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quArtA-fEIrA
27 DE MAIO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:12 geração Cientista
09:28 biosfera
10:03 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:02 Cuidado com a Língua!
14:14 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:02 biosfera
16:32 sabia Que?
16:56 O preço Certo
17:47 Os nossos dias
18:20 ideias que brilham
19:00 24 Horasdireto
20:04 bem-vindos a beirais
20:50 água de mar
21:22 sabia Que?
21:45 poplusa
 beautify Junkyards
22:45 Literatura agora
23:14 telejornal açores
23:52 telejornal madeira
00:26 5 para a meia-noite

quINtA-fEIrA
28 DE MAIO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:15 geração Cientista
09:35 produtos da terra
 Em terras do guadiana ii
10:00 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 produtos da terra
 Em terras do guadiana ii
16:30 sabia Que?
16:50 O preço Certo
17:40 Os nossos dias
18:30 Flash 7 dias
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
20:50 água de mar
21:30 Fatura da sorte
22:50 palcos agora
23:15 telejornal açores
23:45 telejornal madeira
00:25 5 para a meia-noite

sExtA-fEIrA
29 DE MAIO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:10 geração Cientista
10:00 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:15 bem-vindos a beirais
15:00 telejornal
16:00 sexta às 9
16:50 O preço Certo
17:40 Os nossos dias
18:00 sexta às 11
19:00 24 Horas
20:00 bem-vindos a beirais
20:30 sexta às 9
21:10 água de mar
21:45 grande Entrevista
22:45 produtos da terra
 Em terras do guadiana ii
23:15 telejornal açores
23:45 telejornal madeira
00:25 5 para a meia-noite

sábADO
30 DE MAIO                                     
01:30 boarding madeira
02:00 ainda bem Que vieste
02:40 ideias que brilham
03:00 som da rua
04:00 people & pastéis
04:45 bom dia portugal
05:45 inesquecível
 Eugénia mello e 
 Castro e Carlos macedo
07:35 Literatura agora
08:00 Jornal da tarde
09:12 prós e Contras
11:00 poplusa
 beautify Junkyards
12:00 atlântida - açores
13:30 repórter madeira

14:00 telejornaldireto
15:00 60.º Festival Eurovisão
 da Canção 2015
18:30 História a História
19:00 24 Horas
20:00 O Homem do saco
21:35 um dia, Cinco Estórias
22:00 Zona mista
23:55 ainda bem Que vieste
00:25 telejornal açores
00:58 telejornal madeira

DOMINgO
31 DE MAIO                                     
01:30 City Folk - gente
 da Cidade
 Cidade do méxico
01:55 áfrica 7 dias
02:27 áfrica global
03:00 bom dia portugal
04:00 missa de pentecostes
 Charola do Convento 
 de Cristo, em tomar
05:05 geração Cientista
 susana Lima
05:30 atletismo: Corrida 
 da mulher - 5 Km Edp
07:00 nha terra nha Cretcheu
 Júlio Correia / 
 são Filipe - Fogo
08:00 Jornal da tarde
09:15 só visto!
 Julio iglésias
10:00 aqui portugal
14:00 grande Entrevista
15:00 telejornal
16:00 Olhar o mundo
16:40 Cuidado com a Língua!
17:00 trio d´ataque
19:00 24 Horas
20:02 voz do Cidadão
20:20 Cook Off - duelo
 de sabores
21:55 Correspondentes
22:45 só visto!
 Julio iglésias
23:40 Olhar o mundo
00:25 telejornal açores
00:58 telejornal madeira

sEguNDA-fEIrA
1 DE juNhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:11 geração Cientista
 maria João solecke
09:26 Corpo Clínico
 Obesidade e 
 abordagem Cirúrgica
10:00 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:02 Cuidado com a Língua!
14:18 bem-vindos a beirais
15:00 telejornaldireto
16:02 sinais de vida
16:46 sabia Que?
17:10 O preço Certo
18:00 Os nossos dias
18:31 Corpo Clínico
19:00 24 Horas
20:02 bem-vindos a beirais
20:44 água de mar
21:15 prós e Contras
23:16 telejornal açores
23:52 telejornal madeira
00:27 5 para a meia-noite

tErÇA-fEIrA
2 DE juNhO                                     
01:30 bom dia portugal
05:00 agora nós
08:00 Jornal da tarde
09:13 geração Cientista
 Luís nunes vicente
09:29 City Folk
10:01 Há tarde
13:00 portugal em direto
14:03 bem-vindos a beirais
15:00 telejornaldireto
16:01 City Folk
 gente da Cidade
16:28 sabia Que?
16:48 O preço Certo
17:38 Os nossos dias
18:11 Cuidado com a Língua!
18:29 visita guiada
 sé do Funchal, madeira
19:00 24 Horas
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sylvio martins
cOllAbOrAtEurs
cOlAbOrADOrEs                       
antónio pedro Costa
augusto machado
daniel Loureiro
diamantino de sousa
dinora de sousa
Elisa rodrigues
Elizabeth martins Carreiro
Francisca reis
Helder dias
J.J. marques da silva
Hélio bernardo Lopes
Humberto Cabral
João arruda
José da Conceição
José de sousa
Jorge Correia
Jorge matos
manuel Carvalho
manuel neves
maria Helena martins
ricardo araújo pereira
sylvio martins
telmo barbosa
vitor gonçalves

DIstrIbutION | DIstrIbuIÇÃO  
nelson Couto
publIcIté | publIcIDADE          
canada:  rpm
                  imtv Ethnic Comm.
                 Ethnique média.
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dépôts legaux à la bibliothèque 
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Programação
                       Semanal

agenda comunitária
FestIVIdAdes do dIA de PortugAl
Abertura Oficial do Festival Portugal 2015
1 de junho de 2015 às 18h30 no restaurante portusCalle- telefonar para reservas. parti-
cipação de artistas do Festival. Homenagem especial a Carlos Querido - 25 anos em sua 
memória. Outras surpresas. uma noite a não perder. 

O Festival portugal internacional de montreal organiza:
quArtA-fEIrA 10 DE juNhO, 2015 às 19h cerimónia oficial com filarmónicas e ran-
chos folclóricos. Haverá também às 20h a cantora micaela (vinda de portugal). 
sExtA-fEIrA 12 DE juNhO, iniciando a noite às 19h30, estarão presentes o cómico 
Mike Rita, o famoso Shawn Desman e o seu conjunto, e para finalizar a noite, o DJ Souza, 
vindo dos açores. 
sábADO 13 DE juNhO, as festividades vão se iniciar às 14h com atividades para as 
crianças, às 18h suzi silva, marta raposo, paulo Filipe, Zé perdigão, todos eles estarão 
acompanhados pelos seus respetivos músicos. E para finalizar a noite, teremos Michele 
Madeira, finalista do programa “Canadian Idol”. 
DOMINgO 14 DE juNhO, as festividades terão início às 12h com a parada anual. Às 
14h haverá vários espetáculos de danças folclóricas, seguidos pela prestação do finalista 
do concurso Karaoke pelas 16h, pelo espetáculo da Lusofonia às 18h, e finalmente por 
rui bandeira às 21h.
Para mais informações: festivalportugalmontreal@gmail.com

FestAs do dIVIno esPírIto sAnto eM lAVAl
sábADO, DIA 30 DE MAIO: 17h30-Hora santa; 18h30-missa solene; 19h30-abertura 
das festas com os impérios, grupo coral, folia e a mordoma - Filarmónica do divino Es-
pírito santo de Laval. 20h00-arraial: bazar, bar, Filarmónica do divino Espírito santo de 
Laval, artista: Joey medeiros (Califórnia), Conjunto mexe mexe (Ontário), Folclore ilhas 
do Encanto e dJ Entre nós. 
DOMINgO, DIA 31 DE MAIO: 10h00-bodo de leite; 11h00-saída do cortejo; 12h30-missa 
solene; arraial: bazar, bar, sopas do d. E. santo, artista: Joey medeiros (Califórnia), Fi-
larmónica portuguesa de montreal, Filarmónica do divino Espírito santo de Laval, dJ 
Entre-Nós, Folclore Estrelas do Atlântico e jogos insufláveis 12h30-Tiragem do sorteio, 
sortes para domingas e mordomia 2016.

FestAs do dIVIno esPírIto sAnto eM Anjou
sábADO, DIA 6 DE juNhO: 18h00 abertura e atendimento dos cidadãos e convida-
dos; 19h00 recitação do terço; será servida a tradicional carne guisada, acompanhada de 
sumo e vinho. (refeição grátis, serviço de bar não incluído); 21h15 arrematações; 21h45 
animação musical. 
DOMINgO 7 DE juNhO: ponte de encontro para o começo da procissão (8670 rua 
Forbin-Janson); 12h00 saída da procissão, em direção da igreja notre-dame d’anjou 
(8200 place de l’église anjou); 13h00 celebração da missa e Coroação. 14h30 partida da 
procissão da igreja notre-dame d’anjou em direção da aréna Chénier; 15h00 bênção da 
carne, do pão e do vinho, e serão servidas as tradicionais sopas do Espírito santo; 17h00 
animação musical. para mais informações: Carlos almeida 514-616-5698.

MensAgeM do Mestre dos roMeIros
a pedido do presidente do Centro Comunitário de anjou, o sr. Carlos almeida, o mestre 
dos romeiros pede a todos os irmãos romeiros que puderem incorporar-se no Cortejo 
do divino Espírito santo com o Lenço e o terço  para se apresentarem pelas 11h00 na 
associação de anjou para mais informações telefonar, para o mestre duarte amaral: 450-
625-7053. Obrigado a todos os irmãos romeiros.

linha aberta
514.483.2362

domingo das 15h às 18h
35 York, Westmount
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

2ª-6ª feira: 8h30-18h30
sábado: 9h00-16h00

domingo: 10h00-13h30

editorial

erVA brAVA

o recurso à droga por parte da juventude e 
dos adultos não pode ser explicado ape-

nas pelas pressões sociais que se abatem sobre 
os indivíduos. ainda não foram encontradas 
as razões por que se drogam os indivíduos. 
nem os drogados verdadeiramente o sabem, 
ainda que as explicações que dão nos ajudem 
a compreender  esse fenómeno e a encontrar 
as alternativas para que se libertem desse 
processo que lentamente os vai destruindo.

A família, a religião, o culto de certos valores 
e virtudes que serviram de controlo da agressi-
vidade e, escola de submissão deixaram de ser 
valores para os jovens de hoje. O cinema, o 
futebol, o álcool, a religião, o tabaco são entre 
muitas outras atividades, pequenas e consenti-
das drogas que foram postas ao nosso alcance 
para irmos suportando as pressões sufocadoras 
e insuficiências da sociedade. Mas... essas dro-
gas permitidas e aconselhadas aos adultos já não 
produzem o efeito alienante na maior parte da 
juventude. Preferem as proibidas de preferência 
às consentidas. 

Os traficantes não desperdiçam as oportunida-
des. As drogas pesadas, ópio e cocaína, drogas 

verdadeiramente destruidoras, são evitadas pe-
los jovens em virtude das suas consequências. 
De qualquer maneira , e porque a droga suave 
“marijuana e seus derivados” conduz lenta mas 
eficazmente a uma habituação e a um desejo das 
drogas pesadas, impõe-se que o Canada se de-
bruce sobre este fenómeno internacional. Esta-
mos perante um problema complexo. Está pro-
vado não só pelo que se tem feito entre nós mas 
sobretudo pelas experiências de outros países 
que não é pela repressão que se controla ou di-
minui o consumo da droga.

