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texto: 
JoSé coStA

cafôfO “PrEParadO” Para sEr PrEsidEntE dO gOvErnO rEgiOnal da MadEira
o partido Socialista é o único que está em condições de assegurar a alternativa democrática nesta 
região - e os madeirenses querem mudar - e essa mudança só é possível com o pS”, disse, após a 
entrega das listas de candidatos às eleições de 22 de setembro no tribunal da Comarca da madeira, 
no Funchal. paulo Cafôfo sublinhou que a grande preocupação da candidatura foi, desde a primeira 
hora, analisar os problemas do arquipélago e definir as soluções. “Estou preparado para ser presi-
dente do governo, o pS está preparado para ganhar as eleições e não estamos aqui preocupados 
com coligações”, disse.

o cANto Do Zé

Governo sem rumo

Portugal vive o maior 
“braço de ferro” dos 
últimos 20 anos entre 

Sindicatos e Governo.
De fato, e depois de várias 

reuniões que não deram em 
nada, e quiçá também não eram para dar, o Sin-
dicato Nacional dos Motoristas de Matérias Pe-
rigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente 
dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), tendo-
-se também associado à paralisação o Sindicato 
dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e 
Urbanos do Norte (STRUN), avançaram para a 
greve por tempo indeterminado, como anterior-
mente informaram o Governo e o País.
Já em Abril passado a coisa “ferveu” e o País 

sentiu o pulso dos grevistas que paralisaram o 
Portugal. Cientes de tal fato, a Associação Na-
cional de Transportadores Públicos Rodoviários 
de Mercadorias (ANTRAM), representativa dos 
patrões do setor, acabou por concordar com as 
posições exigidas se o Sindicato terminasse a 
greve de então, deixando a conclusão das con-
versações para mais tarde. Puro engano e aí está 
o resultado: greve indeterminada com ambos os 
lados a acusarem-se mutuamente de incumpri-
mento do então acordado em Abril.
Perfeitamente conscientes de que uma greve 

deste tipo em pleno verão (época de férias, as-
sociada à vinda dos nossos emigrantes ao País), 
o Governo avançou para mediar as conversações 
entre patrões e sindicalistas. Nada de bom dai re-
sultou com as acusações a manterem-se nas tele-
visões, rádios e jornais.
Perante tal impasse, o Ministro Pedro N. San-

tos (qual ser iluminado) mandou os portugueses 
abastecerem o mais que puderem os seus veícu-
los para assegurarem combustível necessário à 
sua atividade. Figura triste a de um ministro de 
Portugal ao preferir tais declarações em plena te-
levisão publica.
Perfeitamente incapazes de mediar e encontrar 

uma solução para o problema, o governo come-
çou por mandar “recados” aos sindicatos por vá-
rios governantes, de que estava a preparar mili-
tares e elementos das forças de segurança para 
renderem os motoristas grevistas. Depois, veio 
decretar serviços mínimos entre 50% e 100% e 
declarou crise energética, que implica “medidas 
excecionais” para minimizar os efeitos da parali-
sação e garantir o abastecimento de serviços es-
senciais como forças de segurança e emergência 
médica.
Mesmo assim e perante a campanha de desinfor-

mação que se tem vindo a ver e ouvir, os Sindi-
catos não vergaram e foram mesmo para a greve 
com a CGTP (organização de cariz comunista) 
estranhamente a ficar de fora. Aliás, em “cima 
do murro” ficaram os Partidos de esquerda como 
o PCP, Bloco de Esquerda, Verdes, etc… a ver 
como param as modas esperando para que o lado 
vão cair.
Gostaria de ver se esta greve fosse no tempo 

do governo de Passos Coelho. Aí vinham todos 

com tudo para cima do último Primeiro Ministro 
que Portugal viu vencer eleições. Hoje não, está 
tudo calado não vá o ruido trair os acordos que se 
avizinham para as eleições de Outubro…
Mas voltando à greve, seja justa ou injusta, é 

um direito que assiste ao trabalhador e, como 
tal, deverá ser respeitada e o Governo, dito de 
esquerda, não a respeitou mostrando uma pre-
potência e desrespeito pela democracia que nos 
deixa preocupados. Este tipo de ações acontecia, 
frequentemente, antes de 25 de Abril de 1974. 
Hoje não. Depois de ter demonstrado total inca-
pacidade para mediar e ajudar a resolver o con-
flito, mo governo limitou-se a decretar serviços 
máximos (dito mínimos) e perante a incapaci-
dade dos resultados no final do primeiro dia de 
greve, decretou a requisição civil. Decisões de 
gente aflita, sem rumo e sem capacidade de lide-
rança. E é neste tipo de gente que os portugueses 
irão votar?
Registe-se que a requisição civil obriga os tra-

balhadores a apresentarem-se no seu local de tra-
balho para desempenharem as suas funções. Os 
sindicatos prontamente acataram a decisão go-
vernamental, mas cumprem apenas as oito horas 
obrigatórias de trabalho.
Não contentes com a decisão de prepotência, 

sempre em defesa dos portugueses como apre-
goam, como se isso fosse verdade, o Governo 
ainda convocou 12 mil operacionais da GNR e 
PSP assim como algumas centenas de homens 
destas forças de segurança e militares para com-
plementarem os horários de abastecimento dos 
postos de gasolineiros.
A Associação dos Profissionais da Guarda 

(APG/GNR), acusaram o primeiro-ministro de 
desrespeitar a dignidade dos profissionais que 
servem a GNR e rejeitou que se instrumentali-
zem estes trabalhadores para reduzir o impacto 
da greve dos motoristas.
Esta Associação profissional, contesta as decla-

rações do chefe de Governo, que indicam que 
seriam os comandos da PSP e da GNR a repre-
sentar os profissionais.
Para a APG/GNR, António Costa posicionou-se 

como se as estruturas representativas dos profis-
sionais não existissem, entendendo que a postu-
ra do primeiro-ministro “contraria elementares 
princípios da democracia”.
No passado domingo, também a Associação 

Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP-
-PSP) já tinha acusado o primeiro-ministro de 
manter uma postura de arrogância política a 
propósito da utilização de polícias e militares na 
condução de veículos pesados de transporte de 
matérias perigosas.
A associação da PSP sublinhou que nenhum 

sindicalista quer substituir-se ao Diretor Nacio-
nal da PSP, mas não deixará de falar, por muito 
que custe ouvir, sobre os problemas e atropelos 
aos direitos dos polícias, porque dessa matéria, 
ninguém quer falar.3
Enfim uma triste figura que Portugal mostra ao 

mundo com um Governo incapaz de resolver um 
problema laboral recorrendo a expedientes de 
força que, mesmo a serem implementados, não 
irão resolver o problema.
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texto:
JorGe correIA

aulas de ZumBa
a Casa dos açores do Quebeque informa que a partir do  
16 de setembro até 16 de dezembro de 2019 e todas a 
segundas-feiras tem aulas de zumba, 10$ cada sessão 
ou 130$ para toda a época, na sua sede situada no 229 
rua Fleury. reserve o seu lugar. 514-388-4129.

festa de na sra. dos milaGres
a associação portuguesa de Hochelaga organiza a sua 
festa anual na igreja Notre-dame-des-Victoires situada 
no 2700 Lacordaire em montréal, a partir de 30 de agosto 
às 19h. a peregrinação da Santa Cruz até à igreja Notre-
-dame-des-Victoires será na quarta-feira 4 de setembro 
às 18h. todos são bem-vindos.

PromisCuidade do sindiCalismo

Depois de semanas de 
expectativa escrevo a 
horas do início da gre-

ve dos motoristas de matérias 
perigosas, alegadamente pelo 

incumprimento por parte da ANtrAm (que 
representa o patronato) em prosseguir nego-
ciações sobre os valores para aumentos para 
2021 e 2022 propostos pelos sindicatos. o go-
verno, e muito bem, decidiu estabelecer ser-
viços mínimos elevados, principalmente pela 
luta se centrar em algo que se negoceia para 
2021 e seguintes o que é incompreensível para 
a generalidade dos portugueses.
Aqui não está em causa unicamente o direito à 

greve, que deve ser respeitado. Está sim o abuso 
de direitos, os quais não se devem sobrepor aos 
direitos de outros. Mas está também em causa 
uma promiscuidade do sindicalismo com outros 
interesses, nomeadamente políticos. Estou certo 
que fazendo uma análise à cadeia de valor dos 
combustíveis se chegaria à conclusão que os mo-
toristas serão um dos parentes pobres daquela. 
Não vou aqui entrar pela teia que compõe o sa-
lário destes profissionais, que como muitos em 
Portugal, auferem um salário base baixíssimo 
para depois ser aumentado com ajudas de custo, 
subsídios disto e daquilo e outras benesses que 
por vezes multiplica e muito o total face ao salá-
rio base. Este é um problema de fundo em Portu-
gal. Mas tendo em conta que na cadeia de valor 
haverá outros que tirarão um rendimento que po-
derá ser exagerado face aos outros elementos da 
cadeia de valor, não há muita volta a dar a não 
ser compreender e até concordar com os moto-
ristas nas suas exigências.
Na luta pelos seus interesses, claro está, há vá-

rios mecanismos que podem ser usados, assim 

como a altura de os usar. Partir para uma greve 
não deve ser feito de forma intempestiva ou des-
considerada nos efeitos que produzirá, e a quem 
os produzirá. Como é costume em Portugal, é o 
contribuinte-cliente que paga todos estes trans-
tornos, muitas vezes com pouco ou nenhum im-
pacto na entidade (patrões, governo, etc.) contra 
os quais se estabelecem as reivindicações. Que 
culpa tem o cidadão destes problemas? Só se vê 
uma hipótese: a altura da greve tem um contorno 
político, com o aproximar das eleições, e sabe-
-se lá, depois de algumas notícias já publicadas, 
do interesse particular do protagonista mediático 
principal como porta-voz do sindicato dos mo-
toristas, cujas notícias anteriormente referidas 
apontam como candidato a deputado por um par-
tido político nas próximas eleições.
Já lamentei no passado e continuo a lamen-

tar no presente que os sindicatos em Portugal, 
tão necessários e uma conquista respeitável nas 
nossas sociedades, sirvam de arma de interes-
ses envolvendo profissionais, sejam eles quais 
forem, usando as suas reivindicações que são 
respeitáveis, apesar de nem sempre razoáveis, 
para o protagonismo de algumas personalidades 
ou interesses mais ou menos obscuros. É pena 
que esta promiscuidade assole de tal forma os 
sindicatos criando uma imagem menos positiva 
de estruturas que poderiam e deveriam ser de de-
fesa dos trabalhadores, mas também de defesa 
dos seus postos de trabalho e das instituições nas 
quais eles se inserem.

