, ali 
marcavam presença, entre os muitos 

que vimos, Cristiano Ronaldo e a sua 
família que não deixaram de visitar 
o  amigo Lewis Hamilton o qual les 
proporcionou uma visita às gara-
gens. Recordo que entre os habitan-
tes de Mónaco 30% são milionários. 
E que dizer dos carros ali expostos? 
Um verdadeiro leque onde todas as 
marcas prestigiosas, direi sem exce-
ção, ali estão patentes: Lamborghini, 

Ferrari, Mclaren, Mercedes e ou-
tros compõem este décor magnífico 
nas ruas do Principado. A corrida 
foi marcada pela disputa árdua  en-
tre Mercedes e Red Bull, Hamilton 
e Verstappen. Com pneus médios, 
contra os duros de Verstappen, o 
britânico foi duramente atacado nas 
voltas finais e chegou a ser tocado 
pelo piloto da Red Bull na saída do 
túnel, faltando duas voltas para o fi-
nal da corrida, mas conseguiu man-
ter a liderança. Apesar de ser muito 
mais rápido do que Hamilton, o pi-
loto da Mercedes defendeu-se como 
um campeão para garantir a vitória 
no tradicional GP de Mónaco. Vers-
tappen cruzou a linha de chegada em 
segundo, mas levou cinco segundos 
de penalidade depois da Red Bull o 
ter largado perigosamente durante a 
paragem nas boxes.  Quanto ao ca-
nadiano Lance Stroll mais uma vez 
conheceu uma classificação difícil e 
a corrida também não foi fácil quei-
xando-se do trabalho dos pneumáti-
cos neste circuito urbano, mas pensa 
voltar mais forte dentro de duas se-
manas no Grande Prémio do Canadá 
.RESULTADoS FINAIS
1-Lewis Hamilton (Mercedes)
2-Sebastian Vettel (Ferrari)
3-Valtteri Bottas (Mercedes)
4-Max Verstappen (Red Bull/Honda)
Próximo encontro a 9 de junho no 

Grande Prémio do Canadá! E como 
há vinte e tal anos vos venho reco-
mendando, se vai ao Circuito Gilles-
-Villeneuve não deixe de levar consi-
go creme de proteção solar, um boné 
de pala, um rádio portátil para seguir 
a par e passo o desenrolar da corrida 
e... beba muita água caso o calor se 
faça sentir. Da minha parte lá estarei 
para vos receber. Em meu nome pes-
soal e de A VOZ DE PORTUGAL 
desejamos-lhe uma excelente corri-
da e, QUE O MELHOR GANHE!

texto: HélDer DIAS
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EurOPa lEaguE - final

liga dOs caMPEÕEs - final

taÇa dE POrtugal - final
Sporting  2-2  FC Porto

(5-4)g.P.

1 dE junhO às 15:00 - tOttEnhaM vs livErPOOl

29 dE MaiO às 15:00 - arsEnal vs chElsEa

  P J V E D GM GS
caMPEOnatO brasilEirO 2019

1-Palmeiras 16 6 5 1 0 13 1
2-atlético Mineiro 12 6 4 0 2 8 7
3-corinthians 11 6 3 2 1 7 4
4-são Paulo 11 6 3 2 1 6 3
5-santos 11 6 3 2 1 7 6
6-Flamengo 10 6 3 1 2 11 9
7-Internacional 10 6 3 1 2 7 5
8-Bahia 10 6 3 1 2 9 8
9-ceará 9 6 3 0 3 10 7
10-goiás 9 6 3 0 3 6 6
11-Botafogo 9 6 3 0 3 5 6
12-a. Paranaense 7 6 2 1 3 9 9
13-chapecoense 7 6 2 1 3 7 8
14-Fortaleza 7 6 2 1 3 6 9
15-Fluminense 6 6 2 0 4 12 12
16-cruzeiro 6 6 2 0 4 7 13
17-csa 6 6 1 3 2 2 7
18-grêmio 5 6 1 2 3 8 10
19-avaí 3 6 0 3 3 4 7
20-vasco 3 6 0 3 3 5 12