A repressão apenas tem efeitos benéficos nos 
traficantes da droga. Continuar a fazer depender 
da Polícia o combate aos estupefacientes é não 
estar interessado em encontrar novos caminhos 
para a juventude dececionada com as soluções 
dos adultos. As campanhas antidroga e as ini-
ciativas esporádicas da imprensa podem não só 
ser ineficazes como até incentivar o consumo 
da droga, embora a situação canadiana não é de 
modo nenhum dramática no tocante ao consumo 
de droga por parte da juventude.

Falar da juventude apenas em situação de greve, 
de droga, de fuga de casa dos pais é dar uma ima-
gem distorcida e valorizar uma forma negativa 
que os jovens têm para se dar a conhecer. O jo-
vem que “queima” e ainda não está viciado sabe: 
que assume uma atitude negativa, pois evade-se 
da vida; que é manipulado pela droga ao sentir 

os seus efeitos; que a droga não alarga o campo 
de consciência, mas força-o a um funcionamento 
de maneira anormal o que é particularmente gra-
ve no momento de crescimento psíquico e físico. 
Enfim, o drogado, fugindo da vida, arranjou um 
substituto pobre.

É preciso transformar a escola, a fim de tor-
nar cada jovem o mais cedo possível autóno-
mo, adulto mental, isto é, responsável por si e 
pelas diversas comunidades de vida: família, 
bairro, cidade, país, mundo. educado assim 
nesta autonomia responsável, não será facil-
mente levado pelo amigo ou traficante e ven-
cerá a ideia de fazer uma vida com mais bem-
-estar e motivos de alegria.
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belezaS da Semana

caSaiS da Semana

conFerêncIA sobre “eutAnásIA -
suIcídIo MedIcAMente AssIstIdo”
Manuel antónio Pereira

na Casa dos açores do quebeque , na pas-
sada quinta-feira, dia 21 deste mês, teve 

lugar, como anteriormente divulgado,  uma 
conferência com o tema em epígrafe.
Perante uma assistência relativamente compos-

ta, o presidente da instituição, Benjamim Moniz, 
ao dar as boas-vindas a todos, convidou  Manuel 
A. Pereira  sócio-organizador da conferência, a 
revelar a todos o que se iria passar.
Na mesa estavam sentados evidentemente o 

presidente da Caçorbec, ladeado do Dr. José An-
tónio Morais, Diretor do Departamento de Ge-
riatria do MUHC, e do Me. António Cabral, jo-
vem advogado da nossa praça. A convite do Dr. 
Cabral estava também presente na assistência 
um outro jovem advogado, o Dr.  Nuno Jeróni-
mo, que oportunamente daria o seu contributo.

O Dr. Morais começou por esclarecer a assis-
tência nas diferenças entre “eutanásia” e “suicí-
dio medicamente assistido”, manifestando cla-
ramente o seu receio, quanto a uma hipotética 
banalização e diluição dos valores da vida hu-
mana, aquando da sua legalização, num futuro 
relativamente próximo. Assunto muito delicado, 

tabu para muita gente, mas que despertou o inte-
resse de todos presentes, a notar pelas inúmeras 
perguntas feitas. O silêncio era tal que se poderia 
ouvir uma mosca voar se tal estivesse presente.
Por seu lado, o Dr. António Cabral, foi muito 

esclarecedor nos aspectos juridico-legais, ao res-
ponder a muitas dúvidas e a perguntas feitas pe-
los membros presentes. 
Resta-nos esperar pelo fim deste ano no qual, 

em quebeque, pela lei que regula o suicídio 
medicamente assistido e pela decisão do Su-
premo tribunal do Canadá.

OCCupaÇÃO dupLa belo 2plex muito bem 
situado na rua sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. a vEr! $549,000 nego.

Belo condominio de 1128 
pc . 2 quartos + escritorio. 

Cozinha muito espaciosa. 2o 
andar de très. Perto de todos 

os serviços , transportes e 
Parc Lafontaine. Disponivel a 

01 Julho. $294,000 nego.

bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. bom terreno. muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

apartamento renovado para alugar. disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
rua Coloniale/rachel. $1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .
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bAlAnço do PrIMeIro Ano de MAndAto
coM o cônsul-gerAl de PortugAl 

aproximamo-nos do fim de mais um ano 
lectivo escolar. É o momento ideal para 

fazer o balanço do último ano do nosso atual 
Cônsul-geral de Portugal em Montreal, o dr. 
José eduardo Bleck guedes de Sousa, come-
çou a sua etapa profissional, aqui, connosco, 
o 27 de agosto de 2014. Foi nesse quadro que 
o encontrámos há algumas semanas para fa-
zer uma avaliação deste último ano e falar das 
suas perspetivas.
O Dr. José Eduardo Bleck Guedes de Sousa nas-

ceu em Lisboa, a 22 de setembro de 1968. Ele 
viveu a modernização de Portugal, o 25 de abril 
de 1974, Revolução dos Cravos, pelo olhar dos 
seus pais. Um dos momentos marcantes aconte-
ceu a 25 de novembro de 1975, quando o seu pai 
foi buscá-lo à escola. Nesse dia, um golpe militar 
pôs fim à influência da esquerda militar radical, 

naquele período revolucionário que começou em 
Portugal com o 25 de abril de 1974.
Foi depois duma carreira diplomática portu-

guesa de 16 anos, com experiências em duas 
vertentes – a diplomacia bilateral, como mem-
bro da delegação na Embaixada de Portugal em 
Maputo, e a diplomacia multilateral, como mem-
bro da Missão Permanente de Portugal em Gene-
bra junto das Nações Unidas – que ele chegou a 
Montreal, depois de um concurso. Foi com a sua 
experiência em Genebra que o Dr. José Eduardo 
Bleck Guedes de Sousa pôde obter a função de 
Cônsul-Geral em Montreal. A partir de setembro 
de 2016, ele terá também o cargo de Represen-
tante de Portugal na Organização da Aviação 
Comercial Internacional, depois do mandato da 
atual representante, que tem funções ativas, por 
ser membro do conselho. 
Falando sobre a sua carreira diplomática, a 

questão do trabalho do Cônsul veio à conversa. 
O Dr. José Eduardo Bleck Guedes de Sousa ex-
plicou que a principal missão do Cônsul, como 
a do Consulado, é de manter viva a ligação de 
Portugal com as comunidades portuguesas. Para 
essa missão, o Consulado é o braço administrati-
vo no país estrangeiro, que permite manter a do-
cumentação em dia, como o cartão de cidadão ou 
o passaporte. Também tem por missão de guardar 
vivos os costumes e a cultura Portugueses, na sua 
área de ação. A missão de Cônsul é uma missão 
direta com a comunidade, como assegurar-se do 
bom funcionamento do Consulado, mas também 
ter uma ligação com os governos provinciais – 
no caso do Dr. José Eduardo Bleck Guedes de 
Sousa, são os governos do Quebeque e das pro-
víncias Marítimas. O Cônsul tem um papel na di-
plomacia económica, assistindo os comerciantes 
portugueses ou canadianos na abertura de novos 
mercados. A divulgação da cultura tem um papel 
importante.
Depois de 8 meses, um indivíduo tem a capa-

Miguel FÉlix

cidade de definir com facilidade os objetivos do 
seu mandato. Foi nessa perspetiva que perguntá-
mos ao Dr. José Eduardo Bleck Guedes de Sousa 
quais eram os seus objetivos durante a sua estadia 
nesta cidade. Ele achou a pergunta difícil, mas 
disse-nos que o seu principal objetivo é melho-
rar o funcionamento do Consulado, com novo 
equipamento informático e a satisfação dos uten-
tes do Consulado. Uma outra missão é aumentar 
a visibilidade da Cultura de Portugal, quer seja 
dentro da comunidade como fora da comunidade. 
Na sua opinião, essa visibilidade necessita uma 
união das forças, como o Festival Portugal Inter-
nacional de Montreal.
Ao fim da entrevista falámos sobre o recensea-

mento eleitoral. Para um cidadão português que 
reside no estrangeiro, a inscrição é voluntária e 
pode fazê-la junto da Comissão Recenseadora 
da sua área de residência, ou seja, o Consulado. 
Essa inscrição permite a participação em todas as 
eleições portuguesas e as do parlamento europeu. 
O Cônsul informou-nos que, atualmente, somen-

te cerca de 1300 das 32000 pessoas recenseadas 
no Consulado estão inscritas, uma percentagem 
muito baixa. A participação nas eleições é fraca; 
nas últimas europeias, apenas 16 pessoas deslo-
caram-se às urnas, e nas eleições presidenciais, 
apenas 200 a 300 participaram. A participação é 
importante porque elegemos representantes que 
são as nossas vozes na Assembleia da Repúbli-
ca, que influenciam as políticas fiscais ou muni-
cipais, que podem ter consequências nos nossos 
bens em Portugal.
o nosso novo Cônsul-geral, o dr. José 

eduardo Bleck guedes de Sousa, demonstrou 
ao longo desta entrevista ter conhecimento das 
problemáticas da comunidade e dos seus desa-
fios. Desejamos todas as boas sortes, para que 
possa atingir os seus objetivos. Para esse efei-
to, terá o meu apoio como o dos nossos caros 
leitores.

AjudAM o bryAn A reAlIzAr o seu sonho
Bryan Varão Baganha nasceu no dia 16 fe-

vereiro 2002 e tem 13 anos de idade. dos 5 
anos aos 10 anos, ele jogou numa liga de fute-
bol em St-Hubert, depois acabou por praticar 
tae Kwon do e foi uma grande descoberta.
Hoje em dia ele pratica o desporto de Kickbo-

xing, Point Fight e Boxe desde 1 ano e meio. 
Já participou em vários campeonatos através 
da província, e foi duas vezes campeão, com a 
medalha de ouro no campeonato do Quebeque e 
uma de prata em kickboxing.
Ele foi duas vezes campeão Canadiano em ki-

ckboxing e outra em Point fight, e, muitos mais. 
Já participou na sua primeira gala de boxe em 
março. Ele treina na escola KIXX UNIVERSAL 
TAE KWON DO em St-Hubert Longueuil. Nos 

próximos meses Bryan gostaria de realizar o 
sonho de participar no campeonato “US OPEN 
ISKA WORLD MARTIAL ARTS CHAM-
PIONSHIPS”, nos dias 3 e 4 de julho de 2015 
em WALT DISNEY WORLD ORLANDO. 
este menino queria fazer um pedido à co-

munidade portuguesa para com patrocínios 
ajudar a concretizar este sonho. Se desejarem 
ajudar o Bryan ou obter mais informação po-
dem contactar pelo 514-318-0662.
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Pentecostes eM sAntA cruz
antero BranCo
e FotoS de Manuel neVeS

o jornal a Voz de Portugal é o novo Mor-
domo do império de Pentecostes da 

Missão Portuguesa de Santa Cruz para 2016 
coincidindo assim com as comemorações do 
seu quinquagésimo quinto aniversário. 
“Viva o Mordomo!”
Na altura da celebração das bodas de ouro des-

te semanário, o nosso editor, Eduíno Martins, 
mostrou interesse, à extinta comissão das gran-
des festas, para que o jornal fosse o mordomo 
2010 e, ao mesmo tempo, homenagear o sau-
doso António Vallacorba, grande devoto e pro-
motor das festividades da Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade. Infelizmente escolheram 
outro.
António Vallacorba, em 14 de Maio de 2008, 

inicia assim o seu texto:- “A comunidade por-
tuguesa acaba de celebrar um dos seus mais 
exuberantes festejos de sempre em louvor do 
Divino Espírito Santo, em virtude da realização 
do Império de Pentecostes da Missão Portugue-
sa Santa Cruz... Foi distinto mordomo o padre 
José Maria Cardoso, natural de Guimarães, en-
tre nós há quase uma década e responsável des-
ta Missão.