FOTO DA SEmAnA

AGEnDA cOmunITáRIA

arganil invEstE 700 Mil EurOs na rEcuPEraÇãO dE iMóvEis
Com uma comparticipação financeira do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), na se-
quência de uma candidatura do município, presidido por Luís paulo Costa, estão a ser recuperadas a 
Casa da Quinta dr. urbano, na Benfeita, e as antigas escolas primárias de porto Silvado, na freguesia 
de Pomares, e de Anceriz, na União de Freguesias de Vila Cova do Alva e Anceriz. “O atraso registado 
na disponibilização das verbas do FSue, por parte do Governo, em nada afetou a vontade do município 
em continuar a transformar os obstáculos, nomeadamente os que resultaram do malfadado incêndio de 
2017, em oportunidades, dando uma nova vida aos equipamentos municipais.
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Construção em montreal “C’est l’enfer!”
texto: 
SylVIo mArtINS

eu me lembro quando 
as eleições iniciaram-
-se e que muitos esta-

vam chateados por causa da 
construção através da cidade 
de montreal e que tudo estava 

desorganizado entre cada um dos lugares que 
estavam em construção. 
Há três anos Rachel estava fechada, St-Denis 

nem se falava dela porque era um verdadeiro 

desatre económico, Marie-Anne fechada, Mont-
-Royal fechada, Duluth também, Sherbrook e  
St-Joseph havia só uma via, St-Laurent reabri-
ram dois a três buracos, era realmente um que-

bra-cabeça como nunca vi. Nas eleições de 2017 
Coderre perdeu, mas foi principalmente por cau-
sa do tráfico, a Formula Elétrica e a descentrali-
zação da construção. O povo não esqueceu todos 
estes problemas que aconteceram durante tantos 
meses de sofrimento. Quando ia trabalhar, era 
mais ou menos 30 minutos para chegar, e quando 
tudo isso aconteceu era quase uma hora.
Nas eleições Valérie Plante prometeu uma 

maior centralização na construção e que, pouco 
a pouco, tudo se iria resolver.
Em 2019, 2 anos depois nada mudou, apenas 

nas outras área que estão afetadas. Agora não se 

fala da rua Ste-Catherine porque é mais outro 
verdadeiro desastre económico. O povo deser-
tou o centro da cidade para ir no velho Porto de 
Montreal, e ir ao plateau nem se fala, St-Urbain é 
um verdadeiro desastre. Tivemos a oportunidade 
de ir ao Sá e Filhos quando a rua Villeneuve e 
St-Urbain estava fechada durante as férias e que 
a mercearia tinha muitos problemas de accesso 
para os seus clientes. Mont-Royal fechada, Ra-
chel fechada, Marie-Anne fechada, durante 3 ou 
4 meses a St-Joseph tinha só uma via, St-Denis, 
um bocadinho mais ao norte está completamen-
te fechada, a rua St-Hubert é melhor não falar 

porque parece que é um projeto de 3 anos com 
grandes obras, tive a oportunidade de passar nes-
ta rua e é realmente um desastre económico para 
todas as lojas que estão lá e mesmo a volta por-
que o povo fugiu desta região.
Podemos também notar que a St-Joseph abriu 

mais um buraco perto da rua Molson, e para che-
gar à Ferma é quase um “safari urbano!”.
É claro que são necessário estes sítios de cons-

trução mas a restruturação e a centralização dos 
sítios de construção podem ser efetuados sem 
massacrar os automobilistas e as lojas. Em 2017 
era 1 hora para chegar ao trabalho e hoje em dia, 

é o mesmo. Nada mudou e é incrível que não 
haja 50 000 artigos sobre esta situação. Acho que 
a cidade de Montreal deveria abrir os olhos e re-
solver estes problemas em vez de reabrir mais 
buracos para infernizar os automobilistas.

AquI São AlGuNS DoS SítIoS De coNStrução em 
moNtreAl mAS A reAlIDADe é AINDA PIor 
Do que NóS PoDemoS ImAGINAr

dOrME Mal? MudE dE atitudE E sEJa Mais OtiMista
anda constantemente preocupado, acha sempre que tudo vai correr mal e chega à noite e não 
consegue dormir? pois saiba que isso pode ser consequência dessa aura tão negativa que traz 
consigo. um novo estudo concluiu que pessoas pessimistas dormem pior do que aqueles que 
tentam manter uma atitude positiva em relação à vida. o estudo é da universidade de illinois e 
nele participaram mais de 3.500 pessoas, com idades entre os 32 e os 51 anos, que foram desa-
fiadas a revelar com quanto entusiasmo ou negativismo encaram determinadas situações. Essas 
respostas foram depois comparadas com a qualidade do sono de cada um dos participantes. 
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nanCy Benfeito, uma verdadeira ComPetidora

em janeiro de 2004 mark 
Zuckerberg nunca pen-
sou que a sua criação 

seria a maior rede através do 
mundo. criando um círculo de 
amigos e nova amizades no seu 

dia a dia.
No mês passado uma das minhas amigas no Fa-

cebook entrou numa competição bastante interes-
sante no mshealthandfitness. Ela estava a competir 
com milhares de outras pessoas que queria ficar nú-
mero um. E para isso todos os amigos e familiares 
deviam ir ao site web: mshealthandfitness.com e 
votar para que ela fosse a primeira de todas.
A sua história me embalou e fui votar todos os 

dias porque ela merece. Ela não ganhou esta com-
petição mas ela ganhou a minha admiração.
A sua história iniciou-se em 2012, quando come-

çou a ser uma instrutora num grupo de Zumba. De-
pois de alguns anos ela percebeu que gostava disto 
e queria levar esta paixão mais longe. Fez certifica-

ções e aperfeiçoamentos e aumentou o seu conhe-
cimento em diferentes maneiras de treinamento e 
nutrição. O seu objetivo era ser capaz de fornecer 
uma melhor qualidade de serviço aos seus clien-
tes. No verão de 2016, magoou o seu ombro e foi 
obrigada a reduzir os seus treinos. Em janeiro de 
2018 recuperou da lesão no ombro, mas ganhou 
peso e perdeu massa muscular no processo. Neste 
momento ela decidiu inscrever-se numa academia 
para se reconstruir. É aqui que começou a trans-
formação fisiculturismo. Durante 6 meses de trei-
nos intensivos foram suficientes para participar na 
sua primeira competição em duas categorias. Ela 

competiu nas primeiras competições de biquíni 
em duas categorias, “Novice-all first time compe-
titors” e “Masters competitors of all levels in the 
age of 40+”. Ela ganhou duas medalhas em princi-
piante e três em mestres. Em outubro de 2018, en-
trou noutra competição e ganhou o primeiro lugar 
em “Masters” e 2º lugar na divisão aberta contra 

competidores de todas as idades e experiência. Ela 
superou todas expectativas e estabeleceu um novo 
objetivo de trabalhar no sentido de obter o cartão 
profissional no ano seguinte. Em abril de 2019 en-
trou na mesma competição na divisão aberta na 
esperança de ganhar cartão Profissional, e ela con-
seguiu. Três meses depois, em 16 de junho, compe-
tiu em Muscle Mania na divisão Master e ganhou 
o primeiro lugar junto com um convite para fazer 

parte da equipa do Canadá para competir em Mia-
mi na Miss Universo em 22 de junho. Ela ganhou o 

1º lugar na sua categoria e ganhou o título de Miss 
Universo 2019. Ela descreveu: “Foi uma experiên-
cia incrível, eu aprendi muito sobre mim mesma e 
cresci como pessoa”.
o que vai acontecer no futuro?
“Continuarei treinando com o objetivo de compe-

tir em 2020 como atleta de figura. Além disso, es-
tou ampliando os meus conhecimentos em nutrição 
desportiva e treino pessoal com o objetivo de trazer 
um dos meus alunos para competir. Meu primeiro 
atleta subirá ao palco para sua primeira competição 
em outubro de 2019. Acredito firmemente que tudo 
é possível, não há idade, não há limitação para o 
que você pode alcançar quando se dedica a isso. 
“The sky is the limit!”

texto: SylVIo
mArtINS

cASAl DA SEmAnA

os meus queridos tios, Rosa e Luis Correia, que foi celebrado o seus 50 anos de casamento 
sábado 3 de agosto 2019. Muitos Parabéns, o dia foi inesquecível de alegria e admiração. 

