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35 anos de marchas e uma linda
noite de são João no oriental

Domingo dia vinte 
e três, como man-
da a tradição, foi 

realizada no clube orien-
tal Português de montreal 
mais uma noite comemo-
rativa das festividades de 
São joão.
Como é bastante conhe-

cido organiza sempre uma 
boa noite bem festiva nos 
arredores do clube e sem-
pre apresentam bons espe-
táculos para o nosso povo. 

Para este evento o Oriental 
teve uma artista bastante 
apreciada por todos, Da-

niela Fiorentino, seguida o 
grupo Cana Verde. Quero 
realçar este grupo porque 
eles fazem um grande es-
petáculo e acho notável que 
há de tudo, jovens e menos 
jovens, os três tocadores 
de concertina, um grande 

Já podem viaJar na
gastronomia requintada
Lisboa-porto
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o cANto Do Zé

Especialista em ciências ocultas, ele irá guiá-lo para encontrar o seu 
caminho em: amor, trabalho, família ou justiça ...

Proteção abrangente: pessoas más, ruins mente, doença,
depressão ou bloqueios pessoais e profissionais.

Sem problemas sem soluções
Resultado rápido e discrição 100% garantida.

Para mais informações
438-483-9208

voyance.sadinma@gmail.com

EscritóriO dE rEPrEsEntaÇãO

serviÇos consuLares
EMBAixADA DE PORTuGAL EM OTAVA t.: 613.729.0883 
CONSuLADO GERAL DE 
PORTuGAL EM MONTREAL t.: 514.499.0359

CAMPiNOS DO RiBATEJO t.: 514.648.8343
CANA VERDE t.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLâNTiCO t.: 450.681.0612
iLHAS DO ENCANTO t.: 514.388.4129
PRAiAS DE PORTuGAL t.: 514.844.1406
PORTuGuÊS DE MONTREAL - STA CRuz t.: 514.844.1011

ranchos FoLcLóricos

iGreJas
MiSSãO SANTA CRuz t.: 514.844.1011
MiSSãO DE NOSSA SRA. DE FáTiMA t.: 450.687.4035

FiLarmónicas
DiViNO ESPíRiTO SANTO t.: 514.844.1774
PORTuGuESA DE MONTREAL t.: 514.982.0688

associaÇÕes e cLubes
ASSOCiAçãO DOS PAiS t.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FáTiMA t.: 450.681.0612
ASS. PORTuGuESA DO CANADá t.: 514.844.2269
ASS. PORTuGuESA DO ESP. SANTO t.: 514.251.9791
ASS. PORTuGuESA DE LASALLE t.: 514.366.6305
ASS. PORTuGuESA DE STE-THéRèSE t.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QuEBEQuENTE t.: 514.237.3994
CASA DOS AçORES DO QuEBEQuE t.: 514.388.4129
CENTRO DO DiViNO ESPíRiTO SANTO t.: 514.353.1550
CíRCuLO DE RABO DE PEixE t.: 514.843.8982
CLuBE ORiENTAL DE MONTREAL t.: 514.342.4373
CLuBE PORTuGAL DE MONTREAL t.: 514.844.1406
COMuNiDADE ANGOLANA DE MTL t.: 514.619.5932
FESTiVAL PORTuGAL iNTERNACiONAL t.: 514.923.7174
LiGA DOS COMBATENTES t.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFiCA t.: 514.273.4389

centros
AJuDA à FAMíLiA t.: 514.982.0804
AçãO SóCiO COMuNiTáRiO t.: 514.842.8045

escoLas
PORTuGuESA DE LAVAL t.: 450.681.0612
SANTA CRuz t.: 514.844.1011

texto: 
joSé coStA

saúde que (não) temos

Ao cair do pano da pre-
sente legislatura, eis 
que surge, à pressa, a 

reforma do Sistema Nacional 
de Saúde (SNS). Presente-
mente em discussão entre os 

deputados eleitos pelos portugueses, na casa 
da democracia, que é a Assembleia da repú-
blica, a discussão da reforma do Sistema Na-
cional de Saúde, parece não reunir o consenso 
geral. Perigoso, porque o Presidente da repú-
blica já veio a público dizer que não aprovará 
a reforma do SNS eleita apenas por partidos 
da esquerda.
Mas nós portugueses infelizmente já estamos 

habituados a este tipo de coisas e, nesta como 
em outras matérias, os partidos com acento no 
hemiciclo não se entendem e quem sofre é o co-
mum cidadão que não tem dinheiro para se tratar 
em hospitais e clínicas privadas. E é precisa, en-
tre os hospitais e clinicas privadas está o cerne 
da questão. PCP, PEV e BE, com a anuência do 
PAN, tudo partidos do quadrante político de es-
querda, que apoiam a “geringonça governamen-
tal” de António Costa, vêm agora “roer a corda” 
e deixar o Partido Socialista entre “a espada e a 
parede”, sendo obrigado a negociar com o PSD 
a aprovação da nova lei de bases que resultará 
na reforma do SNS. Caricato, dirão uns, opor-
tuno será a opinião de outros. Isto é, por aqui se 
vê o quanto a política tem de “jogo de cintura”. 
Uns são parceiros quando convém, deixando a 
vez para os outros que à partida são “contra”, 
passarem a ser a “favor” conforme a sua conve-
niência. Os partidos de esquerda só aprovam a 

reforma do Sistema Nacional de Saúde se o Go-
verno “deixar cair” (leia-se acabar) as parcerias 
público-privadas (PPP’s) que mantém com os 
hospitais e clinicas, privados. PCP, PEV e BE, 
apelam ao mais fiel marxismo/leninismo que se 
pode ler nas suas cartilhas, afirmando perento-
riamente “não à saúde privada”. Parece ser este 
o lema da Esquerda portuguesa, com ideias per-
feitamente ultrapassadas nos dias de hoje. Mas 
afinal em que País estes senhores vivem? 
Se não fossem as parcerias público-privadas, a 

saúde dos portugueses que está mal, estaria mui-
to pior. Em que País pode ser admissível esperar 
mais de um ano por uma consulta de especiali-
dade? Em que País são convocados utentes para 
cirurgias e que já faleceram? Em que País o SNS 
se esquece de marcar os exames e as consultas 
dos seus utentes? 
Enfim estas e outras questões a que o Gover-

no e os partidos do ciclo governamental deve-
riam responder, mas não o fazem, escondendo-se 
atrás de uma discussão política que não serve os 
interesses dos cidadãos. A preocupação vai por 
inteiro para a discussão de o hospital privado es-
tar a ganhar dinheiro vindo do Estado, servindo 
a tempo e horas o utente. Mais, salvando vidas. 
Não, isso não é importante para os senhores e 
senhoras deputados que tem entre mãos a elabo-
ração de uma Lei que permita ao SNS beneficiar 
os seus utentes.
Sinceramente, quando se deveria discutir a saú-

de dos portugueses com elevação e seriedade, o 
que se nos é dado a ver, são jogos de interesses 
políticos remetendo para último plano aquilo que 
é o mais importante, o povo. Aliás, o povo que só 
é para aqui chamado aquando dos atos eleitorais. 
Rapidamente veremos, porque se aproximam as 
eleições legislativas (outubro deste ano), o povo 
a ser chamado, acolhido, elevado e mais um sem 
número de adjetivos, todos com o propósito de 
“sacar” o voto. Portugal, como alguém disse no 
momento de partida após o 25 de Abril de 1974, 
será um País governado por “gente sem caráter, 
corrupta e sem qualquer tipo de vergonha em la-
pidar o País, que poderia estar entre os melhores 
da Europa…”. A verdade custa a ouvir, mas ela 
está bem “estampada” num estudo da Universi-
dade Nova de Lisboa, concluiu e onde se pode 
ler que, nos últimos 25 anos, 24% das propostas 
para reforma da saúde ficaram completamen-
te por realizar. Ou seja, cerca de um quarto das 
200 propostas para reformar o sistema de saúde 
dos portugueses que foram feitas nos últimos 25 
anos, nunca chegaram a sair do papel. 
é esta a gente que nos governa e nos trata 

verdadeiramente da saúde…

lista da fOrBEs dOs MElhOrEs vinhOs dE 2019 dEstaca uM POrtO E dOis tintOs
1. Scarecrow Napa Valley Cabernet Sauvignon 2015; 2. Domaine de La Romanée-Conti Burgun-
dy Côte de Nuits 2000; 3. Soldera Case Basse Sangiovese Toscana 2006; 4. Château d’Yquem 
Bordeaux Sauternes 2001; 5. taylor’s very Old single harvest Porto 1968; 6. Domaine de La 
Romanée-Conti Burgundy Côte de Nuits 2011; 7. Viñedo Chadwick Chilean Cabernet Sauvignon 
2014; 8. Masseto Tuscan 2005; 9. cartuxa Pêra-Manca 2005; 10. Pétrus Bordeaux 2005; 11. Mon-
teviejo Argentinian Malbec 2010; 12. casa ferreirinha Barca velha 1999.
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CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