7ª jornAdA
01/06 Flamengo 15:00 Fortaleza
  Bahia 18:00 Grêmio
02/06 Corinthians adi Goiás
  Botafogo 10:00 Vasco
  A. Paranaense 15:00 Fluminense
  São Paulo 15:00 Cruzeiro
  Ceará 15:00 Santos
  Atlético Mineiro 18:00 CSA
  Chapecoense 18:00 Palmeiras
  internacional 18:00 Avaí

6ª jornAdA
25/05 Botafogo 0-1 Palmeiras
  Grêmio 1-0 Atlético Mineiro
26/05 Santos 0-0 internacional
  Flamengo 3-2 A. Paranaense
  Bahia 3-2 Fluminense
  Corinthians 1-0 São Paulo
  Cruzeiro 1-2 Chapecoense
  Fortaleza 1-1 Vasco
28/05 CSA 1-0 Goiás
  Avaí 1-2 Ceará

APóS PoNTAPéS DA MARCA DE gRANDE PENALIDADE

heróis leoninos dão alegria a adeptos

o Sporting conquistou a 
Taça de Portugal frente 

ao FC Porto, num desafio de 
futebol onde o lema espelha-
do no seu emblema se aplica 
na perfeição: “Esforço, Dedi-
cação, Devoção e glória”.

“Esforço”, porque os jogadores leoninos lu-
taram até à exaustão; “Dedicação”, porque os 
pupilos de Keiser dedicaram-se à conquista de 
corpo e alma; “Devoção”, porque os leões nunca 
deixaram de acreditar na reconquista e no final 
viram a sua dedicação reconhecida, finalmente a 
“Glória”, porque saíram vencedores de um desa-
fio que só apenas os sportinguistas mais devotos 
acreditavam ser possível.
Num ano em que tudo foi praticamente novo 

para o Sporting, depois de há dois anos ter vivido 
o período mais triste da sua história, os “leões” 
conseguiram reerguer-se e, contra todas as ex-
pectativas, apenas deixaram um dos seus objeti-
vos para trás: o campeonato nacional.
Numa época conturbada o plantel leonino uniu-

-se e conseguiu brindar os seus adeptos com duas 
Taças, a da Liga e a de Portugal, esta última a 
segunda maior competição do futebol português.
O Jamor, uma vez mais, viveu um dia de festa e 

apesar do desafio colocar frente-a-frente dois dos 
grandes do futebol indígena a verdade é que os 

adeptos de ambos os emblemas souberam estar 
e confraternizar antes, durante e depois do jogo, 
onde não tiveram lugar quaisquer desentendi-
mentos que justificassem a intervenção policial 
que nunca aconteceu.
Sobre o jogo em si, o FC Porto começou por 

liderar o marcador, mas foi “sol de pouca dura”, 
pois Bruno Fernandes, claro está tinha de ser ele, 
colocou tudo empatado até ao intervalo. Na eta-
pa complementar os pupilos de Sérgio Concei-
ção reapareceram com a disposição de resolver 

a contenda desde logo, mas os postes, primeiro e 
o desacerto dos seus avançados, depois, não per-
mitiram, tendo o jogo ido para prolongamento.
 
ESTATíSTICA FAVoRÁVEL
O FC Porto pode apenas queixar-se de si pró-

prio, pois a estatística está a seu favor desde logo, 
no capítulo dos remates. Os “dragões” em todo o 
jogo, fizeram mais do dobro daqueles que foram 
feitos pelo Sporting, 26 contra 11, com claro do-

texto:JoSé coStA

uEfa natiOns lEaguE 2018/2019      MEias-finais
POrtugal - suíÇa | 05/06 14:45 

hOlanda - inglatErra | 06/06 14:45

jogadores, treinadores e dirigentes
fizeram a festa no estádio alvalade xxi
texto:JoSé coStA