Pura coincidência ou tem a ver com os dons do 
Espírito Santo? Sete anos depois, outro sacer-
dote, também natural do norte de Portugal con-
tinental, mais precisamente de Braga, voltou a 
ser Mordomo de Santa Cruz.
O Sr. Padre António Araújo, mordomo deste 

ano, empenhou-se de tal modo, com o cargo que 
ocupou, dando outra dimensão à religiosidade e 
ao profano da Festa em Louvor da Terceira Pes-
soa da Santíssima Trindade. Todas as semanas 
e até ao Pentecostes, publicou uma mensagem 
de reflexão histórica ou bíblica sobre este fes-
tejo que o Açoriano trouxe nas suas malas, para 
estas terras Norte Americanas. Preparou um 

livrinho para orientar as famílias na recitação 
do terço. Na cerimónia das coroações, fez com 
que as famílias, que tinham as “Domingas”, se 
implicassem na liturgia, dando-lhe a oportuni-
dade de lerem as leituras dominicais e a ora-
ção dos fiéis. Implicou nestes festejos não só os 
paroquianos, mas também os comerciantes da 
nossa comunidade para que esta festa de devo-
ção e de partilha fosse vivida na fé e na abun-
dância. Realizou, creio eu, pela primeira vez, 
uma vigília do Pentecostes, da festa ao Divino. 
Os terços da mordomia, liderados pela Graça 

Silva, tinham os cânticos acompanhados pelo 
acordeonista, o Sr. Salomé. No dia em que as-
sisti a um deles, mal começaram a cantar, ouvia 
atrás de mim, a inconfundível voz, da Jordelina 
Benfeito, que tinha vindo participar na oração.
Sábado passado, tal como o Sr. Padre José 

Maria propôs, realizou-se às dez da manhã, a 
missa por intenção de todas as famílias que se 
inscreveram para as “pensões do Espírito San-
to”. Logo de seguida cerca de três centenas de 
famílias desceram ao salão de festas aonde as-
sistiram à bênção e distribuição das mesmas. 
Uma cerimónia repleta de emoções. Tudo isto 
animado pela Filarmónica do Espírito Santo 
de Laval. Á noite foi servida a carne guisada 
a cerca de oitocentas pessoas. Um serão mui-
to animado pelo Jorge Silva, vindo dos Estados 
Unidos.
No Domingo, logo de manhã, chegou um au-

tocarro de Gatineau com o Império daquela lo-
calidade e de inúmeros amigos e admiradores 
do Pe António, reconhecidos pelos serviços que 
ele prestou àquela localidade, vizinha da capital 
nacional. O deslumbrante cortejo do Espírito 

Santo, acompanhado pelas Filarmónicas Portu-
guesas de Montreal e do Divino Espírito Santo 
de Laval, percorreu as ruas Clark, Marie-Anne, 
Saint-Urbain, Duluth e Rachel. Ao chegar à es-
cadaria da igreja, duas crianças deixaram voar 
pombas brancas, símbolo do Pentecostes.
Foram coroados inúmeros convidados do Pa-

dre António e todos aqueles que mostraram in-
teresse em fazê-lo. Uma coroação bem comuni-
tária. Como não podia deixar de ser, o homem 
de Alenquer, aonde toda esta devoção nasceu, 
Nelson Figueiredo, fez com que uma Madeiren-

se, a Sra. Pinho coroasse. E, pela primeira vez, 
Dulce Silva, da Figueira da Foz e a lisboeta Ana 
Gomes. Como vêm, cada vez mais continentais 
participam nesta tradição da diáspora açoriana.
Quando o cortejo desceu ao salão de festas fo-

ram servidas, com muita fartura, a um milhar de 
pessoas, as tradicionais sopas e o cozido, que 
pela primeira vez incluiu chispe.
Estive nos dois dias a ajudar a equipa que veio 

de Hochelaga, para preparar a carne guisada e 
as sopas do Espírito Santo, liderada por Fatinha 
Câmara. Digo-lhes sinceramente, é preciso ter-
-se muita coragem e um espírito de voluntariado 
fora do comum! Nem se deitam. São cerca de 
trinta e seis horas em pé, numa cozinha, com es-
paço restrito e quentíssima, fazendo das tripas o 
coração para preparar refeições para tanta gente. 
Jorge Silva, meu companheiro durante cerca de 
três anos nas Forças Armadas Portuguesas, que 
já nos finais dos anos sessenta e inícios de se-
tenta fazia vibrar a ilha Terceira com a sua voz à 
“Tom Jones”, animou a primeira parte do serão. 
Na segunda parte, assistimos ao concerto da Fi-
larmónica Portuguesa de Montreal. Para encer-
rar as festividades, num salão de festas repleto, 
foram tiradas as “Domingas” e a divulgação do 
Mordomo de 2016, que foi como já mencionado, 
o jornal A Voz de Portugal.
Muitos parabéns à Graça e Ildeberto Silva, 

coordenadores da Festa do Divino Espírito San-
to e a toda a sua equipa de colaboradores por 
esta grandiosa festa.
eduíno Martins disse quando o jornal foi 

nomeado Mordomo, “sou amigo de todos e 
da comunidade em geral, mas, para que esta 
mordomia seja possível, necessitamos da co-
laboração de todos”. Bem-haja do Mordomo 
e viva o espírito Santo.
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a ginjinha faz parte da história 
de lisboa. descobri isto quan-

do fui de férias à linda capital de 
Portugal, que para mim, é a mais 
linda cidade do mundo (sem que-
rer puxar a brasa do CHiCHar-
ro). Muitas vezes perguntaram 
qual é a bebida típica de lisboa e 
eu sem ter a certeza dizia: deve ser 
o Porto... aprendi depois que es-
tava muito enganada, então deci-
dimos ir á procura da ginjinha e, 
qual o melhor sítio para a provar, 
“MiSSÃo a CuMPrir”. 
Quer seja ao fim da tarde, à noi-

te, antes ou depois do jantar uma 
ginjinha vai sempre muito bem, a 
ginjinha é uma bebida poderosa. A 
nossa missão começou à meia tarde 
por um lugar OBRIGATÓRIO, A 
Casa da Ginjinha Espinheira funda-
da em 1840 pelo galego Francisco 
Espinheira a mais antiga situada no 
Largo de São Domingos. Um bar 
muito minúsculo, uma porta e um  
balcão estreito, que serve a bebida 
nos copos tradicionais e dá a esco-
lha: “COM ELAS ou SEM ELAS”, 

ou seja, com o fruto no fundo do 
copo ou não. Multidões bebem do 
lado de fora aqui neste caso. Em mi-
nutos, grandes misturas de pessoas, 
muitos turistas de passagem, mui-
tos curiosos, pessoas locais, lindas e 
meigas, alguns velhos já um pouco 
alegres, dos quais aprendemos a re-
ceita como preparar este licor. Todos 
com a mesma receita dizia o Senhor 
Manuel de 80 anos de idade “a re-
Ceita É Muito SiMPleS” co-
loque as ginjas dentro de uma garrafa 
de boca larga até mais ou menos 1/3 
do volume da garrafa, ponha açúcar 
até chegar ao nível da fruta, misture 
para envolver o açúcar na fruta e dei-
xa repousar. No dia seguinte acabe 
de encher a garrafa com aguardente, 
um pau de canela, durante uma se-
mana diariamente mexa a garrafa e 
coloque num lugar bem escuro. Ao 
fim de 3 meses prove para ver se 
precisa de mais açúcar, se necessitar  
acrescente mais 1 ou 2 colheres con-
forme o gosto e volte a fechar a gar-
rafa. Ao fim de 1 ano está pronta a 
beber. A nossa missão continua para 
“A Ginjinha e OS AMIGOS DA SE-
VERA” na zona da Mouraria onde 
o Senhor António é mestre da Tas-
ca. Um espaço genuíno no barco do 
Fado, percebemos logo que o Fado 

QueM VAI A lIsboA, e não VAI 
à gInjInhA, não VAI A lIsboA

FranCiSCa reiS

mais importantes casas agrícolas de 
Alcobaça no sector de produção de 
vinhos e aguardentes.
eStaBeleCiMentoS
eSPeCializadoS:

1-Ginjinha Espinheira - fundada 
1840; 2-Ginjinha Sem Rival  - fun-
dada no seculo XIX (1890), 7 rua 
das Portas de Santo Antão; 3-Gin-

jinha Rubi  -  fundada em 1931  -  
Rua Barros Queirós; 4-Ginjinha do 
Carmo - fundada no seculo XXI  -  
Calçada do Carmo; 5-A Tendinha do 
Rossio - fundada em 1840 -  Praça 
D. Pedro IV; 6-Ginjinha Popular - 
fundada em 1971 - 61 rua das Portas 
de Santo Antão; 7-Bar Pirata - fun-
dado em 1921, 15 Praça dos Res-
tauradores; 8-Mariquinhas Ginja de 
Óbidos - Fundada em 1949 - Rua do 
Sol Nascente Ponta Seca. Um novo 
“I LOVE GINJINHA de Lisboa com 
chocolate, origem: Serra da Estrela.
Hoje os tempos mudaram pois 

são menos os sítios onde a ginji-
nha se consome como manda a 
tradição. Cuidado com a ginjinha 
ela é poderosa é uma tentação que 
nos consola. Haja saúde.

Quinta-feira 28 de maio
- divino espírito santo de santa cruz

sábado 30 de maio
- dominga na família pacheco

programa
da semana

InFo@tVPM.cA
514.993.9047

habita permanentemente neste lindo 
local, muita música, cantorias pelos 
clientes, não faltam fotos nas pare-
des. Foi nesta linda zona que viveu 
Maria Severa considerada por mui-
tos desta zona, a primeira fadista de 
Lisboa durante o seculo XIX. Não 
esquecendo Amália Rodrigues, can-
tou a Ginjinha num dos seus imortais 

Fados.
HiStória:
A cereja ácida chegou a Portugal 

no século XV vinda da Ásia, o nome 
científico Prunus Cerasus, muito po-
pular especialmente em Lisboa, Óbi-
dos, Alcobaça e no Algarve. O Licor 
não se sabe também como apareceu 
havendo relatos do seu consumo a 
partir do século XVII inicialmente 
pelas classes burguesas, aos poucos 
como sempre acontece, democra-
tizou-se e espalhou-se pelas taber-
nas da cidade popularizando-se e 
assumindo-se como a bebida oficial 
da cidade. O Licor da Ginja M.S.R. 
era dirigido em Alcobaça na década 
de 20 do Seculo XX por Manuel de 
Sousa Ribeiro (1894-1076). Ele veio 
trabalhar para Alcobaça nas duas 

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.
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tudo era tão mau no meu negócio, só pensava na bancarrota, ti-

nha quase nada para comer, mas ao ouvir o Prof. José na rádio aos 

domingos às 3:45 convenceu-me de que eu deveria visitá-lo e agora 

meu negócio é mais próspero do que antes graças aos rituais de Jose 

Miguel Sorte

esta é a felicidade ter a pessoa que você ama para sempre com a 

bênção de deuS. oBrigado JoSÉ e recomendamos vivamente 

Horace e Claudia

os remédios mais antigos eram inúteis, os hospitais e os médicos 

me faziam uma coisa e outra e nada me curava. Como último re-

curso, eu fui a José e os resultados foram bons e imediatos, os médi-

cos ficaram surpresos ao ver que os exames de sangue indicavam eu 

estar bem. graças a deus JoSÉ e nossa Senhora vos abençoe para 

ajudar mais pessoas como eu SeM eSPeranÇa

testeMunhos
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Silva, Langelier & Pereira inc.
s e g u r o s  g e r a i s

75  napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

a Pastoral deste Papa está a chegar às Pessoas

AFInAl QueM MAndA?