PrincíPio do fim da ilusão

o recente episódio da 
abolição das taxas 
moderadoras de aces-

so aos serviços de saúde traz à 
luz do dia a ilusão com que se 

tem vivido em Portugal. certamente que mui-
tos preferem ignorar, ou desculpar com justi-
ficações mais ou menos desajeitadas, contudo 
não se pode negar o desequilíbrio a que Portu-
gal chegou.
Na negada perseguição pelo equilíbrio das con-

tas nacionais, e como todos sabemos não se pode 
tirar nabos da púcara, o governo atual, entre a 
espada da pressão internacional e a parede que o 
eleitorado formou em torno das expectativas que 
o próprio PS criou, não houve alternativa a não ser 
orçamentar para os serviços públicos e depois ca-
tivar, ou seja, não gastar, por forma a não romper 
as exigências externas de equilíbrio orçamental. 
Teimamos viver acima das nossas possibilidades 
e a aceitação por parte do PS desta abolição das 
taxas moderadoras promovida pelo BE revelou 
também outra coisa: primeiro aprova-se, depois 
logo se vê como se vai fazer. Ora, a questão bateu 
na trave quando verificaram que o custo seria de 
150 a 180 milhões, a inexatidão deste número só 
por si assusta, ou por incompetência ou por total 
desgoverno. Veio a solução em cima do joelho, 
à portuguesa: vamos fasear a abolição das taxas, 
como se o faseamento alguma vez fosse reduzir o 
custo total. A era do dar tudo a todos está a revelar, 
mesmo para aqueles que não querem admitir, o 
lado pernicioso desta receita eleitoralista. Portu-

gal chegou a um ponto em que se não renovar a 
sua forma de estar coletivamente, se o povo por-
tuguês não levantar os olhos e largar esta ilusão 
de mendicância junto de um governo paternalista, 
cuja revolução dos cravos antes de eliminar aca-
bou por incentivar ainda mais, não chegará a lado 
nenhum. Infelizmente a oposição não descola des-
te trilho, pois prefere jogar pelo seguro, manter as 
ramificações de influência, do que pensar e propor 
ideias progressistas, com metas claras e objetivas. 
O amadorismo prevalece amparado pela falta de 
exigência de um povo acomodado, vaidosamente 
humilde, cujas boas características de dinamismo, 
empreendedorismo se revelam quando não há al-
ternativa, mas depois fica-se por ali, naquela com-
placente e vaidosa humildade de não se ir mais 
além... onde parará aquele espírito que mobilizou 
aqueles portugueses dos Descobrimentos?
Há urgência em sairmos do entorpecimento des-

ta ilusão, de usarmos este empreendedorismo em 
nosso favor, e só espero que estes episódios se-
jam suficientes para acordar este povo, que sem 
dúvida nenhuma merece mais e melhor, mas que 
tarda em se posicionar para ter líderes eficazes, 
eficientes e progressistas em vez do oportunismo 
vigente, antes que os episódios se tornem mais 
dolorosos.

aGenda comunitária

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 quase a acabar. Contacte-me eu posso 

vos ajudar. 

438-368-7266

PrOfEssOr
sEhrOudara

vidEntE
fala inglês e francês

Pagamento após resultados
Eu posso te ajudar a 

resolver todos os seus problemas. 
Escritório ou de visita 7/7 com hora marcada. 

438 686 4652
disponível no whatsapp osi

Email: daraserou@gmail.com

texto:
jorge correIA

associação Portuguesa canadá
jantar sexta-feira 28 de junho. carne Porco 
À Alentejana ou Bitoque. Animação vinda de 
Brampton, césar russo e dj XMEn. reserve! 
514-255-4849 ou pelo facebook.

casa dos açores do québec
almoço celebrando o dia do canadá no dia 1 de 
julho de 2019 das 13h às 17h. Haverá um pique-
nique em frente da sua sede. São todos bem-vin-
dos. Ementa: sardinhas grelhadas com batatas 
escoada, bifanas e malassadas. 514-388-4129.

excursão Para as grandes
festas do esPírito santo de
st-bernardette em gatineau
a filarmónica Portuguesa de Montreal organiza 
um passeio em gatineau para as grandes festas 
do Espírito santo de st-Bernadette no domingo 
7 de julho de 2019. Saída na sede da filarmónica 
situada no 260 rachel Este, pelas 7h30. Esta ex-
cursão custará 40$ para a viagem em autocarro. 
Para mais informações contactar josé Macha-
do: 450-975-2006 ou 514-803-4686.

“vieira da silva. Exposição imersiva na obra da artista” é inaugurada nesse dia, 
às 18:00, no âmbito da iniciativa “a arte chegou ao colombo”, em 9.ª edição. a 
mostra ficará patente até 26 de agosto, de acordo com a organização.
O projeto será concretizado num museu temporário que estará no interior do Cen-
tro comercial colombo, com as obras de vieira da silva a ser alvo de animações, 
efeitos e desconstruções pela dupla criativa Oskar & gaspar, com banda sonora 
de rodrigo leão.
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8:00 Jornal da Tarde
9:13 Palavra aos Diretores
9:45 ideias & Companhias
10:01 Festa de Verão
 Costa de Caparica
12:30 Portugal em Direto
13:58 à Roda da Alimentação
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:31 Miúdo Graúdo
17:17 Visita Guiada
18:02 Viva a Música
18:45 ideias & Companhias
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:48 Portugal Mais Perto
21:16 Joker
22:01 Notícias do Atlântico
23:03 água de Mar
23:49 Fatura da Sorte
0:04 Grande área
0:57 Arq 3
1:16 Hora dos Portugueses 

6ª-fEira, 28 dE junhO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
5:57 Velocidade
 Sociedade Civil
6:55 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 zig zag
9:43 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto

4ª-fEira, 26 dE junhO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Literatura Aqui
5:28 What´s up - Olhar a Moda
5:47 Sociedade Civil
6:50 ideias & Companhias
6:56 O Gajo / João Morais
 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 zig zag
9:44 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Portugal Mais Perto
16:27 O Leão da Estrela
17:10 What´s up - Olhar a Moda
17:28 A Nossa Tarde
19:00 24 Horas
20:01 Tony Cabral
 VOTE - Portugueses
 na Política dos EuA
20:28 Hora dos Portugueses
20:43 Palavra aos Diretores
21:14 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 água de Mar
23:45 Fronteiras xxi
1:17 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 27 dE junhO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Lugares Perdidos
5:30 Missa do Corpo de Deus
6:35 Festa de Verão
 Costa de Caparica

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, 28 dE junhO                     
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, 26 dE junhO                     
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, 27 dE junhO                             
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, 28 dE junhO        
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, 26 dE junhO                     
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, 27 dE junhO                             
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, 28 dE junhO                     
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, 26 dE junhO                     
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, 27 dE junhO                             
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

a lenda do castelo de bragança

o castelo de Bragança 
é um dos melhores e 
mais perfeitos monu-

mentos portugueses da arte 
guerreira medieval. consti-

tuem-no duas cinturas de muralhas flanquea-
das de torres e torreões em formas variadas--
--redondas, pentagonais, quadrangulares---e a 
torre de menagem, ameadas e seteiradas. estas 
torres e torreões foram desaparecendo com o 
andar dos tempos e a incúria dos homens. con-
tudo, subsistem ainda algumas, entre as quais 
a chamada torre da Princesa, de que falará 
a nossa história. Quanto às portas do Sol e da 
traição, às quais também está ligada esta lenda, 
há muito que desapareceram.
Os castelos medievais não eram meros “quartéis”. 

Eram centros aglutinadores de todo um território 
mais ou menos povoado e não foi por acaso que 
as cidades cresceram a partir desse centro, dentro 
e fora das muralhas, com tudo o que isso signifi-
cava de desenvolvimento industrial e comercial. 
Por outro lado, a par deste desenvolvimento que 
chamava as populações dos arredores, muita gen-
te vinha de outros pontos dos vários reinos, o que 
fazia com que os castelos fossem um centro cos-
mopolita. Cavaleiros e jograis, vindos de longes 
terras, traziam notícias e mexericos que alegravam 
as cortes dos senhores dos castelos e contribuíam 
para a formação de verdadeiros núcleos culturais 
de intenso intercâmbio. A lenda que vou contar 
passou-se nesses tempos, já tão longínquos, da al-
vorada do reino de Portugal. Os acontecimentos 
desenrolaram-se num meio como o que acabo de 
referir, no Castelo de Bragança. Nesse tempo era 
o senhor do castelo um nobre autoritário e temível 
ao qual ninguém ousava desobedecer. Como não 
tinha filhos, vivia com ele uma sobrinha, que sendo 
órfã, era tratada como sua filha fosse. Um dia, um 
jovem cavaleiro, sem meios e sem nome, chegou 
ao Castelo de Bragança. Vinha, com muitos outros, 
em busca de fama e proveito, isto é, procurava um 
senhor a quem servir de modo a praticar qualquer 