Sua sobrinha fatinha e António Duarte

cOntra O cancrO, O cOlEstErOl E a PrEssãO alta cOMa sEMEntEs dE sÉsaMO
em qualquer refeição, o sésamo pode estar à mesa e é tão simples começar a utilizá-lo 
de uma forma quase diária. a semente de sésamo ou gergelim como também é conhe-
cida, constitui uma óptima fonte de nutrientes, já para não falar no seu agradável sabor, 
acrescentando aos pratos aquela textura crocante que torna um prato apetitoso, num prato 
excepcional. é utilizado em óleo ou em adição a saladas, sumos, cereais ou iogurtes. rico 
em ácidos gordos de qualidade (insaturados), principalmente em linoleico e oleico e outros 
antioxidantes tal como a vitamina e.
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PrEParE O sEu EvEntO, E, nós trataMOs dE tOda
a cOMida dEsdE a Entrada À sOBrEMEsa
temos uma ementa variada de comida tradicional portuguesa e podemos vos ajudar 
no seu orçamento. temos vários patês de carne e peixe e de uma grande variedade de 
sobremesas. Com agradecimentos a toda a nossa comunidade.
Entradas:  rissóis, croquettes de carnes, pastéis de bacalhau
saladas variadas: saladas de fruta | saladas de batata | saladas macaroni
 saladas verdes.
PratOs dE carnE: carne assada no forno | carnes guisadas | frango grelhado
 lombo de porco assado com ananás ou laranja
 strogonoff de porco, vaca ou frango
PratOs dE PEixE: caldeirada de peixe | filetes de pescada e pratos variados
 bacalhau assado | caldeirada | bacalhau à brás
PratOs variadOs:  feijoadas, dobrada polvo assado ou guisado
BuffEtE: sandes variadas | sandes de carne frias | sandes ovo
 sandes de atum | sandes de frango | sandes bifana
 sandes delícias do mar
Patês: patês atum/ patês frango/ patês delícias do mar
sOBrEMEsa:  pudim, folar, arroz doce, bolos variados

a Grande amériCa!

A c h e g a d a 
de Donald 
t r u m p 

à casa Branca 
permitiu perceber muitíssimo 
melhor a verdadeira natureza 
dos estados unidos, a grande 
América. A grande verdade, po-
rém, é que esta grande América 
foi sempre assim, tal como hoje 
se nos vai mostrando. Foi um es-
paço construído pela violência, 
estruturado em torno do racis-
mo, da luta religiosa e da cons-
tante violação de normas consi-
deradas há muito como inerentes 
à dignidade humana.
Embora sem poder provar esta mi-

nha impressão, acredito que os Es-
tados Unidos, praticamente desde 
a sua independência, sempre terão 
estado em guerra em algum lugar 
do mundo. A violência, de todos os 
tipos, tornou-se uma marca social 
do país e nas relações entre os ci-
dadãos, mas por igual entre patrões 

e trabalhadores, entre a polícia e os 
cidadãos, etc..
O que de pior hoje apontamos no 

espaço da União Europeia encon-
tra-se fortemente hipertrofiado nos 
Estados Unidos. Uma sociedade 
cabalmente suportada no espírito 
do salve-se quem puder, no valor 
do dinheiro, portanto na importân-
cia da sua posse, e, logo, no modo 
de o conseguir, de o amealhar e de 
o multiplicar. Vale tudo, especial-
mente se houver sorte.
A riqueza, naturalmente, tornou-

-se num valor quase supremo, ge-
rando uma fantástica multidão de 
dependentes tangenciais do traba-
lho, invariavelmente mal pagos. 
Uma sociedade estruturada por 
grupos de nacionalidades, dificil-
mente misturáveis, cada um com 
marcas culturais muito próprias, 
fortes e difíceis de ser questiona-
das.
Esta realidade criou a necessidade 

de que nessas comunidades de ori-
gem nacional se criassem grupos 
de poder, invariavelmente suporta-
dos na violência e no controlo so-
cial assim conseguido. Realidades 
que acabaram por ter de ser com-

texto:
HélIo

BerNArDo
loPeS

batidas também com violência, 
tudo sempre em crescendo. Surgi-
ram grandes grupos de interesses, 
eles mesmos suportados por inter-
mediários de escalões inferiores, 
mas que se viam forçados a servir 
os seus patrões que lhes pagavam 
a vida.
Tudo isto encontrou projeção no 

plano militar, até porque um dos 
modos de ascensão social é, pre-
cisamente, a carreira militar. Até 
mesmo a carreira policial. E tam-
bém a da judicatura, mas já só para 
alguns bafejados da vida, que ha-
viam podido passar pela universi-
dade.
A guerra levada às sete partidas 

do mundo permitiu que os que 
haviam seguido a carreira militar 
pudessem atingir níveis sociais di-
fíceis de viver para a enorme gene-
ralidade dos seus compatriotas. Fa-
zer a guerra, fosse de maneira que 
fosse, tornou-se numa necessidade 
para um conjunto muito amplo de 
famílias. Talvez os casos mais sig-
nificativos tenham sido a Segunda 
Guerra Mundial e a Guerra do Vie-
tname. Logo depois, talvez os ca-
sos do Iraque e, em menor escala, 
o do Afeganistão.
Hoje, é fácil perceberem-se duas 

coisas. Por um lado, que os Es-
tados Unidos são uma sociedade 
extremamente violenta. Por outro 
lado, que sempre irão surgir polí-
ticos norte-americanos apostados 
em fazer a guerra se tal se mostrar 
essencial para manter a liderança 
global dos Estados Unidos. Custa-
-me acreditar que haja ainda muita 
gente que possa não se ter perce-
bido desta realidade, tão evidente 
ela é.
Acontece que tudo isto se está a 

hipertrofiar rapidamente, fruto dos 
fluxos psicológicos instilados pelo 
discurso racista e de ódio de Do-
nald Trump. Uma realidade que 
está a projetar-se muito para lá da 
vida interna dos Estados Unidos, 
sendo as suas ideias, sobretudo ati-
tudes, fortemente mimetizadas por 
diversos lugares do mundo.
É natural, portanto, que possam 

surgir isomorfismos comporta-
mentais dos que se puderam ver na 
sequência da Guerra do Vietname. 
Dois desses isomorfismos foram 
agora postos em prática com os 
dois mais recentes tiroteios norte-
-americanos. Dezenas de mortos e 
muitas mais de feridos, com gravi-
dade variável.
Claro está que a INTERNET tam-

bém contribui para esta realidade, 
mas o cerne da mesma é de nature-
za cultural e está presente em todo 
o tecido social norte-americano. 
Infelizmente, o modo de fazer po-
lítica, ou de deixar que a façam, 
por parte de Donald Trump torna 
todo este caldo muitíssimo mais 
perigoso, caótico e imprevisível. 
Se Miguel Sousa Tavares teve toda 
a razão quando referiu, num seu 
comentário, que o futebol é um 
ambiente que não se recomenda, 
teria muitíssimo mais razão se ti-
vesse referido o ambiente norte-
-americano.
A realidade norte-americana foi 

sempre assim, naturalmente com 
cambiantes, mas a atual, com 
Trump na Casa Branca, constitui 
uma autêntica reação em cadeia, 
que está a conduzir o mundo para 
um verdadeiro desastre a um prazo 
que não é grande. É o verdadeiro 
great american disaster.

cARTOOn DA SEmAnA

uM EM cada cincO BritânicOs Está a arMaZEnar aliMEntOs E MEdicaMEntOs
As famílias britânicas gastaram 4 mil milhões de libras (4.280 milhões de euros) em provisões 
e cerca de 800 mil pessoas investiram individualmente mais de mil libras (1.070 euros) em re-
servas de emergência, de acordo com o estudo, elaborado pela empresa financeira Premium 
Credit. entre os que estão a armazenar provisões, 74% acumulam alimentos, 50% medica-
mentos para uso próprio, 46% bebidas e 43% medicamentos para outros elementos da famí-
lia. a indústria alimentar britânica advertiu na semana passada que uma rutura sem acordo 
com a UE poderia provocar o desabastecimento no país durante “semanas ou meses”.
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lenda de santo aGinha

Pe r d i d a 
entre os 
a r v o r e -

dos da Serra de 
Arga, a pouca 

distância de caminha, está a pe-
quena aldeia de Arga de S. João. 
Aí existe uma minúscula capela de 
branquíssima frontaria, dedicada 
a Santo Aginha, e mandada edifi-
car em memória do milagre que 
vou contar.
Diz a tradição do lugar que Agi-

nha era um perigoso salteador de 
estradas e casais. A região vivia em 
pânico porque não havia dia que o 
homem desse sossego às pessoas. 
Ai de quem jornadeasse sozinho 
pelos carreiros e descaminhos da 
serra! Quando menos esperasse, via 
aparecer-lhe pela frente, de punhal 
em riste e chapelão de abas largas 
descaídas sobre os olhos, o malfa-
dado Aginha. E se não levasse fa-
zenda ou moeda consigo, passava 
um mau bocado porque o assaltante 
só desistia da presa depois de a es-

bulhar, nem que fosse da roupa que 
trazia. Se, por outro lado, arriscas-
se um gesto de autodefesa, poderia 
ficar bem maltratado, pois o saltea-
dor, ainda que por vezes fosse mais 
fraco do que a vítima, era um ho-
mem habituado a rudezas e de uma 
agilidade de um gato bravo. Dizem 
que, um dia, Aginha caiu sobre um 
padre que vinha de dar uma extre-
ma-unção a uma velhota que vivia 
num pequeno casal escondido nas 
brenhas.
E, não se sabe como, o padre teve 

modos de o converter ao bom cami-
nho e persuadir a abandonar aque-
las malas-artes. Como penitência, o 
padre mandou que permanecesse no 
monte, só, nos mesmos locais onde 
antes atacava os viandantes, mas 
agora auxiliando quem passasse do 
modo que pudesse. Aginha obede-
ceu e por ali ficou, esperando que 
cada gesto bom que fizesse lhe apa-
gasse, ato a ato, o passado.
Certo dia, descia a serra uma car-

roça puxada por dois pachorrentos 
bois, carregada de lenha e com um 
carreiro sentado no varal. Aginha 
estava encostado a um carvalho, 

JoSé DA
coNceIção

mastigando pensativamente uma 
azeda, quando viu a carroça virar-
-se repentinamente: uma roda pas-
sou por sobre uma pedra maior, 
desequilibrou-se e tombou para o 
lado. O Carreiro, aflito duplamen-
te - pelo desastre e por se saber em 
terras de Aginha -, olhou em vol-
ta procurando auxilio. Soltou dois 
palavrões, tirou o chapéu, coçou o 
cocoruto e disse mal da sua vida. 
Subitamente, os seus olhos deram 
em Aginha, que se levantara para o 
auxiliar. Fez-se branco de pavor. E 
ignorando a conversão do salteador, 
crendo que ele se aproximava para 
o maltratar, pegou na machada da 
lenha e, automaticamente, desferiu-
-lhe uma pancada tão cheia de pâ-
nico que o matou. Com o coração 
angustiado, desatou a correr serra 
abaixo até chegar à aldeia. Dirigiu-
-se às Entidades a declarar o suce-
dido, tanto mais que sabia - pensava 

- esperá-lo uma moeda de ouro, por 
recompensa. As autoridades toma-
ram conta do ocorrido e disseram-
-lhe que mais tarde se certificariam 
do facto. Voltou o carreiro, com o 
coração mais leve, ao local do cri-
me para finalmente socorrer os bois 
e trazer o carrego para a aldeia. Sen-
tia, contudo, no fundo das tripas um 
certo horror pelo que fizera e por 
isso tratou de tudo como um burro 
empalado, olhando em frente, evi-
tando encarar o corpo que estendera 
no chão. Quando dias depois as au-
toridades se dignaram a subir a serra 
para verificar o óbito do assaltante, 
encontraram incólume o corpo de 
Aginha e, segundo dizem, exalando 
um suave cheiro de flores silvestres 
numa madrugada de Maio. 
Esta é a história do assaltante que 

foi tão santo e fez tais milagres que 
o povo, agradecido, passou a vene-
rá-lo na capela de Arga de S. João.