Sintra acolheu entre os passados 21 e 23 de 
maio o segundo fórum de banco centrais, 

organizado pelo Banco Central europeu 
(BCe), focado particularmente no tema “in-
flação e desemprego na Europa”.
Se o tema é de importância extrema na conjetu-

ra atual, e se podemos aplaudir o facto de Sintra, 
uma vila com parte histórica extremamente inte-
ressante, ter acolhido tão ilustre reunião proje-
tando assim a imagem do nosso país, há outros 
fatores a ter em conta e que afetam e afetarão as 
vidas de todos.
O falecido Ernâni Lopes teve algumas interven-

ções, em especial no programa “Plano Inclina-
do” de Mário crespo na SIC, onde referia que 
o mundo financeiro sobrepujou o mundo econó-
mico. Na altura referiu que isso não fazia senti-
do, era um fator causador de desequilíbrios, pois 
a economia deveria ser o motor movimentador 
de riqueza e não as finanças. Estas, baseadas na 
especulação ou nos empréstimos, jamais se in-
teressam verdadeiramente pela economia, mas 
sim pela capacidade de gerar rendimento do pró-
prio dinheiro existente. Ora, se a economia não 
cresce, ou cresce a um ritmo muito insignifican-
te, e a massa monetária (quantidade de dinheiro 
em circulação) cresce em demasia derivada das 

ações dos bancos centrais, através da injeção de 
dinheiro ou através do “Quantitative Easing” 
(novo método mais elegante de injetar dinheiro 
através da emissão de obrigações e compra des-
sas mesmas obrigações pelos bancos centrais), 
verifica-se um desequilíbrio, pois o dinheiro cir-
culante não corresponde à riqueza criada, base 
fundamental de qualquer sistema monetário.
Como disse também na semana passada José 

Gomes Ferreira da SIC, em nenhum livro ou 
manual da especialidade está indicado que as 
políticas dos bancos centrais têm peso imediato 
na criação de emprego ou desenvolvem a eco-
nomia. Especula-se de facto que certas ações 
dos bancos centrais podem influenciar determi-
nados indicadores macroeconómicos, mas nada 
se sente na vida de cada um de nós, comum dos 
mortais. Daí a minha dúvida sobre o tema des-
te fórum. Como perceber as intenções corretas 
deste fórum se o dinheiro que os bancos centrais 
injetam em circulação fica nos grandes bancos 
e especuladores, enquanto o comércio, a indús-
tria e os próprios governos se encontram com a 
corda na garganta? Será que se esqueceram que 
o consumidor final é o verdadeiro motor da eco-
nomia? Será que ainda não se aperceberam que 
asfixiando este consumidor final, até mesmo nas 
suas elementares necessidades de vida, estão a 
asfixiar a economia e em última instância o pró-
prio mundo financeiro?
Chegamos à questão fundamental de afinal 

quem manda nisto? Vimos o sr. Draghi (líder do 

BCE) e seus iguais de outros países pretenderem 
exigir reformas que contudo não se vê como be-
neficiarão o comum dos cidadãos. A política per-
de continuamente terreno e temo que estejamos 
a caminhar para uma fachada de poderes, em que 
os políticos são apenas marionetas nas mãos dos 
grandes financeiros. 
Se é bem verdadeiro que os políticos do século 

passado cometeram abusos na impressão de di-
nheiro para solucionarem a sua incapacidade de 
desenvolverem as economias, e nós Portugueses 
vivemos bem isso mesmo depois do 25 de Abril, 
com consequências catastróficas, verificamos 
agora a tomada de poder pelo polo extremo, os 
financeiros, que antes se encontravam ao sabor 
da política exigem e mandam o que deve ser fei-
to sem terem qualquer legitimidade democrática. 
Houve alguma melhoria? 
Em termos mundiais não se vê. 
Antes pelo contrário, vemos os intelectuais das 

finanças com teorias, algumas delas no mínimo 
estranhas, para solucionarem o inclemente e apa-
rentemente difícil problema do desemprego, fal-
ta de crescimento económico e falta de poder de 
compra. Será que eles se deram conta de que os 
bancos contraem agora empréstimos entre eles e 
alguns bancos centrais a custo zero ou negativo 
e no entanto a empresa ou o particular continua 
a pagar caro pelos empréstimos e em condições 
extremamente exigentes? 
Afinal quem manda?

Jorge Correia

auguSto MaCHado

o Cardeal hondurenho, oscar Maradia-
ga, dirige a Caritas internacional e é 

um dos nove conselheiros mais próximos do 
Papa Francisco. este Cardeal acredita que a 
família está em crise porque as pessoas não 
sabem o que querem. e vê no divórcio e nou-
tros problemas domésticos um projeto fra-
cassado.
Este Cardeal esteve recentemente em terras 

de Fafe, Norte do país. O jornalista, Carlos Rui 
Abreu, fez-lhe uma série de perguntas: “A ins-
tituição da ‘família’ está a mudar”? A resposta 
do Cardeal: “O problema é que se querem mo-
delos distintos de família e isso não pode ser. O 
Criador deixou claro que um homem se unirá 
a uma mulher e constituirá a sua família. E aí,  
começa o erro quando a criatura quer mudar o 
plano do Criador”.
“Não existe, então, a possibilidade de haver 

uma abertura da Igreja a divorciados e a homos-
sexuais”? A resposta: “No início deste sínodo 
foram muito mediatizados esses dois âmbitos, 
mas a questão é mais profunda. O problema 

está na família. É um problema antropológico, 
porque as pessoas não sabem o que querem. As 
pessoas aborrecem-se, vai um para cada lado 
e perdem-se os valores. É um problema mun-
dial. Há pessoas que se casam já a pensar no 
divórcio. Uma sociedade desenvolvida tem de 
assentar numa família estável. Os filhos pare-
cem bolas de pingue-pongue, porque passam 
uma semana com um e depois com outro. Como 
queremos que essas crianças tenham estabilida-
de psicológica? A Igreja não recusa os divorcia-
dos, mas não se pode pensar que uma relação 
pelo sacramento é o mesmo que outra baseada 
num fracasso; um divórcio é um projeto fracas-
sado”.
“O Papa tem apelado à renovação. O que vai 

mudar, de facto”? A resposta: “A Igreja é uma 
instituição divina e humana e as coisas que são 
humanas mudam conforme os tempos. As coi-
sas divinas não mudarão. As pessoas estão já a 
sentir algumas mudanças porque o pastoral des-
te Papa está a chegar a elas. Os sacerdotes não 
podem ficar nas casas paroquiais, têm de sair 
para junto do povo”.
“Considera que a pobreza ainda é o maior 

flagelo do mundo”? A resposta: “Claramente. 
A Cáritas está convencida de que é possível 
aliviar a pobreza, mas não no sentido em que 
dizem as instituições financeiras. Muitas vezes 
me dizem que parece que não nos damos conta 
dos indicadores económicos, mas esse é um en-
foque unilateral. 
Se se examina como vai a economia do país te-

mos uma realidade, mas, se formos para o meio 
das pessoas, ficamos com outra. 
Para nós, a pobreza não é um número, é o rosto 

de gente com quem convivemos e que se apro-
xima da Igreja porque não tem mais a quem re-
correr”.
“É uma utopia acreditar que a pobreza vai ser 

erradicada”? A resposta: “É uma utopia no sen-
tido positivo, como ideal e não como algo que 
não se pode atingir. Precisamos de utopias para 
sacudir uma sociedade acomodada. 
É possível erradicar a fome porque há alimen-

tos suficientes para todos. Estão é mal distribuí-
dos e são muitas vezes destruídos para manter 
os preços. Assim respondeu o Cardeal a todas 
as perguntas do jornalista”.
O Cardeal Maradiaga, foi entusiasticamente 

aplaudido pelas pessoas presentes. Dissertou 
sobre várias ideias, da economia à família, pas-
sando pela eutanásia. “A austeridade não é um 
mal, é uma virtude”, assumiu o Cardeal sul-
-americano, apelando a uma sociedade menos 
consumista. 
e explicou que, “esses ajustes impostos pe-

las entidades internacionais sanearam a ma-
croeconomia, mas aumentaram a pobreza. 
Este sistema não dignifica o ser humano”, 
concluiu o Cardeal. 



A Voz de PortugAl  |  27 de MAIo de 2015  |  P. 13

AstrÓlOgO – grANDE MéDIuM vIDENtE

prOfEssOr AIDArA
não há sofrimento sem solução… não viva mais no ne-
gativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos 
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis 
que sejam: amor, negócios, má sorte, invejas, maus-
-Olhados; bruxaria; desvios, amarrações, impotência 
sexual, mau vício, etc. resultados positivos com hones-
tidade e sigilo absoluto. não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395
fAlO pOrtuguês

QuAndo se PensA eM suIcídIo

o dIA dos Açores
antónio Pedro CoSta

estamos a comemorar o dia dos açores, 
data instituída pelo Parlamento, pelo de-

creto regional nº 13/80/a e destinado a cele-
brar a açorianidade e a autonomia, coinci-
dindo com a mais abrangente festa religiosa e 
cívica da nossa região autónoma.
Celebrar a açorianidade e a autonomia, de for-

ma muito expressiva e intensa, é por isso um 
modo dos açorianos reconhecerem o valor das 
suas raízes e da sua memória e reforçarem, e 
mesmo testarem, a sua capacidade para se auto 
governar, ultrapassando barreiras de séculos de 
costas voltadas e vencendo desconfianças e ve-
lhas rivalidades entre ilhas.
A escolha da Segunda-Feira do Espírito Santo 

ancora-se no facto da comemoração da festa em 
honra da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade 
constituir, desde os primórdios em que arribaram 
gentes vindas de Portugal a estas terras, uma ce-
lebração de sentimentos de solidariedade, de es-
perança e da festa da própria vida, entrelaçando-
-se com as mais nobres tradições cristãs que o 
povo açoriano sempre cultivou.
Esta comemoração está recheada de um gran-

de simbolismo de unidade das ilhas e é mais um 
sinal indelével da própria identidade de povo 

açoriano, pois constitui um referencial insubsti-
tuível do modo do viver ilhéu, com um alcance 
politico, social e cultural da maior relevância.
Nestas três décadas de Autonomia Politica, Ad-

ministrativa e Financeira, um dos traços e a pró-
pria força da açorianidade perpassa na vitalidade 
e especificidade com que se comemora este Dia, 
dentro de cada ilha, de cada Concelho, de cada 
pequena povoação, ou mesmo alargada às comu-
nidades de açorianos, espalhadas pelo mundo, 
mantendo um profundo significado de tão espon-
tânea e vivida forma de celebrar a nossa história 
e a nossa cultura, numa afirmação do vigor da 
cidadania das gentes destas ilhas.
A Autonomia de hoje não é comparável ao con-

ceito do passado, pois ela tem de estar aberta às 
novas realidades em que a Região está inserida. 
Não pode ser uma Autonomia estanque, só para 
dentro de portas, mas afirmando-a perante os de-
safios da integração na União Europeia, perante 
os desafios da globalização e perante os desafios 
que o desenvolvimento do país exige.
Nestas pequenas ilhas, de grande diversidade e 

democracia, o nosso sistema Autonómico consti-
tui o reconhecimento político de uma diferença, 
não apenas geográfica e histórica, mas um tes-
temunho fortemente identitário da cultura pró-
pria do povo açoriano, cujo conceito a própria 