feito que honrasse e ilustrasse o seu nome. Poucos 
dias passou no castelo. À noite, depois da ceia, nos 
saraus em que brilhavam os jograis, o cavaleiro 
podia admirar a sua castelã. E ela admirar aquele 
cavaleiro andante. Esses poucos dias bastaram para 
que os dois se apaixonassem e se deparassem com 
a impossibilidade da união que desejavam. O cava-
leiro era jovem e não tinha ainda um nome honrado 
por feitos heróicos. A castelã era rica e herdeira de 
todos os bens do senhor de Bragança. Entre ambos 
havia, pois, um desesperante abismo social, que 
nem os costumes do tempo nem o temperamento 
do nobre braganção, permitiam transpor. Como 
numa terra em paz não era possível ao cavaleiro 
acrescentar a sua honra, decidiu partir para outros 
sítios onde o seu braço guerreiro tivesse emprego 
mais rápido e garantido. Não diz a lenda para onde 
partiu o rapaz. Indica apenas que foi para longe, 
talvez, quem sabe, para a Terra Santa. Antes de 
partir, porém, juraram-se secretamente fidelidade 
eterna. Ligada a um juramento, cuja quebra, na-
quela época, significaria desonra para toda a vida, 
a castelã viu passar os meses e depois os anos, sem 
que o seu apaixonado voltasse. Muitos pretenden-
tes se apresentaram a requestá-la, mas a todos ela 
despedia com delicadeza e segurança. O senhor de 
Bragança andava intrigadíssimo com esta atitude 
da sobrinha. Deve dizer-se, à laia de explicação, 
que nesta época o destino inevitável da mulher 
era o casamento, a menos que se desejasse entrar 
para um convento. Ora o que intrigava o castelão 
era que a sobrinha não parecia desejar nem uma 
coisa nem outra. Assim, pensou que o melhor era 
interrogá-la sobre as causas do seu estranho pro-
cedimento. Uma tarde em que a donzela passeava 
num pequeno jardim do castelo, aproximou-se dela 
e saudou: boas tardes, minha filha. - Boas tardes, 
senhor meu tio, respondeu ela, Beijando-lhe a mão-
-Venho saber o que se passa convosco que recusais 
a mão de quantos cavaleiros aqui vêm a Bragan-
ça com esse fim! - perguntou de chofre o castelão. 
Apanhada desprevenida, a rapariga não encontrou 
resposta imediata. Empalideceu, primeiro, depois 
corou e, por fim, a medo, explicou: - Meu tio, há 
cerca de dez anos passou por aqui um cavaleiro 
sem nome e sem fortuna. Não deveis lembrar-vos 

porque não era homem a quem reparásseis. Mas 
eu amei-o, e ele a mim. Sabendo que vós não con-
sentiríeis no nosso casamento, ele partiu a ganhar 
nome e honra para me vir buscar. A ele me prometi, 
senhor, por ele esperarei. - Louca!, gritou furioso o 
tio. - Que fareis se ele jamais voltar? Que farei se 
ele se esqueceu as promessas e casou com outra 
mulher? Sandeus!-Se assim for, meu tio, disse ela 
com firmeza - mesmo que assim seja, esperá-lo-ei. 
A minha palavra manter-se-á até à morte! O velho 
senhor de Bragança virou as costas à sobrinha, fu-
rioso e impotente para insistir, para lhe arrancar 
um pouco de lógica, qualquer palavra razoável. 
Muito tempo ruminou sobre tudo aquilo sem ati-
nar em como resolver o caso. Quanto mais pensava 
mais se convencia de que a sobrinha não ouviria a 
voz da razão. De repente, teve uma ideia que o fez 
sorrir, primeiro apenas divertido, depois com um 
certo ar diabólico. Havia de conseguir casar a ra-
pariga o mais depressa possível! Uma noite, eram 
já altas horas, irrompe na câmara da sobrinha com 
um pano branco a cobri-lo por completo, como se 
fantasma fosse. A moça, que dormia placidamente, 
acordou em sobressalto ao som de uma voz cava 
e profunda que lhe dizia: - Lembras-te de mim?! 
Há dez anos que aqui estive, há dez anos que nos 
amámos e prometemos. Morri, meu amor, morri! 
Estás livre da tua promessa e quero que te cases 
com o primeiro homem que chegar a Bragança 
para te pedir! Ouviste?! Semiparalisada de medo, 
a rapariga mal percebeu as palavras do fantasma. 
Quando recuperou um pouco o ânimo, lembrou-se 
subitamente de Deus e invocou-o naquela aflição. 
Nesse mesmo instante, abriu-se uma porta donde 
jorrou uma luz intensíssima e sobrenatural que sur-
preendeu o falso fantasma. Este, num pulo, fugiu 
da câmara da sobrinha, antes que ela percebesse 
quem tentava enganá-la.  Diz-se que nunca mais 
o senhor de Bragança a importunou, nem mesmo 
quando ela subiu à torre mais alta e esguia do caste-
lo, a fim de esconder para sempre o seu amor. Des-
de então, passaram a chamar a essa torre Torre da 
Princesa. Quanto à porta por onde apareceu o falso 
fantasma, a tradição chamou-lhe Porta da Traição, 
assim como ficou sendo conhecida como Porta do 
Sol o local por onde Deus se manifestou em luz.

texto:
joSé DA coNceIção

MarcElO rEBElO dE sOusa fOi nOMEadO “aPôh”
No passado dia 14 de Junho, Marcelo Rebelo de Sousa foi nomeado “Apôh”, uma espécie 
de	rei	do	amor	da	Costa	do	Marfim.	A	cerimónia	decorreu	na	sede	do	Distrito	Autónomo	
de Abidjan e houve lugar a coroação - simbólica, é certo - e tudo. Na ocasião, o chefe de 
Estado declarou-se “muito contente de ser Presidente da República e não rei”. isto por-
que “seria muito pesado para um republicano ser rei. Muito, muito pesado”, acrescentou. 
Pesada	é	também	a	sua	agenda	de	vagens	oficiais	e	de	Estado.	



20 anos de experiência para meLhor vos servir

duPlEX a vEnda 599,000$ 
5938-5940	Rue	Cartier	!	Magnifique	duplex	avec	3	trois	chambres	à	

l’étage,	un	sous	sol	fini	et	une	magnifique	cours	arrière	!	
Si vous préférez vivre la vie du cartier, cette propriété est pour vous !!! 

Appelez nous des maintenant !

rOsEMOnt

triPlEX vEndidO a 93% dO PrEÇO EM 26 diastriPlEX vEndidO a 102% dO PrEÇO EM 10 dias

rOsEMOnt

vendido

cOttagE vEndidO a 116% EM 10 dias

villEray 

vendido

4PlEX a vEnda 685,000$ 
6292-6296A Des Ecores. En plein coeur de Rosemont à deux 

pas du parc Molson et le fameux cinema Beaubien entourée de 
cafés, restaurants et bistros ! un des appartements + sous-sol 

sera libre pour occupation le 1er juillet 2019. 
à qui la chance !!!

rOsEMOnt 

sPlit lEvEl BungalOW a vEnda 310,000$
Belle	maison	rénovée	avec	goût	du	jour	!	Cette	magnifique	propriété	à	
paliers multiple vous charmera par son style unique au plafond cathé-
dral et un merveilleux sous-sol récemment refait au complet+Cuisine 
rénovée, salle de bains rénovée et beaucoup plus! Situé sur une rue 

très	tranquille.	vEndEurs MOtivÉs

st francOis

villEray 

vendido
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são João no marché sá e filhos

e a marcha continua na aPc...

uma tradi-
ção que 
já vem do 

tempo do patriar-
ca da família o defunto Sr. Balbi-
no Sá, festejar o São joão à moda 
do nosso Portugal, é pois nesta al-
tura que nos Açores se comemora 
as Sanjoaninas.
O saudoso Senhor era oriundo 

dos Açores. Foi no espaço diante 
do Marché Sá e Filhos que foi or-
ganizado o arraial, como não podia 
deixar de ser, havia sardinha grelha-

da, chouriço, e outras iguarias, uma 
tarde quente igual à alegria que se 
via nos rostos dos organizadores 
do evento. A filarmónica Portugue-
sa de Montreal animou com várias 
músicas do seu vasto reportório. 
Que esta iniciativa se perpetue por 
muitos anos em memória do nosso 
amigo de todos e da sua linda famí-
lia Sá.

esta associação, como vem 
acontecendo há alguns 
anos, comemora o São joão 

Batista, com os festejos usuais da 
época, ou seja a sardinha assa-
da, as regras, o chouriço assado 
e outros petiscos, doçaria, as ma-
lassadas, o arroz doce, e outras 
iguarias, cozinhadas pelas Sras. 
incansáveis conceição Ferreira, e 
julia Ferreira. 