Após a conquista do troféu, a equipa leoni-
na rumou ao Estádio Alvalade xxI, local 

onde fizeram a festa da reconquista do Troféu. 
Nas bancadas, esperavam a equipa mais de 20 

mil seguidores das cores verde e branca, que 
aplaudiram num espetáculo de luz cor e alegria, 

muita alegria, Bruno Fernandes e companhia e 
celebraram a conquista da sua 17.ª Taça de Por-
tugal.
O treinador holandês, Marcel Keizer, foi o pri-

meiro a falar aos adeptos, referindo que “ven-
cemos duas taças esta temporada e quero aqui 
deixar um grande aplauso para todos os adeptos. 
Parabéns a todos e espero vê-los aqui no próxi-
mo ano. Obrigado e parabéns”, concluiu o técni-
co ‘leonino’.
Após o líder da equipa técnica ter proferido pa-

lavras de agradecimento, foi a vez do “capitão” 
pegar no microfone para começar a dizer que 

“como todos sabem, este ano foi muito difícil 
para nós e para vocês. Conseguimos duas Taças 
mas isto não vos satisfaz. Vocês querem mais e 
nós também queremos mais. Há que continuar 
por esta linha, cada vez mais unidos, jogado-
res e adeptos. Só com esta união e apoio vamos 
conseguir. Não vos peço mais do que têm feito, 
peço-vos igual e nós vamos tentar fazer melhor”, 

disse o médio português.

PreSIDeNte emocIoNADo 
Por sua vez, o presidente do 

Sporting, Frederico Varandas, 
também falou aos adeptos, dei-
xando uma mensagem emociona-
da a todos os sócios leoninos.
“Esta direção não quer populari-

dade, procuramos o bem e os tí-
tulos para o Sporting. O Sporting 
vive de títulos e este é de todos 
os funcionários, que vivem com 
espírito de missão, que tentam 
reerguer o clube, desde a pessoa 
que abre a porta, a que conduz o 

autocarro e que lava os balneários. O Sporting 
está bem e para o ano vai estar melhor”, come-
çou por dizer Varandas.
Sobre o facto de o treinador do FC Porto ter 

recusado cumprimentá-lo na Tribuna do Estádio 
Nacional, Varandas desvalorizou a atitude o téc-
nico portista.
“Não percebi, nem consegui ouvir... O barulho 

dos festejos dos adeptos do Sporting estava de-
masiado alto, não consegui perceber o que ele 
disse. Num dia destes, isso não interessa para 
nada”, concluiu.

mínio também nos que saíram enquadrados com 
a baliza: dez contra três. Também na posse de 
bola a equipa de Sérgio Conceição foi mais do-
minadora (57-43 por cento), tal como o número 
de passes precisos (141-131), e nos cantos onde 
os portistas tiveram um resultado avassalador de 
12 contra apenas um dos leões.
Mas o futebol não se vence pelas estatísticas 

e no período de prolongamento “apareceu” o 
avançado holandês, Bas Dost, sim o tal goleador 
leonino que tem estado afastado dos relvados de-

vido a lesão, a marcar e a colocar os “leões” na 
dianteira do marcador. Mas o esforço era mui-
to e com deficit de condição física os pupilos de 
Kaiser, a 30 segundos do apito final, deixaram-se 
empatar, tendo a resolução do encontro remetido 
para a “lotaria” dos pontapés da marca de grande 
penalidade. Aí os lisboetas foram, uma vez mais 
(já venceram o FC Porto desta forma por três ve-
zes) felizes e lograram levantar a Taça que lhes 
foi entregue pelo Presidente da Republica, Mar-
celo Rebelo de Sousa, mercê de uma defesa de 
Renan Ribeiro e de uma conversão calma, mas 
eficaz, de Luiz Phellype que deu a vantagem à 
sua equipa (4-3).
Em suma, o que fica para a história é que os 

dois grandes clubes de Lisboa conquistaram para 
a Capital, frente ao mesmo adversário (FC Por-
to), as duas maiores provas do futebol nacional: 
Campeonato (Benfica) e Taça de Portugal (Spor-
ting).
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