Constituição da República Portuguesa consagra 
no seu artigo 225º. 
Sermos Autónomos hoje, significa afirmar e 

praticar a nossa Autonomia em Bruxelas, em 
Londres ou em Lisboa, ocupando os espaços 
onde se decide também o futuro dos Açores e 
dos Açorianos, sob pena de um dia nos sentirmos 
minguados no território das nossas ilhas.
Por isso, celebrar do Dia dos Açores, é home-

nagear com respeito todos os açorianos, quer vi-
vam dentro de cada uma das nossas belas ilhas, 
quer labutem em qualquer partilha do mundo, 
reafirmando a forte convicção de que o simbo-
lismo desta data nos aproxime e nos incentive 
a trabalhar cada vez mais, em prol deste torrão 
atlântico que tanto amamos.
nesta comemoração, alguns cidadãos desta 

terra são agraciados com comendas regionais, 
em reconhecimento pelos contributos para a 
conquista da autonomia Político-adminis-
trativa dos açores e das suas repercussões na 
vida económica, cultural, social e política de 
todos os açorianos, discutível ou não, o certo 
é que o gesto é simbólico e tem como objetivo 
incentivar todos os açorianos a entregarem de 
alma e coração ao bem comum porque só as-
sim poderemos ter a consciência que os aço-
res são a nossa certeza.

importante : quando uma pessoa pensa em 
suicídio, na realidade ela não quer matar a 

vida e sim a sua dor, filosoficamente falando, 
todo o pensamento sobre a morte é uma ma-
nifestação de vida, pois representa o pensa-
mento vivo pensando na morte e não a morte 
pensando em si mesma. 
Portanto, não existe ideia de suicídio pura como 

muitos psiquiatras pensam. Não existe consciên-
cia da inexistência. 
Quem pensa em morrer tem, no fundo, fome e 

sede de viver. Procura desesperadamente destruir 
a angústia e não acabar com a sua vida. Muitas 
pessoas deprimidas que pensavam em suicídio 
deram um salto na sua qualidade de vida ao des-
cobrir que, na realidade, não querem morrer mas 
viver. 
Saíram da plateia e aprenderam a resgatar a li-

derança do Eu. Deixaram de ser vítimas da sua 

miséria emocional. 
Se tiverem parentes ou amigos com depressão 

e sem coragem para viver, ouça-os sem criticar. 
Não lhes dê conselhos superficiais. Empreste-
-lhes o seu coração. Diga-lhes que eles são for-
tes, que têm grande fome e sede de viver. Enco-
raje-os a tratarem-se sem culpa. 
Nunca devemos desistir da vida. Devemos en-

frentar com humildade e ousadia as perdas e de-
ceções. 
Devemos diariamente criticar, confrontar, ad-

ministrar as nossas emoções doentias. Temos 
que gritar silenciosamente dentro de nós. A 
emoção doente ama as pessoas passivas, mas a 
emoção saudável ama as pessoas que a lideram. 
Se nós nos habituar-mos a administrar a nossa 
emoção, depois de alguns meses o resultado será 
fabuloso. 
nós viveremos mais tranquilamente. Sen-

tiremos mais encanto pela existência. a sen-
sibilidade e a serenidade serão incorporadas 
na nossa personalidade. Para isso, temos que 
exercitar a ser os atores principais do teatro 
da nossa mente.

JoSÉ da ConCeiÇÃo

hAVerá QueM não PercebA?
HÉlio Bernardo loPeS

a atual maioria que governa Portugal, e 
que nos conduziu ao desastre que se vê e 

sente, também nos vai dando – ora aqui, ora 
ali – sinais de que se prepara para continuar 
com a política de desgraça que implementou 
em Portugal se, por mais uma desatenção, os 
portugueses caíssem no erro de os reeleger.
Sem meias palavras, Maria Luís Albuquerque 

resolveu-se a tentar legitimar a continuação da 
política de desgraça que este Governo promo-
veu: as pensões poderão ter de voltar a ser cor-
tadas. E porquê? Pois, para as salvar no futuro... 
Bom, caro leitor é o momento da gargalhada 
geral.
Qual bombeiro, de pronto nos surgiu na TVI 

24 Marcelo Rebelo de Sousa a salientar que 
Maria Luís não devia ter dito o que disse. De 
resto, Marcelo havia já defendido uma políti-
ca de afetos, pelo que vir agora com esta ideia 
(certa e de há muito) é – para Marcelo, claro – 
uma cabal tolice. Para Marcelo, portanto, tudo 
menos falar (aparentemente) claro, mesmo que 
por razões táticas.
Paralelamente, e também para salvar o Serviço 

Nacional de Saúde, Paulo Macedo surgiu agora 

com uma prática da Defesa: marcar uma per-
centagem do PIB para gastos com saúde. Trata-
-se, claro está, de tentar a aquiescência do PS 
para a ideia, de molde a pôr um fim prático no 
histórico Serviço Nacional de Saúde universal e 
tendencialmente gratuito.
Por fim, parece que Carlos Costa vai continuar 

à frente do Banco de Portugal. Um tema sobre 
o qual o Diário de Notícias, pelas onze e meia 
da noite de domingo, fornecia oitenta e dois por 
cento de votos contra e só dezoito por cento a 
favor. O que mostra o cabal desprezo do Gover-

no face à opinião pública, tal como está a fazer 
com a histórica TAP.
Por tudo isto, e pelo imensamente mais que se 

conhece, eu ainda me interrogo sobre se have-
rão assim muitos portugueses que apoiarão um 
Governo deste quilate? 
Por muito clubismo partidário que possa 

ter-se, sempre é de estranhar chegar-se ao 
ponto de apoiar a política de uma rapaziada 
capaz disto e do resto que se imagina com 
segurança.
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SerVIÇoS conSulAreS
EMbAIxADA DE pOrtugAl EM OtAvA
645 island drive, Ottawa, t.:1.613.729.0883
cONs. gErAl DE pOrtugAl EM MONtrEAl
2020 rua de university, s: 2425, t.: 514.499.0359

hOrárIO DE AtENDIMENtO
2ª-feira 9H00-13H00  |  14H00-15H30
3ª-feira 9H00-13H00
4ª-feira  9H00-13H00  |  14H00-17H00
5ª-feira 9H00-13H00
6ª-feira 9H00-13H00
sEcÇÃO vIsA
3ª-feira 14H00-15H00
5ª-feira 14H00-15H00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, montreal t.:514.495.3284
Ass. DE NOssA sENhOrA DE fátIMA
1815 Favreau, Laval,  t.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 st-urbain, montreal t.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, montreal t.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136a pigeon, montreal t.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-thérèsE
103b turgeon, ste-thérèse                          t.:514.435.0301
Ass. pOrtuguEsA DO wEst IslAND
4789 boul. des sources, montreal        t.:514.684.0857
AssOcIAÇÃO DA
tErrA quEbEquENtE t.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., montreal t.:514.388.4129
cENtrO cOM. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, montreal t.:514.353.1550
cENtrO cOMuNItárIO sANtA cruz
60 rachel O., montreal t.:514.844.1011
círculO DE rAbO DE pEIxE t.:450.687.2082
clubE OrIENtAl pOrtuguês DE MONtrEAl
4000 Coutrai, H3s 1C2 t.:514.342.4373
clubE pOrtugAl DE MONtrEAl
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
lIgA DOs cOMbAtENtEs
4397 st-Laurent, H2W 1Z8 t.:514.844.1406
spOrt MONtrEAl E bENfIcA
100 bernard O., H2t 2K1 t.:514.273.4389

AssocIAçÕes e clubes

FilarmónicaS
bANDA DE NOssA sENhOrA DOs MIlAgrEs
6024, Hochelaga, montreal  t.:514.254.4647
fIlArMÓNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, montreal  t.:514.844.1774
fIlArMÓNIcA pOrtuguEsA DE MONtrEAl
260, rachel E., H2W 1r6  t.:514.982.0688

ranchoS FolclóricoS
cAMpINOs DO rIbAtEjO t.:514.648.8343
cANA vErDE t.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO t.:450.687.4035
IlhAs DO ENcANtO t.:514.388.4129
pOrtugAl DE 
MONtrEAl sANtA cruz t.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl t.:514.844.1406

igrejaS
Igr. bAptIstA pOrtuguEsA t.:514.577.5150
MIssÃO sANtA cruz t.:514.844.1011
MIssÃO DE Nª sª DE fátIMA t.:450.687.4035

CâMBio do dólar Canadiano
26 de Maio de 2015

1 euro = Cad 1.352400
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

681 Jarry Est, montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

Mercearia 
Portuguesa

7813 Cartier, mtl,Qc
Orçamento gratuito 
Tel.: 514.725.6531

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

tel.: 514.943.7907

trANspOrtEs 
bENtO cOstA
Tel.: 514.946.1988

111 st-paul Este. 
tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

3224 bl. rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

agÊnciaS
de ViagenS

bancoS e 
SerViçoS 

FinanceiroS

4244 boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

canalizador

FotógraFo

contabiliStaS

dentiStaS

4270 st-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

eletricidade

225 gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

agÊnciaS
FuneráriaS

EDuINO MArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152

514.277.7778
www.memoria.ca

imPortadoreS

merceariaS

MErcEArIA
sá E fIlhOs

4701 st-urbain
Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 st-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

monumentoS

notárioS

4057 boul. st-Laurent
Tel.: 514.987.7666

355 rua rachel Este
Tel.: 514.844.3054 traduçõeS

tranSPorteS

Casamentos, 
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593

4270 st-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

reStauranteS

TRAGA O SEU VINHO
LE GRILL

TASQUARIA
Cozinha portuguesa

peixe | tapas

2490 bélanger, montreal
tel.: 514.729.4894

na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

reStauranteS

5938, st-Hubert (rosemont)
montreal, QC, H2s 2L7

Tel.: 514.272.9797

Chouriçor Inc.
A MErcEArIA DAs fAMí-

lIAs pOrtuguEsAs
4031 De Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443
Fax: 514.842.1252

Linhas da mão e cartas.  
Vidente com dons 

naturais. 
Resolve os seus 
problemas sem 

voodoo.
rOsA: 514-278-3956

perca peso de forma 
natural 

e definitiva. Programa 
nutricional recomendado

por médicos. 
acompanhamento gratuito

CarLOs paLma
514-961-0770

renoVaçõeS

SerViçorenoVaçõeS

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmica, 

e muito mais
t.: 514.668.6281
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aluga-Se

Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

pADArIA lAjEuNEssE Está À prOcurA
- Padeiro com experiência em pão português, 
- Pasteleiro com experiência em pastelarias
  tradicionais portuguesas
- Cozinheiro e churrasqueiro
  de frango à moda portuguesa.

urgENtE tElEfONA já: 514-814-0362

emPregoS

Precisa-se de homens 
para trabalhar na 

fabricação ou instala-
ção. 514-362-1300

Vende-se o aparelho “android” pode ver os canais 
portugueses, brasileiros, e outros mais, canais 
desportivos de todos os países, filmes, séries, 

possibilidades ilimitadas. 
Desloco-me para instalação. 514-267-8766

jArDINs DEs
bEAux-rêvEs

Companhia paisagista 
procura para trabalhar 
nos jardins. bom salário. 