Esteve uma sala cheia a condizer 
com o ambiente de alegria, para isso 
contribuiu a música do DJ Eduíno 
Machado, ao gosto dos dançarinos 
em pista. O momento alto dos fes-
tejos foi a apresentação da marcha 
desta prestigiosa Associação, já com 
uma tradição de ser composta de 
mulheres, que não olham a por vezes 
ultrapassar dificuldades para manter 
esta dita tradição. A Sra. ensaiado-
ra Sandra Costa, com problemas de 

saúde, não quis ficar à margem de 
mais uma marcha. As marchantes 
apresentaram uma indumentária de 

damas da corte ou rainhas, podemos 
lhes chamar, devido ao porte altivo 
e gracioso de todas elas, acompa-
nhado pela voz impressionante da 
madrinha Sra. Suzete Nobre. Estão 
de parabéns toda administração, en-
cabeçada por Virgílio Santos, seu 
presidente, pessoa incansável como 

todas as pessoas implicadas, modis-
tas, modelistas e outras que por lap-
so não são eventualmente incluídas. 
Viva o São joão

texto:
jorge

              mAtoS

texto:jorge mAtoS
FotoS De mANuel NeVeS

aPOiO dE 6500 EurOs sErá Para EMigrantEs
quE quEiraM vOltar cOM faMília
O	secretário	de	Estado	do	Emprego	confirma	a	intenção	governamental	de	recu-
peração dos emigrantes que saíram de Portugal, com um incentivo monetário de 
ajuda à integração. 
O valor máximo de apoio pode chegar aos 6500 euros.
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ViVa o são João no clube Portugal

o clube Portugal de mon-
treal, como manda a tra-
dição, festejou o Santo 

padroeiro do Quebec, embora 
que em Portugal também se feste-
ja este Santo.
Sardinha assada e outras iguarias 

da praxe como é hábito nestas festas, 
o gostoso arroz doce e as malassa-
das. Sala com bastante gente alegre e 
contente a festejar o Santo do cordei-
rinho ao colo. Viva o São João.

oPrah foi Jantar no
restaurante ferreira café

Há alguns 
t e m p o s 
eu encon-

trei carlos Fer-
reira e disse-me que há sempre 
notícias em qualquer lugar, é só 
procurar e apanhar a notícia.
Nos últimos tempos estou sempre 

a ver os meios sociais tal como Fa-
cebook, Instagram e Linkedin. E, 
encontrei esta notácia que seria bas-
tante interessante ver e ler. Porque 
não é todos os dias que Oprah Win-
frey, ícone de um dos programas 
televisivos mais vistos através do 

mundo, foi ao Restaurante Ferreira 
Café na segunda-feira 17 de junho.
Ela estava na cidade para falar no 

“Centre Bell” na noite de domingo 
e, em vez de sair correndo da cida-
de, Winfrey ficou por lá durante o 
dia - ela também foi visitar uma es-
cola em Pierrefonds.
Parabéns ao Ferreira café e à sa-

borosa gastronomia portuguesa.

tuK tuK está ViaJando

35 anos de marchas e uma linda
noite de são João no oriental
texto: SylVIo mArtINS
FotoS: joão ArruDA

“bravo”. Espero que continuem a 
divulgar a nossa cultura através de 
Montreal, do Quebeque, do Canadá 

e mesmo através do mundo porque 
vocês tem uma chama portuguesa 
que nunca vai apagar. De seguida 
o melhor grupo em Montreal, O 
Contacto fizeram um grande espe-
táculo. Só para realçar este evento, 
muita gente foi ao Oriental e adorei 
tudo, através da noite. E, o momen-
to importante da noite, a apresenta-
ção da 35ª  Marcha do Oriental. É 
de salientar que Angelina Galhoz 
fez parte de 35 edições desta Mar-
cha e é importante de a reconhecer 
em grande porque é muito difícil de 

Continuação da página 1

ano por ano continuar esta linda tra-
dição. E sei que todos os membros 
vão todas as semanas praticar esta 
marcha e que sacrificam muito para 
estarem lá todas as semanas. E, que 
se tu não dás o teu 200% e que só 
apareces no grande dia, ficas bem 
perdido, e é importante louvar todas 
estas pessoas que trabalharam nesta 
marcha e que fizeram um lindíssi-
mo espetáculo que mereceu aplau-
sos de todos os presentes.

o Ano passado tivemos o 
prazer de apresentar o 
“tuk tuk” do café chia-

do Nº 28 no carrefour laval. 
Agora esta linda máquina 

veio de Portugal e trans-
formado para servir café, 
“shakes” e pastelerias por-
tuguesas, está a passean-
do através de Montreal. 
A semana passada foi ao 
festival e fez a alegria de 
muitos, e no fim de sema-
na transato foi no festival 
de São João no bairro Sud-
-Ouest de Montreal. Va-

mos ter uma entrevista em destaque 
com os homens à frente do Tuk Tuk 
de Montreal, Chiado Nº28.

texto:jorge mAtoS
FotoS De mANuel NeVeS

texto:
SylVIo

             mArtINS

O EsPíritO santO Está 
PassandO POr aqui... EM stE-thÉrèsE
Sexta-feira, dia 21 de junho organizou-se a benção da carne, pão, 
massa e vinho. E já estão a preparar-se para as grandes festas do 
Espírito	Santo	para	este	fim	de	semana,	ou	seja,	29	e	30	de	junho	
de	2019	que	se	vão	se	realizar	no	hôtel	de	ville	de	Ste-Thérèse.	As	
Mordomas convidam todos a vir festejar em grande.



Eu encontrei um pó semelhante ao sal na minha entrada. Eu tentei de tirá-lo 
pensando que era um ingrediente de cozinha que alguém tinha deixado lá. 
Desde aquele momento senti coisas dentro da minha mão, como formigas 
dentro da minha pele. Os médicos e o dermatologista não conseguiram en-
contrar uma cura nem uma razão para as bolhas que continuavam doendo. 
Eu usei e tentei de tudo e desesperada fui ver José. Ele descobriu a feitiçaria 
que foi colocada em minha casa e o nome e o rosto da pessoa que fez isso. 
Eu já estou 100% e recomendo José. Abigail

antes depois



O meu marido teve um forte cansaço físico, então fomos ver os médicos. 
Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla que tinha medicação, mas 
não tinha cura. Nós fomos ver José e ele nos deu uma cura não apenas 
tratamentos como você vê, ele é ótimo. Obrigado José. Gizel e Isaac 

antes depois
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lisboa - Porto um Verdadeiro ProJeto
artístico gastronómico em montreal

Há treze anos encontrei 
um homem bastante 
interessante que ti-

nha uma visão extraordiná-
ria. ele criou um festival fora 

do normal, onde, mesmo hoje, muitos estão 
copiar a maneira como ele fez este festival 
multicultural.

Alguns anos depois Herman Alves inaugurou o 
restaurante Bitoque com a sua família, fez mexer 
muito o bairro “Sud-Ouest de Montréal”. Esta 
comunidade quebequense descobriu a gastono-
mia portuguesa e ao mesmo tempo foi o primeiro 
restaurante português “apportez votre vin”. Anos 
passaram e a construção na rua Notre-Dame e 
várias circunstâncias trouxeram momentos mui-
to difíceis para o restaurante. Dois anos de cons-

trução, a Ponte Champlain e a autoroute estava 
tudo em construção, 20 ou 30 minutos para che-
gar ao restaurante, transformavam-se em 50 a 60 
minutos e de vez em quando o cliente nem podia 
chegar lá. Mas em qualquer negócio devemos re-
modelar e refazer uma nova imagem.
Herman explicou-me que o ano passado ele e 

a sua mulher foram a Portugal e viajaram atra-
vés de Lisboa. E, de repente ele teve uma ideia 

olhando um elétrico (Tramway): ele teve a ideia 
de apresentar a gastronomia portuguesa tal como 
uma viagem de Elétrico de Lisboa até ao Porto. 
Iniciou-se o projeto de Lisboa-Porto. De lá ele 
fez construir um terraço tal como um elétrico, fui 
lá a semana passada e é realmente muito lindo. 
Dentro do restaurante algumas coisas mudaram, 
tal como a remodelação de uma sala chamada 
Amália que é um linda sala de espetáculo bastan-
te acolhedora e muita linda, neste momento há 
espetáculos de Fado, de vez em quando e Jazz, 
todas as semanas faz a alegria de muitos que 
gostam deste estilo musical.
Na parte gastronómica tive o prazer de provar 

alguns pratos mais populares e foram todas uma 
delícia tal como Bacalhau à Brás, Bacalhau à 
Terra Nova, Bacalhau à Zé do Pipo, Bacalhau à 
Lagareiro. Supreme de frango Piri-Piri que foi 

uma verdadeira surpresa 
pelo gosto e apresenta-
ção. Borrego ao vinho 
do Porto que foi fantás-
tico, Bochecha de vaca 
confit e muito mais.
Nos últimos tempos po-

demos notar que ele foi 
integrado como membro 
da Confraria do Vinho 
do Porto, e recebeu uma 
bolsa para este grandio-
so projeto gastronómico. 
A Voz de Portugal con-
gratula Herman Alves 
e o seu projeto bastante 
interessante para a promoção da gastronomia 
e cultura das nossas raízes.

texto: 
SylVIo mArtINS

festejou-se pela primeira vez o são joão na igreja de st-Enfant jésus 
com o Grupo folclórico & etnográfico Português de Montreal e no dia 30 
de junho de 2019 vão realizar a festa da amizade às 13h na grande sala 
da igreja st-Enfant-jésus. 30 castanholas para adultos e 15 castanholas 
para crianças. a festa será animada pelo júlio lourenço. Para mais in-
formações isabel gaspar: 514-880-2954.
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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

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 espe-
cializada 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,

chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista EM
rEnOvaÇõEs

ligEiras

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

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

agências funerárias

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

importadores

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

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

restaurantes

financeiros

ingrEdiEntEs
2 douradas; 2 c. chá sal; 2 c. sopa azeite; 1 c. sopa mos-
tarda; 2 limão; qb salsa picada; 1 courgette (média); 1 
cebola roxa (média); qb tomilho fresco