Pardal hEnriquEs quis “POuPar cOMBustívEl” E chEgOu dE... trOtinEtE
o vice-presidente do Sindicato de motoristas de matérias perigosas, pedro pardal Henriques, che-
gou, esta segunda-feira, de trotinete a aveiras, local onde estão reunidos os motoristas. o advo-
gado justificou a utilização do meio de transporte perante a necessidade de poupar combustível, 
já que não se sabe “quanto tempo esta greve vai durar”. Pardal Henriques, em declarações aos 
jornalistas, recordou ainda que, na greve de abril, foi alvo de críticas por se deslocar num maserati. 
agora apanhou outro meio de transporte. recorde-se que a greve dos motoristas de matérias 
perigosas e de mercadorias teve início esta segunda-feira e decorrerá por tempo indeterminado.
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texto: JorGe mAtoS
FotoS: João ArruDA

as nossas tradições

ésobejamente sabido 
que as nossas tra-
dições culturais nos 

marcaram e por isso fazem 
parte da nossa história e do 
nosso modo de ser.

Para onde formos vão também os nossos há-
bitos, costumes e tradições, por isso os conter-
râneos da ilha da Madeira fazem uma home-
nagem à Senhora do Monte que por hábito se 
realiza no adro da Igreja de Santa Cruz.

A Festa de Nossa Senhora do Monte é a mani-
festação mariana mais intensamente vivida da 
nossa comunidade. E é, sem dúvida, e salvo ra-
ras exceções, a festa mais privilegiada pelo bom 

tempo e aquela que proporciona maior número 
de diversões e de outras atividades muitos po-
pulares da multidão que enche o recinto festivo 
e se mantém “entretida” a degustar o saboroso 
bolo do caco, as espetadas, etc., mas, para isso, 

tendo de esperar em longas filas, tal o interesse 
demonstrado por essas e outras “guloseimas”.
Os festejos tiveram início na sexta-feira 9 de 

agosto às 18h30 com o terço e eucaristia, cerca 

das 19h30 a atuação do artista vindo de Toron-
to Vítor Martins tendo em seguida música para 
dançar pelo DJ Alex Moreira.
Sábado 10 de agosto, às 18h30, houve eucaris-

tia abrilhantada pelo coral Santo Cristo, 19h30 
a brilhante atuação de Vítor Martins e no final 
da atuação deste artista, Fátima Miguel veio 
cantar um duo com ele. Depois DJ Alex Morei-

ra animou um pouquinho até que o grupo con-
vidado iniciasse o seu espetáculo. Álvaro Flo-
rença e a sua banda vieram diretamente da ilha 

da Madeira para este evento muito aplaudido 
pelo público presente.
Domingo 11 de agosto, às 12 horas, celebração 

de missa solene abrilhantada pelo Grupo Coral 
de Santa Cruz, com o padre José Bernardino de 

FeStA De NoSSA SeNHorA Do moNte

aviãO da sata cOlidE cOM avEs E OBriga a cancElaMEntO dE alguMas ligaÇõEs
Contactado pela Lusa, o porta-voz da SATA adiantou que o aparelho estava a fazer “a liga-
ção entre Lisboa e a terceira quando, na aterragem àquela ilha açoriana, colidiu com aves”. 
A situação verificou-se “ao final da tarde de domingo” e devido a esse incidente “o voo de 
regresso à capital foi cancelado e estão a ser avaliados os danos provocados pelos serviços 
manutenção”, estando “o aparelho imobilizado na Aerogare Civil das Lajes”, acrescentou An-
tónio portugal.
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Abreu da Trindade, vindo diretamente da ilha 
da Madeira. 
Às 14h teve início a procissão de Nossa Senho-

ra do Monte com o habitual trajeto, acompanha-

da pela Filarmónica Portuguesa de Montreal e a 
Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval. 
Pela primeira vez houve uma grande mudan-
ça na tradição onde saíram vários andores tal 
como a Nossa Senhora de Fátima, Sagrado Co-
ração de Jesus, Nossa Senhora de Aparecida e a 
Santa Cecília, padroeira dos músicos. Pudemos 
notar a presença de Alex Norris, chanceler Da-

vid Pereira e vários organismos comunitários 
que marcaram presença nesta linda procissão.
Às 17h foi a grande atuação do Rancho Fol-

clórico Praias de Portugal com uma alegria 
contagiante de todos os elementos e no final a 
assistência foi convidada a participar na última 
dança.
No arraial estiveram a interpretar várias mú-

sicas à volta das tasquinhas com a Filarmónica 
Portuguesa de Montreal e o DJ Alex Moreira 
animou muito bem esta tarde. Para finalizar as 

festividades, Álvaro 
Florença foi muito 
apreciado pelo públi-
co presente.
estão de parabéns 

toda a organização 
das festas em honra 
da Senhora do mon-
te, e que a dita se-
nhora nos abençoe.

ExErcia viOlência PsicOlógica sOBrE a MulhEr E acaBOu dEtidO PEla gnr
A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, no dia 9 de agosto, um homem de 51 anos que 
é acusado do crime de violência doméstica e posse ilegal de armas, na freguesia de alcabi-
deches, Cascais. após uma denúncia de que o suspeito exercia violência psicológica sobre a 
mulher de 50 anos, os militares conseguiram intercetá-lo. Já durante uma busca residencial, a 
GNr apreendeu uma caçadeira, uma pistola, 41 munições e duas armas brancas. o detido foi 
presente ao Tribunal Judicial de Lisboa, no dia 10 de agosto, e ficou sujeito à medida de coação 
de termo de identidade e residência.
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Greve: Já há quase 500 Postos sem ComBustível

os últimos dois dias da semana passada 
foram particularmente movimenta-
dos nos postos de combustível nacio-

nais. uma larga percentagem da população 
optou por atestar os depósitos dos carros (e 
não só) antes que chegasse o fim de semana, 
com receio de que pudesse já não haver com-
bustíveis, o que originou longas filas de espera 
e até troca de agressões físicas.

Terminado o fim de semana e iniciada a greve, 
é hora de fazer um ponto de situação.
De acordo com o site Já Não Dá Para Abastecer, 

pelas 12h30 desta segunda-feira, de um total de 
2.928 postos de combustível, 475 (16,1%) não 
tinham nem gasóleo, nem gasolina para vender e 
474 (16%) apenas tinham em “parte”.
Por outras palavras, a greve dos motoristas de 

matérias perigosas e de mercadorias conta neste 
momento com 67,8% dos postos operacionais.

O site, explica a agência Lusa, foi criado em 
conjunto pelo Waze e pela rede Vost Portugal 
(Voluntários Digitais Em Situações de Emergên-
cia) para criar um site especial, onde é possível 
consultar os locais onde há - ou já não há - gaso-
lina ou gasóleo.
Os consumidores podem colaborar na partilha 

de informação, através de um questionário onde 
informam quais os postos que encerraram por 
falta de combustível.
Os motoristas cumprem hoje o primeiro dia de 

uma greve marcada por tempo indeterminado e 
com o objetivo de reivindicar junto da associa-
ção patronal Antram o cumprimento do acordo 
assinado em maio, que prevê uma progressão 
salarial.
A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional 

dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) 
e pelo Sindicato Independente dos Motoristas de 
Mercadorias (SIMM), tendo-se também associa-
do à paralisação o Sindicato dos Trabalhadores 
de Transportes Rodoviários e Urbanos do Norte 
(STRUN).
O Governo decretou serviços mínimos entre 

50% e 100% e declarou crise energética, que im-
plica “medidas excecionais” para minimizar os 
efeitos da paralisação e garantir o abastecimento 
de serviços essenciais como forças de segurança 
e emergência médica.
Neste âmbito, o primeiro-ministro, António 

Costa, desloca-se hoje pelas 09:30 à Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil e assis-
te ao briefing operacional para avaliar o desenro-
lar dos acontecimentos.

isaBel ii tem um Gosto esPeCial Pelas férias em Balmoral. Porquê?
a realeza britânica está em grande destaque na esfera 

mediática todo ano. porém, o verão faz 
com que a curiosidade dos fãs aumente 
devido às férias da família. 
Com isto, dickie arbiter, antigo assis-

tente de isabel ii, fez questão de escla-
recer quanto a uma curiosidade pecu-
liar: o facto da monarca ter um gosto 
especial por passar férias em Balmoral, 
na escócia. 
por esta altura, a família real britâni-

ca obedece à tradição de fazer as ma-
las para se resguardar nas delícias do 
campo, longe dos holofotes. 
e é precisamente a distância os olha-

res alheios que faz com que este seja 

um destino de eleição para isabel ii desde que se tornou 
rainha, em 1952.