514-554-0213 
ou

450-641-7389

Precisa-se de empregado possivelmente com expe-
riência para instalar, montar e trabalho geral para 
rampas em alumínio ou metal com experiência. 
Apresentar-se no 8910 Pascal Gagnon, St-Leonard 

ou contatar Enza: 514-327-2200 ou 
email info@mondialaluminium.com

Precisa-se de 
empregada de balcão

a tempo inteiro, 
das 7h às 14h.
514-382-2143

Padaria portuguesa precisa de um 
padeiro e também pasteleiro com 

experiência. 514-844-2169

Paisagista com
experiência e

“pavé-uni”, etc.
Trabalho em Laval.
Salário conforme

experiência.
450-963-3462

Aviso!
Empregado responsável com  
experiência para empresa de 

“terrassement”. A principal tarefa 
é  colocar o pavé-uni e muros na 
Rive-Sul. Claudio 514-885-3306

514-990-7957

Aluga-se 51/2, 3qts fechados, tem acesso a RTP 
int., grande salão, chamdoré, perto transportes 

público. 514-326-7326

Aluga-se um 41/2 no 8914 2e ave. St-Michel, em 
ótimas condições. Contactar Sérgio 

514-389-5678

emPregoS

Precisa-se de chef cozinheiro e 
caixeiras a tempo inteiro e para os 

fins-de-semana. 514-688-1015

pAIsAgIstA rObErt cAuccI
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de 

pedra e alcatrão com experiência e carta de condu-
ção de classe 5. Precisamos também um assitente 

paisagista. Assunto sério e salário segundo 
a experiência. 514-766-8390

† sIlvEstrE bArrOsO
1961 – 2015

† ANtÓNIO sIMõEs fErrEIrA
Faleceu em montreal, no dia 23 
de maio de 2015, o sr.
antónio simões Ferreira, natu-
ral dos moinhos, serpins Lou-
sã, portugal, com a idade de 74 
anos, esposo da sra. rosa ro-
drigues.
deixa na dor sua esposa, seus 
filhos Humberto (Lucia), Paulo 
(Sonia), netos/as Sofia, Adria-
na, victoria, Carlos e veronique, 
seus irmãos maximino (Laurin-
da), Júlio (Emilia), sua cunhada 
maria (viriato), seu cunhado an-
tónio (adélia), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços funebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277.7778
Eduino Martins
O velório terá lugar, hoje, quarta-feira, o 27 de maio de
2015, das 9h às 10h. seguindo-se o serviço fúnebre, às 
10h, na igreja santa Cruz. vai a sepultar no cemitério 
notre-dame des neiges. renovam com profunda sau-
dade a missa do sétimo dia que será sexta-feira, 29 de 
maio de 2015, às 18h30, na santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. a todos Obrigado e bem-Haja.

apartamento no centro de vila-moura, algarve. reno-
vado, com 3 quartos e cozinha bem equipada. pode 
alugar à semana. disponível para os meses de junho, 
julho do 1-15 e agosto do 1-15 e setembro.

Manuel Justino: 514-727-3533
ou Lisete Sousa: 011-351-934-311475

Vende-Se

Vende-se colchão duplo, nunca 
usado, para metade do preço. 

contatar 514-419-6160

Aluga-se grande 51/2 no segundo andar duplex 
Villeray e 6ª ave. disponível para o 1º de julho. 

Autocarro a porta, e metro a 5m. Ar condicionado 
mural. Parque em frente. 514-863-9334

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins 
com ou sem experiência. 514-977-3248

† ANtÓNIA rApOsO fErNANDEs
Faleceu em Laval, no dia 
25 de maio de 2015, a sra. 
antónia raposo Fernandes, 
natural de bretanha, são 
miguel, açores, com a idade 
de 85 anos.

Deixa na dor seus filhos Je-
remis (Lucie), maria goretti 
(patrick), Leonardo e João 
Luis (Carmen), seus netos 
e bisnetos, seus irmãos 
Luís (maria da Luz), manuel 
(Lurdes) e sua irmã Lucilia 
(José), sobrinhos/as, assim 
como outros familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de
Grupo Yves Legaré
1350, Autoroute 13 em Laval.
514 595-1500
Vitor Marques

O seu corpo estará exposto amanhã dia 28 de maio, 
das 15h às 21h e o funeral terá lugar sexta-feira dia 29 
de maio após missa de corpo presente pelas 11h00 na 
igreja de nossa senhora de Fátima em Laval. seguindo 
depois para o cemitério st-martin onde será sepultada.

a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. a todos Obrigado e bem-Haja.

Faleceu em montreal, no dia 22 de maio de 2015, com 
54 anos de idade, silvestre barroso, natural de mon-
treal, sócio-fundador dos restaurantes Le grill barroso.
deixa na dor a sua mãe ana martins (falecido alberto 
Barroso), os seus filhos Jonathan (Anita), Raphaël, Al-
berto e ismael, o seu neto Joaquin, os/as irmãos/ãs te-
resa, ana maria, isabel, manuel, norberto e Heidi, seus/
as cunhados/as, seus/as sobrinhos/as, assim como res-
tantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão  a cargo de
MAGNUS POIRIER Inc 
6825 Rue Sherbrooke Est, Montreal
Tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António Rodrigues   
Cel. 514-918-1848

O velório terá lugar hoje quarta-feira dia 27 de maio de 
2015, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e amanhã quin-
ta-feira dia 28 de maio de 2015 a partir das 9h. 
segue-se a missa de corpo presente, na quinta-feira dia 
28 de maio de 2015, às 11h na igreja missão nossa se-
nhora de áfrica (antiga igreja st-albert-Le-grand), situa-
da no 4550 avenue d’Orléans (esquina av. mont-royal) 
em montreal.
a família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. a todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. bem Haja.
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reCeita da SeMana

IngredIentes:

PrePArAção:

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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DEcIsÃO sObrE tAp prEvIstA
pArA prIMEIrA quINzENA DE juNhO
“Espero que este processo possa levar a uma de-

cisão em Conselho de ministros durante a primeira 
quinzena de junho”, disse António Pires de Lima, à 
margem do encerramento da WEdO technologies 
Worldwide user group Conference’15, que hoje de-
correu em Lisboa.pires de Lima não poupou críticas 
ao líder do PS, António Costa: “Tenho muita pena 
que, por mero oportunismo político e com enorme 
ausência de sentido de Estado, nem todos os polí-
ticos com responsabilidade governativa no passado 
tenham estado à altura das circunstâncias”, no âmbi-
to da privatização da tap.O governante referia-se às 
declarações de antónio Costa, esta semana, quando 
assumiu o compromisso de não privatizar setores es-
tratégicos e afirmou ser preciso um “Estado forte que 
saiba preservar os setores estratégicos, como são 
as infraestruturas fundamentais - caso da tap -, ou 
o fornecimento de bens de primeira necessidade”.O 
ministro da Economia reiterou hoje que “é muito im-
portante que a TAP seja privatizada”, justificando 
que o cenário alternativo “é de grande perda” para a 
companhia, em termos de rotas e de capacidade de 
competir.”É muito importante que seja privatizada e 
bem privatizada com respeito pelo caderno de encar-
gos que o governo apresentou e estamos a trabalhar 
para que o resultado no final seja positivo. Quem co-
nhece o ‘dossier’ tap, quem conhece as circunstân-
cias em que está a TAP, a tensão financeira que vive 
a companhia, sabe que é importante privatizar a tap, 
eu diria mesmo que é quase essencial”, reforçou.O 
governo decidiu em Conselho de ministros na quinta-
-feira passar à fase de negociação com dois dos três 
candidatos à compra de 66% do grupo tap, gérman 
Efromovich e david neeleman, afastando o consór-
cio de miguel pais do amaral, por incumprimento dos 
“requisitos mínimos legalmente exigidos pelo caderno 
de encargos”.

dAVId jorge Venceu edIção
cAnAdIAnA de MAstercheF
as suas raízes portuguesas levaram a que 

cozinhasse um prato de javali com amêi-
joas que ditou a sua vitória.
David Jorge venceu este domingo a final da 

segunda edição do programa MasterChef no 

Canadá. O luso-canadiano mostrou na última 
prova as suas raízes culinárias portuguesas con-
seguindo assim o título de melhor cozinheiro 
amador do país. Com 40 anos, David é filho de 
emigrantes da ilha do Pico, nos Açores, e pro-

prietário de uma empre-
sa de construção civil, 
em Surrey, na Colúmbia 
Britânica, na costa oes-
te do Canadá. E sempre 
teve o sonho de “abrir 
um restaurante”, indi-
ca o Diário de Notícias. 
O lusodescendente foi 
premiado com 100 mil 
dólares (73 mil euros) e 
é com esse dinheiro que 
vai tornar o sonho rea-
lidade. David Jorge dis-
putou a final com Line 
Pelletier. 
Na final tiveram de 

confecionar uma en-
trada, prato principal 
e sobremesa mas foi o 
seu prato de javali com 
amêijoas, que lhe valeu 
a vitória.

cAMArÕes coM courgette e PInhÕes

500 g de massa espiral; 250 g de 
camarões; 75 g de Alpro Creme de 

soja para Cozinhar e Assar; 1 courgette; 1 
chalota; Pimenta preta & Sal marinho; 375 
ml Natas Culinárias; 1 lata de concentrado 
de tomate; Noz-moscada; 3 colheres de chá 
de pinhões.

Enquanto a massa coze em água 
com sal, limpe os vegetais e os ca-

marões. Derreta num wok o Alpro Creme 
de soja para Cozinhar e Assar e frite os 
camarões previamente limpos juntamente 
com a courgette e a chalota em tiras finas. 
Tempere com pimenta e sal. Quando es-

tiverem fritos, retire os camarões e os vegetais 
e deixe ficar o molho. Junte ao molho a Alpro 
Alternativa de soja às Natas Culinárias e o con-
centrado de tomate. Tempere com sal, pimenta e 
noz-moscada. Deixe cozinhar. À parte, toste os 
pinhões numa frigideira sem gordura. Para ser-
vir, coloque a massa numa travessa e depois os 
vegetais e os camarões. Regue com o molho e 
coloque por cima os pinhões tostados.