PrEParaÇãO
1. Passe as douradas por água, enxugue-as muito bem 

com papel de cozinha e tempere-as por fora e por dentro 
com 1 colher de chá de sal.
2. Aqueça muito bem uma grelha ou chapa para gre-

lhados.
3. Misture 1 colher de sopa de azeite com a mostarda, 

o dente de alho espremido, 1 colher de sopa de sumo 
de limão.

receita do cheFe ribeiro
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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
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1
2
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douradas grelhadas com molho de mostarda

2
8

5
3 7

8 7

4. Corte a courgette em rodelas e a cebola em gomos. 
Corte	o	 restante	 limão	em	 rodelas	 finas	e	disponha-as	
ligeiramente sobrepostas sobre as douradas. Por cima 
disponha	 algumas	 hastes	 de	 tomilho	 e	 ate	 com	 fio	 de	
cozinha para manter as rodelas no sítio.
5. Regue a chapa com o restante azeite, por cima co-

loque as douradas, e ao lado, as rodelas de courgette e 
os gomos de cebola e pincele com o molho preparado.
6. Deixe grelhar durante cerca de 10 minutos, vire as 

douradas e os legumes, volte a pincelar com o molho e 
grelhe durante mais 10 minutos.
7. Salpique as douradas com salsa picada e sirva com 

os legumes.

conception Oliveira 450.575.8271
Entreprise viceversa 514.912.0063
Macfil Paysage 514.977.3248
almeida 514.284.7239

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE POrtuguEsa EM MOntrEal
É uM EsPaÇO infOrMativO Para a vOssa EMPrEsa
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carnEirO: Carta Dominante: o imperador, que 
significa	Concretização.	Amor:	Poderá	despertar	a	
atenção daquela pessoa que tem debaixo de olho 
há muito tempo. Nunca desista dos seus sonhos! 

Saúde: Pode sofrer algumas dores musculares. Dinheiro: 
Poderá ter alguns gastos extra, previna-se.
Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

tOurO: Carta Dominante: os Enamorados, 
que	 significa	 Escolha.	 Amor:	 Exprima	 os	 seus	
sentimentos sem medo de não ser correspondido. 
Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu ser! 

Saúde: Cuidado com o calor, proteja a sua pele. Dinheiro: 
Modere a possível tendência para gastar desenfreadamente. 
Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

gÉMEOs: Carta Dominante: o Eremita, que 
significa	 Procura,	 Solidão.	 Amor:	 Se	 se	 sentir	
sozinho saia e distraia-se mais. A vida é uma 
surpresa, divirta-se! Saúde: Poderá ter problemas 

de estômago. Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais 
favorável. Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67

caranguEjO: Carta Dominante: o Louco, que 
significa	 Excentricidade.	 Amor:	 Aproveite	 muito	
bem esta onda de romantismo que o está a invadir. 
Que a alegria de viver esteja sempre na sua vida! 

Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.
Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos gastos. 
Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66

lEãO: Carta Dominante: a Temperança, que 
significa	Equilíbrio.	Amor: Dê mais atenção ao seu 
companheiro que está carente. Que o amor esteja 
sempre no seu coração! Saúde: Vá ao médico, nem 

que seja por rotina. Dinheiro: Seja mais exigente consigo, 
só assim conseguirá atingir o sucesso tão desejado nesta 
área da sua vida. Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

virgEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa	Amigo,	Notícias	Inesperadas.	Amor:	Uma	
relação de amizade poderá tornar-se mais séria. 
Abra o seu coração para o amor, seja feliz! Saúde: 

Consulte o seu médico e faça exames de rotina. Dinheiro: 
Resolverá os seus problemas facilmente. Números da 
Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

BalanÇa: Carta Dominante: 6 de Copas, que 
significa	Nostalgia.	Amor:	Não	deixe	que	os	seus	
amigos tenham saudades suas. Combine uma 
saída com eles. Que o seu olhar tenha o brilho 

do sol! Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo. Dinheiro: 
Tenha cuidado com as intrigas no local de trabalho.
Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

EscOrPiãO: Carta Dominante: Rainha de 
Copas,	que	significa	Amiga	Sincera.	Amor:	Saiba	
ouvir aqueles que necessitam da sua ajuda. Seja 
bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade e o 

bem-estar serão permanentes na sua vida! Saúde: Com 
disciplina e controlo melhorará certamente. Dinheiro: uma 
pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

sagitáriO: Carta Dominante: Rei de Espadas, 
que	significa	Poder,	Autoridade.	Amor:	Não	deixe	
que abusem da sua boa vontade. Que a sabedoria 
infinita	 esteja	 sempre	 consigo!	 Saúde:	 Possíveis	

dores em todo o corpo. Dinheiro: Cuidado com os grandes 
investimentos. Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

caPricórniO: Carta Dominante: O Julgamento, 
que	 significa	 Novo	Ciclo	 de	 Vida.	Amor:	Alguém	
que lhe é muito chegado pode desapontá-lo. Seja 
paciente se o comportamento dos outros não 

corresponder às suas expectativas. Saúde: Coma mais 
fruta e legumes. Dinheiro: Momento sem preocupações.
Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

aquáriO: Carta Dominante: A Justiça, que 
significa	 justiça.	Amor:	Momento	em	que	andará	
mais isolado dos seus familiares. Que a luz da 
sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: 
Cuidado, pois o seu sistema imunitário anda mais 

frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a 
sua conta. Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

PEiXEs: Carta	Dominante:	A	Morte,	que	significa	
Renovação. Amor: Procure esquecer as situações 
menos positivas do seu passado afetivo. Rejeite 
pensamentos pessimistas e derrotistas. Dê 

mais de si! Saúde: Procure com mais regularidade o seu 
oftalmologista.	Dinheiro:	Segurança	financeira.
Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

lindo arraial de são João
na missão de santa cruz

Para comemorar esta 
festa, em colaboração 
com a festa Nacional 

do Quebec, teve início às 
doze horas a eucaristia, findo 

o qual foi servido o almoço a partir das treze, 
cujo menu integrava, caldo verde, sardinhas, 
bifanas, frango, malassadas e serviço de bar.

Às dezasseis e pouco 
foi prestada uma ho-
menagem à bandeira 
do Quebeque e um 
discurso patriótico 
proferido pelo depu-
tado Carlos Leitão. 
O grupo de bombos 
do grupo Cultural 
Cana Verde iniciou o 

espetáculo, seguido pela atuação do rancho do 
citado grupo. Dezoito e trinta, para gaudio dos 
presentes, a atuação do Rancho Folclórico Praias 
de Portugal do Clube Portugal de Montreal, que 
sem dúvida foi a grande atuação da tarde, não 
menosprezando outros grupos presentes, mas 
percebemos uma maneira diferente de interpre-
tar cada dança, uma garra de representar o nosso 
Minho. 
Finalmente o momento esperado, a atuação das 

marchas da Associação Portuguesa do Canadá, 
que como hábito apresenta somente mulheres, 
que deliciaram quem as observou, trajadas como 
rainhas, e foram realmente.
Seguiu a marcha do Clube Oriental de Mon-

treal, que festejou trinta e cinco anos de ativida-
de, de início foram apresentados os nomes dos 
marchantes, em seguida foi guardado um minuto 
de silêncio em memória do defunto marchante 
José Brilhante, figura carismática da citada mar-

cha, homem sempre de boa disposição e boa co-
municação, que repouse em paz. 
Os marchantes iniciaram a atuação com traze-

mos música, a letra da qual foi escrita pela ma-
drinha Fátima Miguel, a qual animou e cantou 
todas as danças da marcha. Ora rodopiando com 
os marchantes ou em solo pedia aplausos que 
sem dúvida eram merecidos, acompanhada por 

seu par de padrinhos Telmo Barbosa, e o seu en-
saiador Jerry Arruda. A Noite foi animado pelo 
conjunto Seleção. Parabéns a toda a organização, 
e ao locutor destas efemérides Fernando Santos.
Parabéns Inês Gomes e o seu marido por organi-

zar esta linda festa. A organização quer agradecer 
a todos os benévols que trabalharam muito neste 
evento, aos comerciantes que ajudaram com do-
nativos, a cidade de Montreal que emprestaram o 
palco, Alex Norris e Jean-François Beaupré. 

texto: jorge mAtoS
FotoS: mANuel NeVeS

chaMar “filhO da Puta” à POlícia nãO É criME, É “gritO dE rEvOlta”
Dois agentes da PSP da esquadra da Amadora haviam apresentado queixa contra dois homens 
pelos	crimes	de	injúria	agravada	e	de	ofensa	à	integridade	física	qualificada.	Mas	o	processo	foi	
arquivado	e	as	justificações	para	tal	não	estão	a	ser	bem	recebidas	junto	daquela	força	policial.	
Tudo aconteceu em maio do ano passado junto ao Bingo da Amadora. Dois homens “alcooliza-
dos” estavam a “falar alto e estavam de ânimos exaltados” enquanto decorria o jogo, o que levou 
um outro jogador a pedir que se calassem. Este pedido foi mal recebido e logo se iniciou uma 
acesa discussão, tendo sido alertada a PSP.
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pequenos anúncios
uma escoLha certa | teL.: 514-284-1813

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 trabalhar no Be-
tão	e	finalização	de	piscina.	