“Desde que subiu ao trono, tem ido 
para lá regularmente desde o final de 
julho ao início de outubro. é, simples-
mente um lugar onde ela se consegue 
afastar-se de tudo e desfrutar de dois 
meses de férias2”, afirmou Dickie. 

o antigo assistente da monarca ex-
plicou ainda que assim como o verão 
“é sinónimo de Balmoral”, a época 
natalícia é associada a Sandringham, 
em Norfork. desde 1992 que isabel ii 
e a família passam o natal na casa de 
campo.

nOME dE MEghan MarklE EnvOlvidO EM Burla. casa rEal rEagE
meghan markle está de novo associada a uma polémica. o nome da duquesa viu-se envol-
vido numa burla depois da marca Keto Weight Loss, que promove o emagrecimento, ter uti-
lizado imagens da duquesa e falsas citações para vender os seus produtos. de acordo com 
o the mirror, as citações davam conta que meghan recorreu a suplementação para recupe-
rar a forma após ser mãe. Um porta-voz da casa real já reagiu, afirmando que estão a ser 
tomadas as devidas medidas para cancelar a campanha e retirar os anúncios do mercado.
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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 20$

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

peixAriAs
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
- 500 GramaS de aLCatra Cortada em tiriNHaS
- 1/4 xíCARA (CHá) DE mANTEiGA
- 1 uNidade de CeBoLa piCada
- 1 COLHER (SOBREmESA) DE mOSTARDA
- 1 COLHER (SOPA) DE kETCHUP (OU CATCHUP)
- 1 pitada de pimeNta-do-reiNo
- 1 uNidade de tomate Sem peLe piCado
- 1 xíCARA (CHá) DE COGUmELO VARiADO
  VariadoS eSCorridoS
- 1 Lata de Creme de Leite
- SaL a GoSto

REcEITA DO cHEFE RIBEIRO

2
9

4
3

1

2

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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estroGonofe de Carne

5

8
7
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PrEParaÇãO:
Derreta a manteiga e refogue a cebola até ficar trans-
parente. Junte a carne e tempere com o sal. mexa 
até a carne dourar de todos os lados. acrescente a 
mostarda, o catchup, a pimenta-do-reino e o tomate 
picado. Cozinhe até formar um molho espesso. Se ne-
cessário, adicione água quente aos poucos. Quando 
o molho estiver encorpado e a carne macia, adicione 
os cogumelos e o creme de leite. mexa por 1 minuto e 
retire do fogo. Sirva imediatamente, acompanhado de 
arroz e batata palha. dica: Se juntar água ao refogar a 
carne, frite-a até todo o líquido evaporar.

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE POrtuguEsa EM MOntrEal
É uM EsPaÇO infOrMativO Para a vOssa EMPrEsa

2035 Bélanger e., H2G1C1
438-387-8990
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carnEirO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa 
Sucessos temporários, ilusão. amor: evite precipitar-
se nas decisões que toma. pense bem para que não 
se arrependa mais tarde. Saúde: poderá constipar-se. 

Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise as suas finanças e veja como 
rentabilizá-las. Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7

tOurO: Carta dominante: Valete de espadas, 
que significa Vigilante e Atento. amor: procure não 
ter o seu coração tão fechado. dê a si mesmo a 
oportunidade para conquistar a felicidade. Saúde: 

Previna-se contra as constipações. Dinheiro: Reflita sobre uma 
proposta profissional que lhe poderá ser feita. 
Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12

gÉMEOs: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa 
Sonhos premonitórios. amor: procure fazer uma 
surpresa à sua cara-metade criando um ambiente 
romântico. Saúde: procure descansar um pouco mais. 

Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as 
suas intenções a sete chaves. Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6

caranguEJO: Carta dominante: rei de espadas, 
que significa Poder, Autoridade. Amor: Período 
favorável ao romance. poderá surgir uma pessoa que 
se tornará importante na sua vida. Saúde: Cumpra 

o horário das refeições. evite estar muitas horas sem comer. 
dinheiro: acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. 
previna-se para não sofrer dissabores.
Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5

lEãO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa 
avareza. amor: a sua experiência de vida poderá 
ajudar um amigo a orientar a sua vida. Seja solidário 
com quem solicitar o seu apoio. Saúde: procure o 
seu médico assistente com maior regularidade. Faça 

análises de rotina. dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. 
procure não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28

virgEM: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. amor: o pessimismo e a falta de 
confiança não favorecem a realização pessoal. 
Saúde: descanse o máximo que puder. Se tiver 
oportunidade faça sessões de massagem. dinheiro: 

Coloque em marcha um projeto muito importante para a sua 
carreira profissional. Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17

BalanÇa: Carta dominante: o Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Poderá suscitar 
paixões arrebatadoras, mas pense bem naquilo que 
realmente quer. Saúde: Cuidado com aquilo que come. 
poderá colocar em risco a sua dieta. dinheiro: defenda-

se de um colega mal intencionado, sendo honesto e consciente 
das suas capacidades. Números da Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10

EscOrPiãO: Carta dominante: ás de paus, que 
significa Energia, iniciativa. Amor: mantenha a alegria 
e o otimismo que o caracterizam. motivará as pessoas 
que estão ao seu redor. Saúde: maior tendência para 

se sentir sonolento e sem vigor físico. dinheiro: poderão surgir 
alguns problemas profissionais. mantenha a calma, de modo a 
resolver os imprevistos da melhor maneira. 
Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9

sagitáriO: Carta dominante: os enamorados, 
que significa Escolha. Amor: O amor marcará esta 
semana. Faça os possíveis para manter essa 
estabilidade. Saúde: propensão para uma pequena 

indisposição. Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão 
reconhecidas e poderá ser recompensado. 
Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22

caPricórniO: Carta dominante: 3 de ouros, que 
significa Poder. Amor: Dedique mais tempo a si mesmo. 
planeie um período de descanso. Saúde: a sonolência 
e a preguiça irão marcar a sua semana. tente travar 

essa tendência. dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus 
colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar 
um bom ambiente. Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4

aquáriO: Carta dominante: 5 de Copas, que 
significa derrota. amor: Semana favorável ao 
convívio. Saúde: poderá sentir-se mais cansado que 
o habitual. tome um duche quente e relaxe. dinheiro: 

assente os pés na terra e saiba aquilo com que conta. pense 
bem antes de agir. Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3

PEixEs: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa 
poder de Concretização, respeito. amor: aproveite os 
momentos com a família pois dar-lhe-ão um grande 
bem-estar. Saúde: Cuide da sua alimentação com maior 

vigor. dinheiro: Estará financeiramente estável, por isso, poderá 
satisfazer um capricho seu. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

trilhos de s. miGuel
texto: ANtóNIo
PeDro coStA

Há já alguns anos que 
eu não percorria os 
trilhos de S. miguel, 

onde tive, então, a grata pos-
sibilidade de conhecer melhor 

alguns dos mais belos recantos da nossa ilha 
que me fascinaram, não apenas pela profusão 
da paisagem luxuriante micaelense, como pela 
descoberta de lugares inimagináveis.
Passados todos estes anos, nestes dias de Verão, 

fui instado por familiares a voltar a andar a pé ao 
redor da ilha e com gosto lá me pus a caminho, 
numa jornada de convívio e lazer que sempre 
fazem bem à alma e ao corpo. Desta vez o que 
mais me impressionou foi a quantidade de gru-
pos de pessoas, nacionais e estrangeiros, que fa-
ziam o mesmo percurso, pois em dez anos reparei 
na grande diferença que é fazer um trilho em S. 
Miguel. Trata-se de uma vertente turística já com 
um peso significativo, que eu ainda não me tinha 
apercebido. É evidente que eu tinha conhecimen-
to que havia turistas a andar a pé na nossa ilha, 
o que eu desconhecia era que são muitos os que 
aproveitam a vinda aos Açores para percorrerem 
os nossos trilhos a pé e apreciarem que a nossa 
mãe-natureza foi pródiga para com estas ilhas. 
Sobre as maravilhas dos Açores já quase tudo foi 
dito ou escrito, afinal, o nosso arquipélago tem 
sido, nestes últimos anos, distinguido pelas mais 
diversas entidades como um destino de eleição 
mundial a nível do turismo de natureza, paisagís-
tico ou sustentável.
Caminhos ancestrais que os nossos antepassados 

calcorreavam por necessidade de mobilidade, es-
tão a ser transformados em pequenas e grandes 
rotas pedestres, que atraem, também eles, cada 
vez mais visitantes, vindos um pouco de todo o 
mundo, em busca dessa ligação telúrica, experiên-
cia espiritual ou simples desafio físico, ou mesmo 
talvez um pouco disto tudo, pois cada um aqui 
vem com a sua própria motivação pessoal. No en-
tanto, com o crescimento exponencial do turismo, 
naturalmente surgem preocupações sobre a real 
sustentabilidade e a capacidade de se preservar 
o nosso ambiente sem menosprezar a qualidade 

de vida nestas ilhas. Os governantes afirmam que 
não há razões para alarme, mas convém olhar 
com olhos de ver para esta situação. É exemplo 
disto, o que acontece na Lagoa do Fogo, cujo “tri-
lho” é percorrido por inúmeros turistas, quando se 
sabe que não é permitido descer até às margens 
da lagoa, que é um dos principais reservatórios de 
abastecimento de nascentes de água potável que 
rodeiam aquela serra. Por isso, torna-se impor-
tante a implementação de medidas de controlo, 
já que os Açores são uma Região bem dotada de 
regulamentos para zonas sensíveis, bem como de 
instrumentos de ordenamento do território, que 
possam possibilitar uma equilibrada gestão e pro-
teção desses espaços. Pensei que conhecia bem a 
nossa ilha e a suas belezas naturais. Contudo, foi 
palmilhando-a, na companhia de amigos, que tive 
a dita de observar as mais belas vistas do mundo e 
estas encontrei-as precisamente nas nossas ilhas. 
Fiz bem em aceder ao convite para fazer uns tri-

lhos, pois continuo a impressionar-me, em cada 
recanto desta ilha, pela variedade do verde inten-
so, em que o nosso olhar se queda na exuberância 
das altas ravinas e cortam a respiração, pela ex-
plosão de tanta beleza.
Apreciar a exuberante vegetação, prenhe de flo-

ra endémica, toda ela densa e cheia de encantos 
revestidos da imensidão da distância que guarda 
características inigualáveis em vários pontos de 
S. Miguel, supera qualquer cansaço físico, e dão-
-nos a sensação que vivemos noutro mundo com 
paisagens únicas e deslumbrantes que extasiam 
qualquer pessoa. Por tudo isto é de enaltecer o 
esforço de investimento que as autarquias e o go-
verno têm feito na manutenção desses caminhos 
e trilhos, pois cada vez mais adeptos optam por 
caminhar a pé e desfrutar das maravilhas que a 
natureza nos bafejou.
Outrossim, importa, igualmente, investir e muito 

na sensibilização ecológica das populações, pois 
não é fácil eliminar pequenos focos de lixo aban-
donado, que pululam por vários pontos desta ilha 
do Arcanjo, embora fora dos aglomerados.
Numa terra de sonho, há ainda muito a fazer para 

que a nossa sumptuosa paisagem continue a im-
pressionar e a emocionar todos os que procuram 
os Açores, não pelo sol, mas pela gratuidade pere-
ne da natureza que nos envolve.