DívIDA rEAl DA 
MADEIrA é DE 6,1 MIl MIlhõEs
“A dívida é de 6,1 mil milhões de euros. Reduzi-

mos a dívida em 500 milhões de euros desde 2012 
e esta engloba a dívida direta da região e a das em-
presas públicas classificadas e não classificadas”, 
disse rui gonçalves na assembleia Legislativa da 
região, discursando no debate do programa do exe-
cutivo da madeira, liderado pelo social-democrata 
miguel albuquerque, para os próximos quatro anos.
respondendo aos deputados da oposição, o gover-
nante madeirense acrescentou que “nem o Estado, 
nem os Açores têm esta dívida publicada”. O valor 
real desta dívida nunca fora divulgado pelo executivo 
madeirense, foi estimada 6,8 mil milhões de euros e 
resultou num programa de ajustamento económico e 
financeiro celebrado entre a região e a República. O 
responsável apontou que o governo madeirense tem 
“uma estratégia coerente, que mantém a consolida-
ção das finanças públicas como um meio de finan-
ciar as políticas sociais e para a concretização dos 
objetivos de crescimento da economia”. O secretá-
rio insular mencionou que a estabilidade orçamental 
foi escolhida como “fator estruturante” pelo governo 
da Madeira, que tem um compromisso “centrado no 
crescimento económico, na recuperação do emprego 
e no rendimento disponível das famílias”. O respon-
sável sustentou que o programa tem como principais 
preocupações “o equilíbrio das contas públicas, o pa-
gamento atempado e pontual das responsabilidades” 
como uma das formas de impulsionar a atividade eco-
nómica.” É imperativo mantermos o rigor e a solidez 
das finanças públicas, que será conseguido através 
de uma política orçamental exigente, assente, a todo 
o tempo, nas reais disponibilidades financeiras da re-
gião”, disse.
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cArNEIrO: Carta dominante: 5 de Espa-
das, que significa Avareza. Amor: Não seja 
mal-humorado, cultive diariamente o oti-
mismo. saúde: Faça alguns exercícios fí-
sicos, mesmo em sua casa. dinheiro: não 

deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. 
números da sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

tOurO: Carta dominante: Os Enamora-
dos, que significa Escolha. Amor: Expri-
ma os seus sentimentos sem medo de 
ser ridículo. saúde: Cuidado com o frio. 

dinheiro: momento favorável. 
números da sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

géMEOs: Carta dominante: a Justiça, 
que significa Justiça. Amor: Deixe o orgu-
lho de lado e peça desculpa quando errar. 
saúde: agasalhe-se mais, pois as consti-

pações andam por aí. dinheiro: Cuidado com os 
gastos supérfluos. 
números da sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

cArANguEjO: Carta dominante: a Es-
trela, que significa Proteção, Luz. Amor: 
não seja injusto com os seus amigos, 
pense bem naquilo que diz. saúde: pro-

cure o oftalmologista, pois essas dores de cabeça 
podem estar relacionadas com os seus olhos. di-
nheiro: tudo estará dentro da normalidade. 
números da sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

lEÃO: Carta dominante: 3 de Copas, que 
significa Conclusão. Amor: Se existir des-
confianças entre o casal, será difícil a har-
monia. saúde: na saúde em geral não se 

sentirá muito bem. dinheiro: poderá ter tendência 
para gastar mais do que habitualmente. 
números da sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

vIrgEM: Carta dominante: ás de Espa-
das, que significa Sucesso. Amor: Sentir-
-se-á irresistível e sentimental. saúde: 
poderão surgir bloqueios de ordem psi-

cológica. dinheiro: Oportunidade para executar 
aquele projeto com êxito. 
números da sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

bAlANÇA: Carta dominante: 3 de paus, 
que significa Iniciativa. Amor: Não viva 
obcecado com a ideia de perder a pes-
soa que tem ao seu lado. saúde: não se 
desleixe e cuide de si. dinheiro: as suas 

economias estão a descer, tenha algum cuidado. 
números da sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

EscOrpIÃO: Carta dominante: 5 de Ou-
ros, que significa Perda, Falha. Amor: Pro-
cure ser mais extrovertido, só tem a ganhar 
com isso. saúde: Cuidado com as correntes 

de ar, está com tendência para se constipar. dinhei-
ro: se pretende investir, esta é uma boa altura para o 
fazer. números da sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

sAgItárIO: Carta dominante: rei de 
Ouros, que significa Inteligente, Prático. 
amor: Festeje as datas importantes da 
sua relação. saúde: vá ao médico, nem 

que seja por rotina. dinheiro: pense bem antes de 
tomar qualquer tipo de decisão nesta área. 
números da sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33

cAprIcÓrNIO: Carta dominante: 10 de 
Paus, que significa Sucessos Temporários, 
ilusão. amor: a harmonia reina na sua famí-
lia. saúde: previna-se contra otites. dinhei-

ro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra 
acentuada. números da sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46

AquárIO: Carta dominante: rainha de 
Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: 
se não disser aquilo que sente verdadei-
ramente, ninguém o poderá adivinhar. 

saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no seu 
sangue. dinheiro: Este é um período em que pode 
fazer uma pequena extravagância. 
números da sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49

pEIxEs: Carta dominante: 10 de Ouros, 
que significa Prosperidade, Riqueza e Se-
gurança. amor: não deixe que o seu orgu-
lho fira a pessoa que tem a seu lado. Saú-

de: Faça uma caminhada por semana. dinheiro: 
tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde pode-
rá vir a precisar de um dinheiro extra. números da 
sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42
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PAlAVrAS cruzAdAS

horóscoPo MArIA helenA MArtIns

SoluÇão

hOrIzONtAIs: 1. anis, Captor. 2. rol, ri, nu. 3. gérmen, sede. 4. ata, tea-
tral. 5. se, propor. 6. rara, Óleo. 7. didata, pó. 8. mármore, Com. 9. broa, 
ampere. 10. ai, da, aia. 11. raposa, Orla. vErtIcAIs: 1. algas, Âmbar. 2. 
éter, ária. 3. irra, adro. 4. som, primado. 5. Letrado, as. 6. neo, ara. 7. ar, 
apótema. 8. pistola, pio. 9. Erre, Cear. 10. Onda, Opor. 11. ruela, Ómega.

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
hOrIzONtAIs: 1. Erva-doce. Que ou o que captura ou arresta. 2. 
relação. graceja. despido. 3. núcleo de origem de um ser. sensa-
ção provocada pela necessidade de beber. 4. Fruto da ateira. rela-
tivo ao teatro. 5. a si mesmo. Expor à apreciação. 6. Extraordinária. 
gordura líquida constituída essencialmente por ésteres dos ácidos 
gordos. 7. a pessoa que instrui, que escreve obras de ensino. poeira. 
8. Rocha metamórfica constituída por grânulos cristalinos de calci-
te. na companhia de. 9. pão de milho. unidade de intensidade de 
corrente elétrica. 10. suspiro. Contr. da prep. de com o art. def. a. 
Camareira. 11. mamífero carnívoro da família dos canídeos. Ourela. 

vErtIcAIs: 1. planta criptogâmica aquática (pl.). matéria fóssil, 
dura, quase transparente de que se fazem boquilhas, castões de 
bengala, etc.. 2. as regiões superiores da atmosfera. Composição 
musical para uma só voz por vezes acompanhada de coros. 3. apre. 
terreiro em frente ou à volta da igreja. 4. Emissão de voz. primazia. 
5. versado em letras. aquelas. 6. Exprime a ideia de novo (pref.). 
altar cristão. 7. brisa. perpendicular baixada do centro de um polí-
gono regular sobre um dos lados (geom.). 8. arma de fogo, que se 
maneja com uma só mão. devoto. 9. nome da letra r. Comer a ceia. 
10. vaga. Objetar. 11. rua pequena. Última letra do alfabeto grego.
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JoÃo aPareCido da luz

a Espanha é um dos 5 países que mais 
recebem turistas no mundo e seu patri-

mónio histórico e arquitetónico é dos mais 
ricos. Possui praias e paisagens belíssimas 
e extremamente variadas do litoral ao inte-
rior. Mas vamos falar um pouco de Madrid, 
uma das 17 Comunidades Autónomas da 
Espanha e capital do país, situada no centro 
geográfico da península Ibérica a 650 metros 
de altitude. O Parque do Re-
tiro ou simplesmente Retiro 
como é chamado, é um lugar 
para se passar algumas ho-
ras. Ali se encontram, entre 
outros, o Palácio de Velás-
quez transformado em Mu-
seu, o Palácio de Cristal com 
lago artificial onde um jato 
d’água emerge do seu cen-
tro. O visitante vai encontrar 
neste parque muito verde, 
fontes, riachos, pontes, área para piqueni-
que e muito ar puro. Um grande lago com 
gaivotas (pequenos barcos a pedais), tendo à 
sua volta restaurantes, pintores, desenhistas 
de silhuetas, shows para adultos e crianças, 
constituem a parte mais badalada do Retiro. 
Abraçando a lagoa está o Monumento Rei 
Afonso XII que viveu no século XIX. A Pla-
za Mayor, além de ser ponto de partida para 
os lugares interessantes de Madrid, é a praça 
mais importante da cidade e um dos pontos 
obrigatórios para se ver. Enquanto se obser-
va o glamour do local, um café, um refrige-
rante, uma bebida tomados no calçadão da 
praça são experiências irresistíveis.

Bem próximo da Plaza Mayor encontra-se 
o Palácio Real, construído no século XVII 
e que no passado foi residência da família 
Real, hoje, é utilizado para cerimónias ofi-
ciais e aberto ao público. Sua escadaria prin-
cipal foi talhada em uma só peça de mármo-
re. Nos seus amplos salões sobram pinturas 
de Rubens, Goya e outros pintores espanhóis 
além de muito ouro e tapeçaria de Bruxelas. 
Na sua entrada um grande jardim com fon-
tes completam a visita. O Teatro Real, que 

é o teatro de ópera de Ma-
drid, está situado entre a Pla-
za Mayor e o Palácio Real. 
Como todo teatro europeu a 
exemplo do Teatro Munici-
pal de São Paulo, do Teatro 
Amazonas de Manaus, o da 
Paz de Belém, o do Rio de 
Janeiro e tantos outros, vale 
a pena visitar e admirar seu 
luxo e beleza arquitetónica. 
Ao lado direito do Palácio 

Real está a Catedral de Almudena, assim pro-
clamada pelo Papa João Paulo II em 1993 na 
presença do Rei Juan Carlos. De construção 
gótica, lembra muito a Catedral da cidade de 
São Paulo. É uma paragem oportuna para 
agradecer a Deus pela vida e graças recebi-
das. Madrid oferece dezenas de outros pon-
tos históricos, turísticos e culturais como os 
Museus Prado, Thyssem-Bornemisza, Reina 
Sofia; Plaza de Espanha, Paseo Del Prado, 
Fontes de Cibeles e Neptuno; Torres Kyo 
e Moncloa. Há inúmeros locais imperdíveis 
na cidade e não nos esqueçamos que Madrid 
é a terra das touradas e da dança flamenga 
que abordaremos em outra oportunidade.

dIárIo de VIAgeM esPAnhA um tipo comprou um mercedes e estava a dar uma volta numa estrada 
municipal à noite. a capota estava recolhida, a brisa soprava levemen-
te pelo seu cabelo e ele decidiu puxar um bocado pelo carro. assim 
que a agulha chegou aos 130 km, ele de repente reparou nas luzes 
azuis por trás dele. “De maneira alguma conseguem acompanhar um 
Mercedes” pensou ele para consigo mesmo, e acelerou ainda mais. A 
agulha bateu os 150, 170, 180 e, finalmente, os 200 km/h, sempre com 
as luzes atrás dele. Entretanto teve um momento de lucidez e pensou: 
“Mas que raio é que eu estou a fazer ?!” e logo de seguida encostou. O 
polícia chegou ao pé dele, pegou na carta de condução sem dizer uma 
palavra e examinou o carro. - Eu tive um turno bastante longo e esta 
é a minha última paragem. não estou com vontade de tratar de mais 
papeladas, por isso, se me der uma desculpa pela forma como condu-
ziu que eu ainda não tenha ouvido, deixo-o ir! - na semana passada 
a minha mulher fugiu de casa com um polícia - disse o homem - e eu 
estava com medo que a quisesse devolver! 
diz o policia: - tenha uma boa noite!