nora: 450-628-5472

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.
514-242-7649Precisa-se de homem para ajudante para

instalação de alumínio. tel:514-362-1300

7 DIFereNçAS

Cherchant personnel avec expérience dans le 
nettoyage et l’entretien des immeubles de bureaux 
à temps plein ou à temps partiel. Doit posséder une 
voiture. Hommes et femmes peuvent appliquer. S’il 
vous plaît envoyer votre cv par télécopieur au 450-
978-9664, par courriel à sandrag@saronet.com ou 
appelez-nous au 450-978-0990 entre 09h00 et 16h30.

cOncEPtiOn OlivEira
Procura homem ou jovem com ou sem experiência para 

renovação geral de cozinha e de casa de banho. 
Contatar António Oliveira

514-952-0004rEstaurantE a quinta
Está à procura de cozinheiro e ajudante de 
cozinha a tempo inteiro ou parcial. deve ser 

responsável, respeitoso e fiável.
514-563-1211

empreGos

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 empregados em “Pavé-uni” com 
experiência. salário segundo a experiência.

frank: 514-830-8940

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

empreGos

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa e que gosta de cães. Situado no bairro 

ahuntsic perto do métro henri-Bourassa. 1 dia por 
semana. 514-893-2023

Nemo cArtooN

dOlcE saPOrE
Precisa-se de um cozinheiro, um padeiro 
e um pasteleiro com ou sem experiência

rosário Mouro
450-629-5115 ou 514 298-4733

anedotas da maria rosa
a tElEvisãO
uma loira foi a uma loja onde se vendiam electrodomés-
ticos e material electrónico. Chega-se a um empregado 
e pergunta-lhe:
- Desculpe, quanto custa aquela televisão?
- Não vendemos televisões a loiras.
A loira indignada decide regressar no dia seguinte usan-
do uma peruca ruiva. Quando chega a loja, dirige-se ao 
empregado e diz-lhe:
- Pode-me dizer quanto custa aquela televisão?
- Não vendemos televisões a loiras.
A	loira	fica	espantada	mas	mesmo	assim	decide	regres-
sar no dia seguinte com uma peruca morena. Quando 
chega, vai ter com o empregado e diz:
- Quanto custa aquela televisão?
- Não vendemos televisões a loiras.
A loira já farta da situação pergunta:
- Mas como é que sabe que eu sou loira e porque é que 
não me vendem a televisão?
- Porque as loiras são burras e aquilo não é uma televi-
são, é um microondas!

hOriZOntais
1. Pancada com a mão em alguma parte do corpo. (4); 
4. Combustível líquido natural encontrado no subsolo. (8); 
8. Peça ou acessório para carro. (8); 9. Suco de ___. (4); 
10. Gasta pelo uso. (5); 11. Que erra; vagante. (7); 13. 
Tubarões (em inglês). (6); 15. Relativo a íon. (química) (6); 
17.	Pessoa	que	não	pode	ter	filhos.	 (7);	19.	Mulher	mui-
to idosa. (5); 22. ___ Bello (1931-2007): atriz e humorista 
brasileira. (4); 23. Que não se pode negar. (8); 24. Treinar 
animais. (8); 25. Membros emplumados que possibilitam 
aos pássaros voarem. (4).
vErtical
2. Cor presente no arco-íris (plural). (5); 3. Despertar. (7); 
4. Passarela sobre a água. (4); 5. Relativo ao teatro (plu-
ral). (8); 6. Que não é transparente (feminino). (5); 7. Elás-
tico (em inglês). (7); 12. Sufocar; abafar. (8); 14. Marido 
(em inglês). (7); 16. Pequenas aves contidas num ninho. 
(7); 18. Moeda da união Européia (plural). (5); 20. São e 
salva. (5); 21. Dividir ao meio. (4).

Precisa-se de um grelhador (a gás) 
com experiência de preferência na zona 
de Beloeil na autoroute 20. um novo 
restaurante que vai abrir em agosto.

514-244-6135
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exPosição de artes e letras

Nos dias 15 e 16 de ju-
nho no Salão da mis-
são de Santa cruz a 

comissão organizadora com-
posta por gracinda rocha, 

maria joão Sousa, josé Dias e manuel car-
valho apresentaram uma exposição cultural 
que marcou a nossa cultura e a nossa história 
com trabalhos que tem tudo que é relacionado 
com arte atuais e antigos frequentadores da 
utl (universidade dos tempos livres), uma 
exposição de livros de autores portugueses da 
província do Quebeque, foi verdadeiramente 
um tesouro a descobrir na nossa comunidade 
e atividades como esta merecem divulgadas 
com tantos artistas que a comunidade não co-
nhece os lindos trabalhos dos expositores.
Os expositores foram: Isabel Faia, Olga Lourei-

ro, Lídia Ribeiro, Bertina Bulhões, José Roda, 
Lurdes Abreu, Maria João Sousa, Conceição 
Rosário, Artur Araújo, Gracinda Rocha, Gra-
ça Cruz, Homero da Cruz, Helena Bento, Gló-
ria Teixeira, Anália Lopes, Helena  Bento, Raúl 
Mesquita, Domigos Oliveira, Bernadino Caeta-
no, Cândida Martins.
O jornal A Voz de Portugal oferece os parabens 

à comissão organizadora desta atividade.

ISABel FAIA, umAS mãoS De
FADA DA NoSSA comuNIDADe
Catherine Jalbert, escritora interessada em tudo 

o que diz respeito à evolução humana, diz que 
cada ser humano tem dentro de si um criador 
bem escondido no fundo do seu subconscien-
te, esperando pacientemente o momento de ser 
posto em liberdade. Ora a história da nossa fada 
confirma esta citação.
Isabel Faia nasceu em Lisboa na freguesia de 

São Sebastião da Pedreira onde deu os seus pri-
meiros passos. Depois, ainda criança, viveu em 
Campolide e finalmente mudou-se para Queluz 
a fim de frequentar o colégio Almeida Garrett 
onde permaneceu até completar o 7º ano. 

No liceu, embora tímida, desde logo demons-
trou uma verdadeira aptidão para o desenho e 
tudo o que se relacionava com a Arte. Terminado 
o curso de liceu, a porta da Universidade (Belas 
Artes) estava aberta para ela sem grandes esfor-
ços, mas a vida nem sempre é como se imagina 
e a Isabel em vez de frequentar essa instituição 
optou pelo trabalho, aliás um bom posto que vie-
ra a concurso na Maternidade Alfredo da Costa.
O futuro adivinhava-se risonho, pois a sua as-

censão na função pública era fulgurante. Ainda 
muito jovem, ela obteve um diploma de ensino 
particular que lhe abriu as portas para um posto 
de professora e diretora duma escola privada, na 
região de Lisboa.
Mas a Isabel não se contentou com as promo-

ções sucessivas na função publica. Estudava 
continuamente para aumentar os seus conheci-
mentos na organização Ministerial e a vida sor-
ria-lhe. A sua ascensão era fulgurante; logo que 
um posto superior vinha a concurso, ela concor-
ria e obtinha-o. Ainda muito nova chegou a ser 
chefe de secção, dum departamento do Instituto 
da Família e Ação Social, já no topo da carreira 
da função pública embora sem estudos universi-
tários. A Isabel auferia então um vencimento su-
perior ao de qualquer colega do sexo masculino, 
o que era raro naquela época.
Entretanto aconteceu a revolução do 25 de 

Abril e começou o corte nos postos de chefia do 
seu departamento. As vagas existentes em toda 

a função pública eram reservadas para os fun-
cionários retornados dos novos países africanos, 
Angola, Guiné, Cabo Verde e Moçambique. As 
portas fecharam-se para Isabel em Portugal.
Em 1975, apenas com 38 anos, imigrou para 

o Canadá trazendo consigo a família e os seus 
conhecimentos intrínsecos bem como a força 
de singrar na vida. Lecionou na Escola de Santa 
Cruz durante 15 a 16 anos e mais tarde no PELO 
(Programa de estudo de língua de origem) nas 
escolas de Montreal. Foi através deste programa 
que surgiu o convite para a visita aos Açores, 
com o patrocínio do Governo Açoriano.
A vida continuava o seu percurso normal até 

que um dia surgiu um problema de saúde que a 
fez procurar no seu subconsciente o amor latente 

pelas Artes que adormecido pelo tempo esperava 
só um instante para a salvar, servir-lhe de tera-
pia. No seu interior fermentava o desejo de fazer 
algo com as suas mãos e ocupar o seu espírito. 
Foi então que a Isabel se lembrou do que lhe ha-
via dito a sua professora do Liceu: tens mãos de 
artista, deverias ir para as Belas Artes.
A Isabel respondeu ao chamado do seu subcons-

ciente sem mesmo se aperceber. Quando procu-
rava objetos antigos e revistas para se entreter, 
encontrou por acaso um anúncio sobre o ensino 
da Arte Sacra. A partir desse instante a sua vida 
tomou outro rumo; um novo amor a preenchia, a 
Arte Sacra, as rendas e os bordados começaram 
a preencher-lhe o tempo e a saúde voltou.  
Na UTL (Universidade dos Tempos Livres) do 