truMP anuncia nO tWittEr quE Os Eua têM PrOgraMa nuclEar sEcrEtO
Donald Trump aproveitou o funeral dos cinco engenheiros russos vítimas do teste a “novos tipos de 
armas” ocorrido na semana passada numa base militar perto de Nionoksak, no norte da rússia, para 
dizer que os EUA estão a “aprender muito” com o acidente, no qual se pensa estar envolvido um míssil 
nuclear anunciado pelo kremlin no início do ano, conhecido como “Skyfall”. Trump escreveu no Twitter 
que “os Estados Unidos estão a aprender muito com a falha e explosão do míssil na Rússia. Nós temos 
tecnologia semelhante, mas mais avançada. a explosão russa ‘Skyfall’ tem preocupado as pessoas 
com a qualidade do ar ao redor da base e mais além. Não é bom!”.
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fÉlisMina santOs rOdriguEs
19-02-1951 14-08-2014

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 
Betão 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

companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência

com carta de condução.
514-242-7649

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

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

Precisa-se de homens para
trabalhar na limpeza com

experiência, de
preferência com referência.

altinO BOtElhO
514-327-5200

EmPREGOS mEmORAnDum

m e m o r A N D u m

anGariação de fundos Pela 
“PortuGuese Canadian road 
riders assoCiation”
A Associação de motociclistas “the Portuguese canadian road 

riders Association” gostaria de agradecer a todos que estive-
ram presentes no dia 18 de maio de 2019 na nossa “Bênção 

das motas” anual por suas generosas doações.
Estamos felizes em anunciar que angariámos 2 300$ para a “Founda-

tion CHU Sainte-Justine”. Queremos agradecer à Mercearia Sá e Fils, M. 

Gerard Catering Services e ao Sr. Padre Carlos Dias por fazer a bênção, 
e muito obrigado aos nossos irmãos “The Portuguese American Road Ri-
ders”, que vieram de New Hampshire e Massachusetts para fazerem parte 
deste evento especial.  Espero ver mais pessoas se juntarem a nós no 
próximo ano. Deus vos abençoe.

clínica dEntaria lusO
situada no 1 avenida Mont-royal E.

Está procurando um/a telefonista. Posto a tempo 
parcial, segunda-feira, terça-feira e quarta-feira das 

16h às 19h e sábado de manhã das 10h às 13h. 
salário para discutir de acordo com a experiência. 

Enviar a sua candidatura (cv).
lusodent@outlook.com

Precisa-se de senhora para 
anoitar em casa de uma 
senhora idosa perto do 
Boul. st-laurent e Jarry.

Estrela
514-321-0401

Precisa-se de senhora para 
trabalhar ao serviço de balcão 

e deve ter um pouco de 
conhecimento em charcutaria e 

fazer sandes.
Jean ou lurdes: 514-842-3558

Querida mae,
Jà cinco anos se passaram desde que você partiu alma 
querida! pois, dizem que ser mae é facil; basta viver! 
pois, você fez tudo para nos e lhe agradecemos! mas 
você partiu tao nova!
desde a sua partida, nao houve nenhum dia onde nao 
pensamos em si! ouvimos a vossa voz no canto dos 
passarinhos e vimos a vossa beleza nas flores! Sabe-
mos que você esta bem no céu ao lado do pai e dos 
familiares! Sabemos que você esta sempre a nos guar-
dar e a olhar por nos! Você sera para sempre o nosso 
anjinho da guarda!
descance em paz maezinha! um dia se voltaremos a 
encontrar no céu!
Vossos filhos que vos adoram!
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nBa arranCa a 22 de 
outuBro e loGo Com
duelo Kahwi-leBron

A NBA divulgou, esta segunda-feira, o 
calendário oficial para a nova tempo-
rada do basquetebol norte-americano, 

que tem início marcado para o próximo dia 22 
de outubro.

O ‘pontapé de saída’ da campanha 2019/20 será 
dado pelos campeões em título, Toronto Rap-
tors, que irão receber os New Orleans Pelicans 
no Air Canada Centre. No mesmo dia, terá lugar 
um dos mais aguardados duelos da época. Os LA 
Clippers, que foram buscar o MVP Kawhi Leo-
nard a Toronto, irão defrontar os LA Lakers, de 
LeBron James e companhia.

Os LA Clippers terão, de resto, um início de 
temporada fulgurante, uma vez que, apenas dois 
dias depois de receberem os Lakers, visitam os 
Golden State Warriors, que tentarão recuperar a 
‘coroa’ perdida este verão.

Tire nota dos cinco primeiros dias da nova tem-
porada da NBA:
terça-feira, 22 de outubro
Toronto Raptors-New Orleans Pelicans
LA Clippers-LA Lakers

quarta-feira, 23 de outubro
Philadelphia 76ers-Boston Celtics
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets

quinta-feira, 24 de outubro
Houston Rockets-Milwaukee Bucks
Golden State Warriors-LA Clippers

Sexta-feira, 25 de outubro
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks
LA Lakers-Utah Jazz

Sábado, 26 de outubro
Milwaukee Bucks-Miami Heat
New York Knicks-Boston Celtics

rui vitória dá a vOlta E sEguE Para Os ‘quartOs’ da ‘chaMPiOns’ asiática
Uma semana depois de ter cedido um empate (1-1) caseiro, na primeira mão dos ‘oitavos’, o Al Nassr viu-se em des-
vantagem aos 27 minutos, com um golo de mohammed Al menhali. Contudo, no final da primeira parte, os sauditas 
deram a volta ao marcador, por intermédio do marroquino abderrazak Hamdallah e do brasileiro Giuliano, aos 41 e 45+1 
minutos, respetivamente. o médio ‘canarinho’ iria ‘bisar’ e aumentar a vantagem do al Nassr, aos 62 minutos, antes de o 
argentino Sebastian Tagliabue reduzir para o Al Wahda, aos 79, e selar o resultado final. Nos quartos de final, o conjunto 
comandado por rui Vitória vai defrontar o vencedor do duelo entre o al duhail, treinado por rui Faria, e o al-Sadd, antiga 
equipa de Jesualdo Ferreira e que agora é orientada pelo antigo internacional espanhol xavi Hernández.

 P J v E d
1-Man. city 3 1 1 0 0
2-Man. united 3 1 1 0 0
3-Liverpool 3 1 1 0 0
4-B&H albion 3 1 1 0 0
5-Burnley 3 1 1 0 0
6-tottenham 3 1 1 0 0
7-arsenal 3 1 1 0 0
8-Sheffield United 1 1 0 1 0
9-Bournemouth 1 1 0 1 0
10-Wolverhampton 1 1 0 1 0
11-Leicester City 1 1 0 1 0
12-everton 1 1 0 1 0
13-Crystal palace 1 1 0 1 0
14-Newcastle 0 1 0 0 1
15-aston Villa 0 1 0 0 1
16-Norwich City 0 1 0 0 1 
17-Watford 0 1 0 0 1
18-Southampton 0 1 0 0 1
19-Chelsea 0 1 0 0 1
20-West Ham 0 1 0 0 1

Inglaterra
PremIer league

cAmPEOnATOS PRIncIPAIS

 P J v E d
1-Paris sg 3 1 1 0 0
2-lyon 3 1 1 0 0
3-angers 3 1 1 0 0
4-Stade de reims 3 1 1 0 0
5-Lille 3 1 1 0 0
6-Saint-étienne 3 1 1 0 0
7-Nice 3 1 1 0 0
8-rennes 3 1 1 0 0
9-toulouse 1 1 0 1 0
10-Brest 1 1 0 1 0
11-metz 1 1 0 1 0
12-Strasbourg 1 1 0 1 0
13-dijon 0 1 0 0 1
14-amiens 0 1 0 0 1
15-Nantes 0 1 0 0 1
16-montpellier 0 1 0 0 1
17-Bordeaux 0 1 0 0 1
18-marseille 0 1 0 0 1
19-monaco 0 1 0 0 1
20-Nimes 0 1 0 0 1