Centro comunitário de Santa Cruz fez cursos de 
pintura de azulejos e outros e em Portugal, conti-
nuava com os de Arte Sacra. Executou trabalhos 
com cascas de cebola, escamas de peixe, con-
chas, pérolas, sedas bordadas a fio de prata e de 
ouro, rendas, bordado de castelo branco, etc. A 
sua paixão é ainda tão grande que não lhe resta 
tempo para se alimentar ou dormir, como diz o 
esposo.
Hoje a Isabel preenche todos os seus tempos li-

vres ensinando na UTL, tudo o que queiramos 
saber sobre Artes e Lavores. Ela é a referência no 
ensino dessa matéria na comunidade.
Não tenho dúvidas que, tal como disse a escri-

tora, a criação que por muitos anos ficara esque-
cida no subconsciente da Isabel, ressurgiu no 
momento em que ela mais precisava tornando-se 
uma verdadeira terapia, fazendo dela a Fada das 
Artes da nossa comunidade. (Maria-Adelaide 
Oliveira).

texto:
FrANcIScA reIS

O 65º summer fancy food show 
surgiu com entusiasmo no jacob 
javits center. Organizada pelo sfa 
foodservice council e presidida 
pela chef Elizabeth falkner. tive-

mos a oportunidade de ver uma grande delega-
ção dos açores neste grandioso evento.
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  P J V E D GM GS
caMPEOnatO BrasilEirO 2019

1 -palmeiras 25 9 8 1 0 18 2
2 -santos 20 9 6 2 1 12 7
3 -Flamengo 17 9 5 2 2 15 9
4 -internacional 16 9 5 1 3 13 8
5 -atlético mineiro 16 9 5 1 3 14 11
6 -Goiás 15 8 5 0 3 11 8
7 -botafogo 15 9 5 0 4 8 8
8 -bahia 14 9 4 2 3 11 11
9 -são paulo 14 9 3 5 1 8 5
10-corinthians 12 8 3 3 2 7 5
11-Grêmio 11 9 3 2 4 10 11
12-a. paranaense 10 9 3 1 5 13 12
13-ceará 10 9 3 1 5 10 9
14-Fortaleza 10 9 3 1 5 8 13
15-vasco 9 9 2 3 4 8 14
16-Fluminense 8 9 2 2 5 13 16
17-chapecoense 8 9 2 2 5 10 14
18-cruzeiro 8 9 2 2 5 9 16
19-csa 6 9 1 3 5 3 15
20-avaí 4 9 0 4 5 4 11

10ª Jornada
13/07 Grêmio 16:00 Vasco
  São Paulo 17:00 Palmeiras
  Bahia 18:00 Santos
14/07 Fortaleza 20:00 Avaí
  Flamengo 10:00 Goiás
  A. Paranaense 15:00 internacional
  Cruzeiro 15:00 Botafogo
  Corinthians 15:00 CSA
  Chapecoense 18:00 Atlético Mineiro
16/07 Fluminense 19:00 Ceará

9ª Jornada
12/06 Botafogo 0-1 Grêmio
13/06 Fortaleza 2-1 Cruzeiro
  Santos 1-0 Corinthians
  CSA 0-2 Flamengo
  internacional 3-1 Bahia
  Vasco 1-0 Ceará
14/06 Palmeiras 2-0 Avaí
  Chapecoense 1-1 Fluminense
  Goiás 2-1 Athletico Paranaense
  Atlético Mineiro 1-1 São Paulo

GRUPO ESTE P J V E D GM GS
MajOr lEaguE sOccEr 2019

1-philadelphia union 31 17 9 4 4 31 20
2-impact montréal  27 18 8 3 7 21 28
3-dc united 27 17 7 6 4 23 18
4-atlanta united 26 15 8 2 5 19 11
5-ny red bulls 24 16 7 3 6 27 19
6-new york city Fc 23 14 5 8 1 23 17
7-toronto Fc 19 15 5 4 6 26 25
8-orlando city 18 15 5 3 7 22 21
9-chicago Fire 18 16 4 6 6 24 23
10-columbus crew 17 16 5 2 9 16 24
11-ne revolution 16 16 4 4 8 17 33
12-Fc cincinnati 11 16 3 2 11 14 33
GRUPO OESTE P J V E D GM GS

1-Los angeles Fc 37 16 11 4 1 39 13
2-La Galaxy 28 16 9 1 6 22 19
3-seattle sounders 26 16 7 5 4 26 21
4-houston dynamo 24 13 7 3 3 21 14
5-Fc dallas 22 16 6 4 6 22 22
6-minnesota united 21 15 6 3 6 23 24
7-real salt Lake 19 15 6 1 8 21 27
8-sJ earthquakes 19 15 5 4 6 23 27
9-vancouver Whitecaps 18 16 4 6 6 17 20
10-sporting Kc 16 15 3 7 5 26 27
11-portland timbers 14 13 4 2 7 19 26
12-colorado rapids 12 15 3 3 9 24 34

éPocA ArrANcA A 4 De AgoSto com SuPer-tAçA câNDIDo olIVeIrA

futebol regressa ao trabalho em Julho

Ainda com a maior par-
te das equipas a gozar 
o período de férias e 

com o mercado de transfe-
rências a dar os primeiros 
passos, o arranque da I liga 

só vai acontecer mais tarde.
É pelo início de julho que as formações do esca-

lão principal do nosso futebol começam a prepa-
rar o arranque da nova época. A maior parte dos 
clubes agendou o regresso aos trabalhos para o 
início de julho, tendo sido já marcados mais de 
meia centena de jogos de preparação (ver caixa 
dos encontros).
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), 

por sua vez, revelou o calendário para a época 
2019/20 em Portugal - para o futebol sénior mas-
culino. A temporada arranca com a Supertaça 
Cândido de Oliveira, a 4 de agosto, a disputar-
-se entre o Benfica e Sporting, desafio marcado 
para o Estádio do Algarve. Uma semana depois, 
começa efetivamente a Liga, com a realização da 
primeira jornada. 
Mas antes do primeiro pontapé de saída e até 

finais de agosto, o mercado está em aberto onde 
muitas entradas e saídas irão acontecer.
Para já esta deverá ser a semana decisiva para 

o Sporting no que à saída de Bruno Fernandes 
diz respeito. A Alvalade, já chegaram propostas 
concretas para o jogador se transferir, nomeada-
mente para Inglaterra, mais propriamente rumo 
ao Manchester City, uma vez que o técnico es-
panhol do clube inglês, Pepe Guardiola, não de-
sarma e quer ver o médio ofensivo jogar ao lado 
de Bernardo Silva. Também o que poderá dar 
que falar, são as recentes alterações ao jogo que 
a Liga vai implementar já na época que se avi-
zinha. Alterações que poderão mudar o futebol 
português, mas que para já não contam com o 
apoio quer do Benfica, Sporting e FC Porto, que 
não marcaram presença na reunião da Liga onde 
se fizeram aprovar tais alterações.
Em suma, a bola está prestes a rolar e com ela 

as novidades ou talvez não, com que as princi-
pais equipas se irão apresentar.

V. Setúbal já trabalha
A formação do Vitória de Setúbal já vestiu os 

calções, a camisola e calçou as chuteiras, rumo 
ao trabalho tendo em vista a sua participação na 
época 2019/20 no escalão principal do futebol 
nacional.
Uma vez mais este ano e à semelhança do an-

terior, os objetivos da equipa são realizar uma 
época tranquila, tal como afirmou o líder técni-
co sadino, Sandro Mendes que ainda não contou 
com os quatro reforços já anunciados pela dire-
ção do Clube. “A nossa expectativa é garantir a 
permanência o mais rápido possível para evitar 
o que tem acontecido nos últimos anos”, referiu 
Sandro Mendes, após orientar o primeiro treino 
no Complexo Desportivo da Várzea. Em jeito de 
balanço, o técnico sadino, que lidera um plantel 
cujo orçamento ronda os 3,7 milhões de euros, 
mostrou-se agradado pela forma como os 17 jo-
gadores presentes na sessão de trabalho se apli-
caram no primeiro dia da pré-época. “Ainda que 
a meio gás, sem metade do plantel, o primeiro 
dia de trabalho foi bastante positivo. Toda a gen-
te esteve motivada. Ainda não forçámos muito 
nem é essa a ideia. Queremos trabalhar os joga-
dores para potenciá-los. Daqui a dois ou três dias 
começamos a trabalhar com alguma intensida-
de”, disse.
Ivo a pensar na europa
Outra das formações que já iniciou os trabalhos 

de pré-época foi o Vitória de Guimarães que con-
ta com o novo treinador, Ivo Vieira. Recorde-se 
que a equipa da cidade berço iniciou a tempora-
da 2019/2020 mais cedo uma vez que tem o seu 
compromisso europeu com o jogo oficial no dia 
25 de julho, dentro de sensivelmente um mês, 
altura em que defronta os cazaques do Tobol 
Kostonay ou com os luxemburgueses do Jeunes-
se Esch, em jogo a contar para a 1.ª mão da 2.ª 
pré-eliminatória da Liga Europa. Ainda com vá-
rias indefinições no plantel (Dodô, Osório, Pepê 
e Matheus estavam emprestados e deixaram de 
entrar nas contas, João Afonso e Tozé termina-
ram contrato e não continuam na Cidade Berço), 
o V. Guimarães já trabalha no Estádio D. Afonso 
Henriques, entrando em estágio no próximo dia 
sete e até dia catorze, em Quiaios.