França
lIgue 1

 P J v E d
1-santos 32 14 10 2 2
2-Palmeiras 29 14 8 5 1
3-Flamengo 27 14 8 3 3
4-atlético mineiro 27 14 8 3 3
5-São paulo 24 13 6 6 1
6-Corinthians 24 14 6 6 2
7-Botafogo 22 14 7 1 6
8-internacional 21 14 6 3 5
9-Ceará 20 14 6 2 6
10-Bahia 20 14 5 5 4
11-a. paranaense 19 13 6 1 6
12-Fortaleza 17 14 5 2 7
13-Goiás 17 14 5 2 7
14-Grêmio 17 14 4 5 5
15-Vasco 17 14 4 5 5
16-Fluminense 12 14 3 3 8
17-Cruzeiro 11 14 2 5 7
18-Chapecoense 10 14 2 4 8
19-CSa 8 14 1 5 8
20-avaí 6 14 0 6 8

lIga do BrasIl
BrasIleIrão serIe a

mourinho: «félix não Pode fuGir
da resPonsaBilidade dos números»
mourinho não tem dúvidas: João Félix 

tem um desafio enorme pela frente, no 
At. madrid, mas acredita que o ex-
-Benfica estará à altura dele.
«Félix tem um desafio da dimensão 

do seu talento e do investimento que 
o clube fez nele. Eu acho que ele não 
pode fugir dessa responsabilidade», 
disse, em entrevista ao Canal 11, 
desvalorizando a idade do reforço 
colchonero. «Não interessa se tens 
18, 20 ou 25 anos. Interessa o talen-

PortuGal leva 18 atletas Com muita
amBição Para os mundiais de Judo
com o lote máximo de atletas permitido 

pela Federação Internacional de Judo 
(FIJ), Portugal estará representado por cata-
rina costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Joa-
na ramos (-52 kg), telma monteiro (-57 kg), 
Wilsa Gomes (-57 kg), Bárbara timo (-70 kg), 
yahima ramirez (-78 kg), Pa-
trícia Sampaio (-78 kg), roche-
le Nunes (+78 kg), miguel Pisco 
(-60 kg), rodrigo lopes (-60 kg), 
João crisóstomo (-66 kg), Sergiu 
oleinic (-66 kg), Jorge Fernan-
des (-73 kg), Nuno Saraiva (-73 
kg), Anri egutidze (-81 kg), car-
los luz (-81 kg) e Jorge Fonseca 
(-100 kg).
“Esperamos que deem o vosso 

máximo como até aqui. Estão aqui por mérito e 
queremos que saibam que a federação vai estar 
a apoiar-vos, quer o Mundial corra bem ou corra 
mal”, afirmou o presidente da Federação Portu-
guesa de Judo, Jorge Fernandes, que sublinhou 
ainda que “a preparação já vem de há muitos 
anos e, por isso, muitos já têm resultados”. A 

principal figura do grupo é Telma Monteiro, a 
única a contar com medalhas nesta competição 
e que chega motivada pelo bronze recentemente 
alcançado nos Jogos Europeus de Minsk. Sobre 
as expectativas que recaem sobre o seu desem-
penho, a judoca, de 33 anos, garantiu estar “tran-

quila” e a encarar de forma posi-
tiva a pressão para a prova. “Em 
todos os Mundiais em que competi 
tinha sempre possibilidade de ga-
nhar medalha. Consegui em cinco 
ocasiões. Embora tenha consciên-
cia da dificuldade e do valor das 
minhas adversárias, também tenho 
consciência do meu valor e quan-
do entrar para o tapete é isso que 
vai contar. Estou habituada a gran-

des momentos e sinto que nasci para isso, para 
grandes desafios. Gosto dessa pressão, desses 
grandes palcos”, afirmou. Entre a equipa mascu-
lina destaca-se Jorge Fonseca, que conseguiu em 
julho a medalha de bronze na categoria de -100 
kg no Grande Prémio de Zagreb e ocupa atual-
mente o oitavo lugar no ranking.

to e a responsabilidade que tens. E essa respon-
sabilidade é a dos números, não se pode fugir», 

acrescentou. Mourinho olhou ainda 
para o investimento que o At. Ma-
drid para a nova época. «O nível de 
investimento dá-lhes a responsabili-
dade de jogar para ganhar a Liga ou a 
Champions. É tempo de dizerem: so-
mos grandes, queremos ser grandes e 
estamos aqui para ganhar», defende 
o treinador português.



Le journaL “La Voix du portugaL”, édition du mercredi, 14 août, 2019 | Le journaL encore pLus attrayant que jamais !

15

 GRUPO ESTE P J V E D GM GS

Major League
            Soccer 2019

1-Philadelphia union 45 26 13 6 7 48 38
2-Atlanta united 42 25 13 3 9 43 30
3-Dc united 39 26 10 9 7 34 32
4-new york city Fc 38 23 10 8 5 41 31
5-ny Red Bulls 37 25 11 4 10 43 38
6-nE Revolution 34 25 9 7 9 37 44
7-Impact montréal  33 26 10 3 13 36 47
8-Toronto Fc 33 25 9 6 10 39 41
9-Orlando city 30 25 8 6 11 33 34
10-chicago Fire 30 26 7 9 10 38 37
11-columbus crew 26 26 7 5 14 27 39
12-Fc cincinnati 18 25 5 3 17 25 57
GRUPO OESTE P J V E D GM GS

1-los Angeles Fc 55 24 17 4 3 65 25
2-Seattle Sounders 39 24 11 6 7 38 34
3-minnesota united 38 24 11 5 8 42 35
4-SJ Earthquakes 38 24 11 5 8 41 36
5-lA Galaxy 37 24 12 1 11 31 36
6-Real Salt lake 37 24 11 4 9 35 32
7-Fc Dallas 36 25 10 6 9 36 31
8-Portland Timbers 34 23 10 4 9 38 34
9-Houston Dynamo 30 25 9 3 13 35 41
10-Sporting Kc 28 24 7 7 10 37 43
11-colorado Rapids 26 24 7 5 12 41 49
12-Vancouver Whitecaps 24 26 5 9 12 26 45

texto: 
JoSé coStA

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 3	 1	 1	 0	 0	 5	 0
2-Sc Braga 3 1 1 0 0 3 1
3-Fc Famalicão 3 1 1 0 0 2 0
4-Gil Vicente 3 1 1 0 0 2 1
5-Boavista 3 1 1 0 0 2 1
6-Sporting 1 1 0 1 0 1 1
7-marítimo 1 1 0 1 0 1 1
8-Belenenses SAD 1 1 0 1 0 0 0
9-cD Tondela 1 1 0 1 0 0 0
10-V. Setúbal 1 1 0 1 0 0 0
11-Portimonense 1 1 0 1 0 0 0
12-Rio Ave 0 0 0 0 0 0 0
13-V. Guimarães 0 0 0 0 0 0 0
14-Fc Porto 0 1 0 0 1 1 2
15-cD Aves 0 1 0 0 1 1 2
16-moreirense 0 1 0 0 1 1 3
17-Santa clara 0 1 0 0 1 0 2
18-P. de Ferreira 0 1 0 0 1 0 5

  PTS  J V E D GM   GS

1ª Jornada
portimonense 0-0 Belenenses Sad

Santa Clara 0-2 FC Famalicão
Gil Vicente 2-1 FC porto

Benfica 5-0 paços de Ferreira
Boavista 2-1 Cd aves
marítimo 1-1 Sporting

SC Braga 3-1 moreirense
V. Setúbal 0-0 Cd tondela

08/09 rio ave vs V. Guimarães

1ª Jornada
Nacional 3-0 Gd Chaves

Varzim 0-0 ud oliveirense
Cd mafra 3-2 Cd Cova piedade

Farense 3-1 Casa pia
académica oaF 3-2 Leixões
Feirense 2-0 Vilafranquense

FC Penafiel 0-2 académico de Viseu
Benfica B 2-1 estoril praia
SC Covilhã 2-0 FC porto B

2ª Jornada
16/08 FC Famalicão 15:30 rio ave
17/08 moreirense 11:30 Gil Vicente
  Belenenses Sad 14:00 Benfica
  FC porto 16:30V. Setúbal
18/08 Cd aves 11:00 marítimo
  p. de Ferreira 11:00 Santa Clara
  V. Guimarães13:30Boavista
  Sporting 16:00 SC Braga
19/08 Cd tondela 15:15 portimonense

  P J V E D GM GS

2ª Jornada
17/08 a. de Viseu11:00 académica oaF
  ud oliveirense16:00SC Covilhã
  Casa pia 13:00 FC Penafiel
  Gd Chaves 13:00 Cd mafra
18/08 estoril praia 6:15 Farense
  FC porto B 11:00 Varzim
  Leixões 11:00 Nacional
  Cd Cova piedade 11:00 Feirense
 Vilafranquense 13:00 Benfica B

1-nacional 3 1 1 0 0 3 0
2-Farense 3 1 1 0 0 3 1
3-Sc covilhã 3 1 1 0 0 2 0
4-Feirense 3 1 1 0 0 2 0
5-Académico de Viseu 3 1 1 0 0 2 0
6-Académica OAF 3 1 1 0 0 3 2
7-cD mafra 3 1 1 0 0 3 2
8-Benfica	B	 3	 1	 1	 0	 0	 2	 1
9-uD Oliveirense 1 1 0 1 0 0 0
10-Varzim 1 1 0 1 0 0 0
11-cD cova Piedade 0 1 0 0 1 2 3
12-leixões 0 1 0 0 1 2 3
13-Estoril Praia 0 1 0 0 1 1 2
14-casa Pia 0 1 0 0 1 1 3
15-FC	Penafiel	 0	 1	 0	 0	 1	 0	 2
16-Fc Porto B 0 1 0 0 1 0 2
17-Vilafranquense 0 1 0 0 1 0 2
18-GD chaves 0 1 0 0 1 0 3

lIGA NoS ArrANcA com SurPreSAS

dinâmiCa do BenfiCa aCaBa em “manita”

os três “grandes” do 
futebol português 
p r o p o r c i o n a r a m 

os três resultados possíveis 
numa partida de futebol: 
vitória (Benfica), empate 

(Sporting) e derrota (FC Porto).O Benfica, 
com uma incrível dinâmica, arrancou a liga 
NoS com uma goleada, no estádio da luz, 
perante o Paços de Ferreira verdadeiramen-
te incapaz de parar os encarnados que, para 
além dos cinco golos marcados sem resposta, 
“mostraram” mais uma “perola” do 
viveiro do Seixal: Nuno tavares, um 
lateral esquerdo que brilhou na direi-
ta.
Com Pizzi (apontou dois dos cinco go-

los) no comando, os pupilos de Bruno 
Lage começaram o desafio a “apalpar o 
pulso” à equipa da Capital do Móvel que 
aos 26 minutos viu o jovem Tavares as-
sinar um golaço só ao nível dos predes-
tinados.
A partir daqui, o Benfica, ainda sem 

mostrar um futebol de encher o olho até 
porque é cedo para apresentar o melhor 
nível, jogou o que bastou para carimbar 
mais uma “manita” depois de ter vencido 
a Taça Cândido Oliveira, perante o Spor-
ting, pelo mesmo resultado.
Umas horas antes, o FC Porto, sem Da-

nilo (caso que ainda irá fazer correr mui-
ta tinta, certamente), não teve arte nem engenho 
para levar de vencida um Gil Vicente treinado 
pela “velha raposa” do futebol português, Vítor 
Oliveira.
Sempre na situação de perdedor (1-0, 1-1 e 2-1), 

o FC Porto apontou o seu golo de grande pena-
lidade, prevendo-se que iria embalar para uma 
vitória. Nada mais errado. O futebol apresentado 
foi apático, bastante morno. O meio campo dos 
dragões sem Danilo, não tem consistência, não 
marca, não recupera golos e não lança os homens 
mais avançados em direção á baliza adversária. 
Bruno Costa ainda tentou, mas os lances nunca 
lhe saíram como certamente pretendia, nunca 
conseguindo o FC Porto ter o controlo da par-
tida. Nem mesmo o jovem talento dos portistas, 
Fábio Silva conseguiu dar a volta ao resultado.
Ao invés, o Gil Vicente, foi sempre uma equipa 

perigosa a espreitar o contra-ataque e não fosse a 

extraordinária prestação do recém guardião Mar-
chesin, a coisa poderia ter tomado outras propor-
ções em termos de marcador.
Vítor Oliveira “leu” na perfeição o jogo dos 

“dragões”, deu a iniciativa aos visitantes e 
deixou-os a pensar de que os “galos” estavam 
moribundos. Puro engano, da sombra se fez luz 
e Lourency mostrou como se concluiu bem os 
contra-golpes, deixando carimbada a primei-
ra derrota na também primeira jornada da Liga 
NOS no passaporte do FC Porto.
Último dos três “grandes” a entrar em ação, o 

Sporting viajou até à Ilha da Madeira e acabou 
também por não ser feliz. A “joia da coroa”, Bru-
no Fernandes, tentou de todas as formas, mas os 

“leões” foram surpreendidos logo nos minutos 
iniciais com o golo dos insulares que, galvaniza-
dos, criaram bastantes problemas aos lisboetas.
Mesmo assim, os pupilos de Marcel Keiser não 

se renderam e dos pés de Bruno Fernandes, pois 
claro, nasceu a assistência para Sebastian Coates 
cabecear na pequena área colocando tudo empa-
tado outra vez (1-1), resultado com que se che-
gou ao final do encontro.
Rafinha, Weldel e Luiz Philyppe, tiveram nos 

pés os golos que poderiam ter ditado outro re-
sultado, mas deixaram a entender de todos eles 
necessitam de várias oportunidades para assina-
rem o golo, o que não é de todo aceitável num 
profissional de futebol.
Dos restantes encontros da liga, tudo decorreu 

com naturalidade, com destaque para o Famali-
cão que foi vencer nos Açores a equipa local, o 
Santa Clara, por 2-0.

Cristiano ronaldo: «Graças a
deus não tenho falta de dinheiro»

Depois dos elogios a Zidane, cristiano 
ronaldo fala agora da rivalidade com 
lionel messi em mais 

um excerto do documentário 
intitulado ‘the making of’ 
que a plataforma DAZN divul-
gou.
“A diferença entre nós os dois 

é que eu joguei em vários clu-

bes e ganhei a Liga dos Campeões em clubes 
diferentes”, considerou o internacional portu-

guês da Juventus. “Fui o melhor 
marcador da Champions em seis 
épocas consecutivas. E não há 
muitos jogadores que tenham 
ganho cinco Ligas dos Cam-
peões. Identifico-me muito com 
esta competição.”

fifa Multa ManchEstEr city POr irrEgularidadEs na cOntrataÇãO dE MEnOrEs
a FiFa anunciou, em forma de comunicado emitido pela tarde desta terça-feira, que decidiu castigar o manchester City por 
supostas “irregularidades relacionadas com a transferência internacional e registo de jogadores menores de 18 anos”. Nesse 
sentido, refere a nota, a Comissão disciplinar do organismo que rege o futebol mundial optou por aplicar uma multa cifrada 
nos 370 mil francos suíços – 339,6 mil euros – aos campeões ingleses. O facto de o emblema do Etihad ter “aceite as suas 
responsabilidades” acabou, de resto, por fazer com que o castigo imposto pela FiFa não tomasse outras proporções, como 
sucedeu, bem recentemente, com o Chelsea. os blues, recorde-se, viram-se impedidos de contratar jogadores durante duas 
janelas de transferências – a atual e a próxima, que decorre durante o mês de janeiro – por irregularidades semelhantes.
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16 lOucura na ii liga EsPanhOla: kagaWa lEvOu 7 Mil PEssOas aO EstádiO
Foi um dos negócios mais estranhos do mercado. Shiji Kagawa assinou pelo real zara-
goza, clube que atualmente disputa a ii Liga espanhola. o internacional nipónico estava 
em final de contrato com o Borussia Dortmund e acabou por assinar por duas épocas com 
os espanhóis, fazendo assim a delícia dos adeptos. adeptos esses que responderam em 
massa para dar as boas-vindas a Kagawa. Segundo o real zaragoza estiveram perto de 
sete mil pessoas na La romareda, estádio do clube.

o episódio piloto da série sobrenatural 
“Joaquin”, que tem a atriz portugue-
sa Anna carvalho num dos papéis 

principais, abriu o festival de televisão e ci-
nema de ação IDtV Action Fest, em Austin, 
texas.
A série criada por Stefan Molina é a primeira 

produção original para a Iron Dragon TV, um ca-
nal especializado em filmes de ação e artes mar-
ciais liderado pela produtora Janell Smith.

Com guião escrito por Ali Brown, mestre de 
artes marciais que coreografou as cenas de luta 
no filme “Sin City”, de Quentin Tarantino, “Joa-
quin” é realizada por Kelly Riot, que tem expe-
riência neste género de produções.
Também conta no elenco com Paulina Chavez, 

a mesma atriz escolhida por Mario Lopez e Seth 
Kurland para protagonizar a comédia “The Ex-
panding Universe of Ashley Garcia”, encomen-
dada recentemente pela Netflix.
«A Paulina está muito bem lançada», disse à 

agência Lusa, Anna Carvalho, que interpreta 
o papel do anjo Elisa. A atriz explicou que «a 
ambição é grande» e «toda a gente está muito 
entusiasmada» com a história, que começou por 
ser escrita como uma curta-metragem e depois 
passou a série.
«Estávamos a fazer uma ‘curta’ chamada Pa-

dre Pio e acabou por se tornar numa coisa maior 
porque tinha ‘pano para mangas’», disse a atriz 
portuguesa radicada nos Estados Unidos.
A série centra-se em Joaquin Quintanilla, um 

caçador de demónios interpretado por Stefan 
Molina. Durante um exorcismo, Joaquin trava 
conhecimento com a jovem Isabella (Paulina 
Chavez), cujos poderes são tão fortes que tanto 

o Céu como o Inferno querem eliminá-la. Carlos 
Carrera, na pele de Miguel, completa o elenco 
principal.
In i c i a lmen te , 

Anna Carvalho 
foi selecionada 
para interpretar 
um demónio e 
assumiu depois 
o papel de Elisa, 
«um anjo desta-
cado para ajudar 
Joaquin na sua 
missão», que tem 
um visual muito 
peculiar.
«Parece uma 

personagem saída 
dos anos sessen-
ta», descreveu a 
atriz portuguesa, 
lembrando os anúncios com donas de casa que 
recomendavam produtos. 
«Não está dentro do protótipo do anjo normal», 

acrescentou, referindo que Elisa é uma observa-
dora, mas «pode ser até bastante perigosa».

série do soBrenatural Com
atriZ PortuGuesa estreia nos eua

passei muito tempo pro-
curando ajuda, mas as 
promessas nunca foram 
cumpridas, até que che-
guei ao POdErOsO 
xaMã e ele colocou meu 
marido de pé. ele me 
deixou por outra mulher 
e mudou completamente 
comigo. O xaMã fez al-
guns rituais e uma novena 
e só em 9 dias ele estava 
procurando por mim. ele 
me pediu para voltar para 
casa e passar as férias 

juntos como uma família. meu coração está muito feliz 
e satisfeito. Graças a este xaMã, poderei partilhar este 
Natal com o meu marido. 

antOnEtta k.

éramos uma família feliz ao 
lado de nossos filhos, mas 
essa felicidade acabou por 
causa da infidelidade do 
meu marido. Nós nos de-
sestabilizamos de uma ma-
neira enorme. pedi-lhe para 
sair de casa e nunca mais 
voltar. Visite o xaMã para 
entender melhor porque ele 
estava confuso e através de 
uma roupa ele fez um estudo 

profundo e viu claramente como uma mulher o estava 
dominando através da Magia nEgra por interesse 
económico. Eu dou infinitos agradecimentos ao xaMã 
por libertar meu marido daquela mulher má e suas más 
intenções. agora nossa casa voltou a ser como antes. 

aisha P.

eu sempre fui um ho-
mem muito dedicado à 
minha casa. tentando 
dar o melhor como ma-
rido e pai. 
infelizmente, minha es-
posa começou a ter um 
comportamento inco-
mum. 
Começou a ficar cada 
vez mais distante, de-
sesperada, eu vim com 
o MEstrE e sou gra-
tO infinitamente por ter 
devolvido minha família. 

MauricE davOinE