texto: 
joSé coStA

jOgOs dE PrÉ-ÉPOca (cluBEs da i liga)

6 julhO: Braga-Oliveirense; Marítimo-Marítimo B; 
Famalicão-Famalicão sub-23 e D. Chaves-D. Aves.
9 julhO: Varzim-Braga e Portimonense-Wrexham.
10 julhO: Sporting-Rapperswil Jona (Suíça); Ben-
fica-Anderlecht (jogo de apresentação); Rio Ave-
-Penafiel;	Famalicão-Santa	Clara;	Marítimo-Marítimo	
sub-23; Gil Vicente-Cerveira e D. Chaves-Boavista.
13 julhO: Sporting-St. Gallen (Suíça); Benfica-Aca-
démica (coimbra); Portimonense-Braga; Rio Ave-Boa-
vista; Gil Vicente-Berço SC; D. Aves-Tondela; P. Ferreira-
-D. Chaves e Santa Clara-Sp. Covilhã (Paredes).
14 julhO: V. Guimarães-Famalicão e Santa Clara-
-Académico de Viseu (Paredes).
15 julhO: Farense-Marítimo.
16 julhO: fc Porto-fulham (algarve); Braga-Mill-
wall;	Portimonense-Marítimo	e	Penafiel-Santa	Clara.
17 julhO: Rio Ave-V. Guimarães; Feirense-Moreiren-
se; Oliveirense-Tondela e Famalicão-Académica.
18 julhO: Boavista-Gil Vicente e Marítimo-Al Duhail.
19 julhO: fc Porto-Bétis (algarve);
 sporting-club Brugge (Bélgica);
 Sp. Braga-Lille/Marítimo;
 Portimonense-Getafe e Leixões-Santa Clara.
20 julhO: Benfica-Chivas (EUA);
Oliveirense-Moreirense; Rio Ave-Santa Clara; Belenen-
ses-Sunderland; Marítimo-Lille; Gil Vicente-D. Chaves 
e Famalicão-Feirense.
24 julhO: sporting-liverpool (Eua); 
 Benfica-Fiorentina (EUA);
 Braga-Mónaco; Gil Vicente-Moreirense;
 D. Chaves-Rio Ave; Marítimo-Luton;
 Portimonense-Lille e D. Aves-Famalicão.
25 julhO: Jeunesse Esch/Tobol-V. Guimarães
 (2ª pré-eliminatória Liga Europa)
27 julhO: FC Porto-Mónaco; Famalicão-Rio Ave;
  Marítimo-L. Palmas e D. Aves-G. Vicente.
28 julhO:	 Benfica-Milan	(EUA)
 sporting-valencia (Troféu Cinco Violinos)
31 julhO: FC Porto B-Rio Ave.
4 agOstO: supertaça cândido Oliveira: 
 Benfica-Sporting.

quartos-de-final 
2019/06/28 Brasil 20:30 Paraguai
  Venezuela 15:00 Argentina
2019/06/29 Colômbia 19:00 Chile
  uruguai 15:00 Peru

fase de gruPos
gruPO a P J V E D GM GS
1-Brasil  7 3 2 1 0   8   0
2-Venezuela 5 3 1 2 0   3   1
3-Peru 4 3 1 1 1   3   6
4-Bolívia 0 3 0 0 3   2   9

gruPO B P J V E D GM GS
1-Colômbia 9 3 3 0 0 4 0
2-Argentina 4 3 1 1 1 3 3
3-Paraguai 2 3 0 2 1 3 4
4-Catar 1 3 0 1 2 2 5

gruPO c P J V E D GM GS
1-uruguai 7 3 2 1 0 7 2
2-Chile 6 3 2 0 1 6 2
3-Japão 2 3 0 2 1 3 7
4-Equador 1 3 0 1 2 2 7

mensagem de meaghan benfeito
all our dreams can come true if we have the courage to pursue them.

happy #olympicday everyone!
#beijing2008 #london2012 #rio2016 —> #tokyo2020
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De um momento para ou-
tro eu tive um surto nas 
partes íntimas que ne-
nhum médico conseguia 
me curar, meu marido che-
gou a pensar que eu esta-
va	sendo	infiel.	É	por	 isso	
que eu visitei o XaMã que 
em 3 sessões com ervas 
eu estava curada de um 
mau olhado que me fez 
uma colega de trabalho 

porque eu não queria dormir com ela e a melhor 
parte foi que ele me mostrou seu rosto porque eu 
estava incrédula. MARIZA

Durante 4 ANOS eu estava 
carregando uma cruz pesa-
da com a doença da minha 
filha.	Visitei	este	XaMã que 
em um espelho mostrou 
como seu ex-namorado ti-
nha feito um trabalho com 
espíritos negros para do-
miná-la e por isso eu teve 
uma esquizofrenia incurá-
vel. Eu não tinha nenhum 

controle, não queria ser banido, não queria fazer 
nada. Mas este enviado de dEus me curou em 
menos de duas semanas. Eu sou muito grata por-
que você me mostrou o rosto desse desgraçado.

Minha esposa foi hos-
pitalizada durante 45 
dias	 e	 ficou	 doente	
na cama por 6 longos 
meses, os médicos 
não descobriram qual 
era o problema, mas 
todo o seu organismo 
e sistema imunológico 
foram afetados. Eu 
quase não comia, não 
dormia	 e	 fiquei	 recla-

mando de dor até chegar ao XaMã que me mos-
trou	em	um	espelho	um	mal	que	eles	fizeram	para	
nos	 fazer	mal	e	 com	um	 tratamento	fitoterápico	
em apenas 2 semanas eu curei e renovei nossa 
vida.

f1: lewis hamilton, soma e... segue 
lewis Hamilton venceu de ponta a ponta 

o grande Prémio da França, conquis-
tando a sua quarta vitória consecutiva 

e a quinta da temporada 2019 da Fórmula 1,  
e esta com mais uma dobradinha da mercedes 
depois de um jejum de duas corridas a mer-
cedes voltou aos dois primeiros lugares do pó-
dio, apesar de Bottas cortar a linha de partida 
-chegada com mais de 15 segundos atrás do seu 
companheiro de equipe. charles leclerc, da 
Ferrari, completou o pódio na terceira posição,  
o terceiro do ano. o monegasco aproximou-se 
perigosamente de Bottas nas voltas finais da 
corrida em Paul ricard, mas não conseguiu ul-
trapassar o finlandês. 

Max Verstappen fez uma corrida tranquila para 
terminar em quarto enquanto o seu companheiro 
de Red Bull, Pierre Gasly, terminou fora da zona 
de pontuação. Sebastian Vettel, Ferrari que largou 
em sétimo na greilha, somente conseguiu ganhar 
duas posições durante toda a corrida, fazendo uma 
prova sem altos relevos, mas, mesmo assim con-
seguiu ir buscar um ponto a mais pela volta mais 
rápida, registando ao mesmo tempo um novo re-
corde no Circuito de Paul Ricard.
A McLaren  mais uma vez voltou forte na Fran-

ça, e quando tudo previa que terminariam entre os 
seis primeiros lugares, Norris com problemas na 
caixa de velocidades nas voltas finais acabou por 
terminar na 10ª posição assistindo sereno a mais 
uma brilhante prestação do seu companheiro de 
equipa Carlos Sainz ao ver o espanhol terminar 
em sexto, à frente de Daniel Ricciardo, Kimi Rai-
kkonen e Nico Hulkenberg. “Tínhamos que ser a 
quarta equipa mais rápida e isso foi cumprido o 
que significa que estamos a seguir o bom cami-
nho”, disse Sainz. E para terminar com a cereja 
em cima do bolo... Norris, McLaren foi eleito pi-
loto do dia. 
Lewis Hamilton criticou a decisão de punir Da-

niel Ricciardo por uma ultrapassagem dupla sobre 
Lando Norris e Kimi Raikkonen, respetivamente, 
no Grande Prémio da França, que resultou com 
o piloto da Renault a descer ao 11º lugar, “Isso 

não é uma penalidade”, afirmou Hamilton no Ins-
tagram. “Você não pode ver o carro ao lado, ele 
simplesmente deu espaço mais do que suficien-
te, mas estava na frente”, finalizou. E agora em 
Montreal já esqueceu o que se passou com a fa-
mosa transgressão de Vettel do qual lhe custou a 
corrida?

Próximo encontro dentro de uma semana no 
grande Prémio da Áustria em Spielberg. Até  
lá tenha uma ótima semana.
reSultADoS FINAIS
1) Lewis Hamilton (Mercedes)
2) Valtteri Bottas (Mercedes)
3) Charles Leclerc (Ferrari)
4) Max Verstappen (Red Bull/Honda)
5) Sebastian Vettel (Ferrari)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que o Grande Prémio do Brasil de Fórmula 
1 deverá voltar a ser realizado no rio de janeiro a partir de 2021. de acordo com ele, a 
mudança foi acordada pelo governo e pela Presidente da câmara do rio com a liberty 
Media e há “99% de chance, ou mais” de se concretizar. “nós não perderemos a fór-
mula 1. O contrato vence ano que vem com São Paulo e eles resolveram retornar a F1 
para o rio de janeiro. Obviamente, ou seria isso, ou a saída dela do Brasil.