54
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daniel
loureiro

o IMPActo, no boM cAMInho

o impacto conseguiu 
algo que não fazia 

desde agosto de 2013, ven-
cer dois jogos consecuti-
vos. o impacto fez então 
prazer aos seus adeptos ao 
vencer a melhor equipa da 
MlS o FC dallas por 2-1 
com golos de Piatti e Jack 
Macinerney. 
O Impacto entrou muito 

bem no jogo com o golo de 
Ignacio Piatti logo aos 25 
minutos de jogo ao conver-

ter uma grande penalidade 
a castigar falta sobre outro 
argentino, Andrés Rome-
ro. O jogo corria tão bem 
ao Impacto que o segundo 
golo apareceu no momento 
em que a equipa costuma 
sofrer mais, no início da se-
gunda parte. À passagem 
do minuto 49, uma bela jo-
gada entre Piatti a MacIner-
ney concretizou o segundo 
para a equipa da casa. Matt 
Hedges veio reduzir para os 
Texanos ao minuto 77, mas 
Evan Bush foi enorme nos 
últimos instantes da parti-
da para impedir o Dallas de 

empatar o encontro. Neste 
jogo houve outra vez um 
lesionado para o Impacto, o 
azarado foi Eric Miller que 
saiu pouco depois da meia 
hora de jogo para deixar o 
seu lugar a Donny Toia. Am-
broise Oyongo jogou o seu 
primeiro jogo pelo Impacto, 
uma boa exibição por parte 
do Camaronês como lateral 
esquerdo. Piatti voltou a ser 
o homem que fez a diferença 
no encontro. Sempre muito 
ativo a procurar companhei-
ros mas com muito sentido 
de baliza. Jack Mac também 
teve uma excelente exibi-

ção, ele que viu as esperan-
ças do clube recair-lhe para 
cima devido a recente vaga 
de lesões. Piatti teve duas 
boas oportunidades de golo, 
uma logo aos 7 minutos de 
jogo em que rematou muito 
ao lado depois de um túnel 
perfeito a Walker Zimmer-
man. A segunda veio na se-
gunda parte aos 56 minutos 
em que com um pouco de 
sorte, Piatti depois de uma 
bela jogada com Jack Mac 
e Romero remata muito por 
cima só com o guarda-redes 
Kennedy à sua mercê. O Im-
pacto conseguiu um jogo à 

sua imagem, marcar cedo e 
depois tentar defender um 
resultado. A falta de pernas 
no fim do jogo voltou a fa-
zer ressentir-se para este en-
contro, algo explicável pelo 
facto do Impacto não ter 
tido um estágio de pré-época 
normal. A equipa tinha de 
estar ao mais alto nível logo 
no final de Fevereiro para a 
Champions e então a equipa 
está um pouco cansada do 
ritmo frenético e altamen-
te competitivo do início da 
época. A equipa técnica terá 
de trabalhar com o prepara-
dor físico para ver se encon-

tra maneira de acabar melhor 
os encontros porque a equi-
pa ressente-se muito e passa 
os últimos 15-20 minutos a 
defender e a correr atrás da 
bola. Como tem sido hábi-
to desde do início da época, 
desta vez não foi Frank Klo-
pas mas sim Enzo Concina o 
adjunto que foi expulso do 
banco de suplentes. 
o próximo encontro do 

clube montrealense é fren-
te à antiga equipa de Frank 
Klopas e Bakary Soumaré, 
o Fire de Chicago na cida-
de dos ventos no sábado 
pelas 20h30.

ElEIÇõEs DA fIfA plAtINI ApOIA 
AlI bIN Al-hussEIN E AcusA blAttEr DE MENtIr
O presidente da uEFa, michel platini, 

anunciou o seu apoio ao jordano ali bin al-
-Hussein nas eleições da FiFa, acusando 
de mentiras o atual líder do organismo que 
tutela o futebol mundial, Joseph blatter. 
“Tenho a íntima convicção de que Ali (...) 
pode ser um grande presidente da FIFA”, 
disse platini, numa entrevista ao jornal 
francês L’équipe. apesar de não ter direito de voto -- apenas 
os presidentes das 209 federações nacionais podem votar -, o 
francês decidiu dar o seu apoio “a título pessoal”. Platini lem-
brou o pedido que fez às federações europeias em 2011 para 
apoiarem Blatter, defendendo que o fez “na base de uma pro-
messa” que o suíço tinha feito. “Ele pediu-nos, olhos nos olhos, 
que o apoiássemos por que este seria o seu último mandato. 
tenho a desagradável impressão de me ter envolvido pessoal-
mente numa mentira”, disse. Platini acusou ainda Blatter de ten-
tar “manter o seu trono a qualquer custo”.

uNIÃO DA MADEIrA rEcEbIDO
NA câMArA MuNIcIpAl DO fuNchAl
O união da madeira, que garantiu no domingo o acesso à i 

Liga portuguesa de futebol, foi recebido na madrugada na Câ-
mara municipal do Funchal, pelo edil paulo Cafôfo. após a che-
gada ao aeroporto da madeira, que ocorreu às primeiras horas 
de hoje, a equipa, que foi recebida de forma entusiástica por 
algumas centenas de adeptos, dirigiu-se para a Câmara munici-
pal do Funchal, onde foram recebidos pelo seu presidente, pau-
lo Cafôfo. O edil começou por aferir que “esta vitória representa 

o regresso, 20 anos depois, do União à I Liga”, reconhecendo 
que foi “um jogo e um campeonato sofrido” e endereçando os 
parabéns ao “treinador, jogador e dirigentes”. Ressalvando que 
não é “sorte chegar ao fim e subir”, o edil considerou ainda, que 
se “pode dizer que o Funchal, a par de Lisboa, passa a ser a 
capital do futebol português”, por ter três equipas no primeiro 
escalão -- marítimo, nacional e união da madeira. a concluir, 
Paulo Cafôfo afirmou que “é um enorme orgulho ter três equipas 
da cidade do Funchal, a disputarem a principal liga”, desejando 
que o “próximo ano seja de sucesso”. Na ocasião, o presidente 
do união da madeira, Filipe silva, sublinhou que ser recebido 
nos Paços do Concelho “é um prémio para todo o esforço que 
despendido ao longo da temporada”, ressalvando que esta “foi 
uma vitória saborosa, dos unionistas e de toda a região” e que 
foi escrita “mais uma página da sua história”. Recorde-se que 
esta será a sexta participação do clube centenário, fundado em 
1913, na i Liga. Filipe silva enalteceu ainda o facto de uma re-
gião de “destino turístico ter três equipas no mais alto patamar 
do futebol português”. Por fim, o técnico Vítor Oliveira endere-
çou os “agradecimentos a todos os unionistas que estiveram 
sempre presentes ao longo da época”, mas afirmou que “a vitó-
ria é tão grande, que dá para ser dividida por aqueles que não 
acreditavam”.
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1-Benfica	 85	 34	 27	 4	 3	 86	 16
2-FC	Porto	 82	 34	 25	 7	 2	 74	 13
3-Sporting	 76	 34	 22	 10	 2	 67	 29
4-SC	Braga	 58	 34	 17	 7	 10	 55	 28
5-V.	Guimarães	 55	 34	 15	 10	 9	 50	 35
6-Belenenses	 48	 34	 12	 12	 10	 34	 35
7-Nacional	 47	 34	 13	 8	 13	 45	 46
8-Paços	Ferreira	 47	 34	 12	 11	 11	 40	 45
9-Marítimo	 44	 34	 12	 8	 14	 46	 45
10-Rio	Ave	 43	 34	 10	 13	 11	 38	 42
11-Moreirense	 43	 34	 11	 10	 13	 33	 42
12-Estoril	Praia	 40	 34	 9	 13	 12	 38	 56
13-Boavista	 34	 34	 9	 7	 18	 27	 50
14-V.	Setúbal	 29	 34	 7	 8	 19	 24	 56
15-Académica	 29	 34	 4	 17	 13	 26	 46
16-Arouca	 28	 34	 7	 7	 20	 26	 50
17-Gil	Vicente	 23	 34	 4	 11	 19	 25	 60
18-Penafiel	 22	 34	 5	 7	 22	 29	 69

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

2014/2015

1-Tondela	 81	 46	 21	 18	 7	 67	 51
2-U.	Madeira	 80	 46	 22	 14	 10	 69	 39
3-Chaves	 80	 46	 20	 20	 6	 68	 45
4-Sp.	Covilhã	 80	 46	 23	 11	 12	 78	 46
5-Sporting	B	 78	 46	 22	 12	 12	 66	 57
6-Benfica	B	 77	 46	 22	 11	 13	 81	 60
7-Feirense	 75	 46	 21	 12	 13	 61	 51
8-Freamunde	 71	 46	 18	 17	 11	 48	 32
9-V.	Guimarães	B	 65	 46	 19	 8	 19	 71	 57
10-Beira-Mar	 63	 46	 16	 15	 15	 52	 48
11-Farense	 62	 46	 16	 14	 16	 51	 54
12-Ac.	Viseu	 62	 46	 17	 11	 18	 55	 56
13-FC	Porto	B	 61	 46	 17	 10	 19	 66	 64
14-Portimonense	 60	 46	 15	 15	 16	 56	 62
15-Oriental	 58	 46	 15	 13	 18	 47	 59
16-Olhanense	 55	 46	 13	 16	 17	 51	 56
17-UD	Oliveirense	 55	 46	 14	 13	 19	 50	 67
18-Desp.	Aves	 53	 46	 12	 17	 17	 52	 58
19-Santa	Clara	 51	 46	 10	 21	 15	 33	 42
20-Leixões	 50	 46	 13	 11	 22	 53	 67
21-SC	Braga	B	 49	 46	 12	 15	 19	 48	 62
22-Atlético	CP	 47	 46	 11	 14	 21	 56	 70
23-Marítimo	B	 41	 46	 10	 11	 25	 37	 67
24-Trofense	 36	 46	 9	 9	 28	 35	 81

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

Sexta-feira	29	Maio	2015	-	14h45	|	Marítimo	vs	Benfica

Domingo	31	Maio	2015	-	12h15	|	Sporting	vs	SC	Braga

F1: nIco rosberg
Vence gP do MonAco

nico rosberg Mercedes 
gP venceu pela ter-

ceira vez consecutiva no 
legendário circuito urba-
no de MonaCo. o piloto 
alemão recebeu uma vitó-
ria surpresa, pois passou 
quase toda a corrida longe 
do seu companheiro lewis 
Hamilton, este que vitima-
do pela má estratégia da 
sua equipa, perdeu uma vi-
tória que desde muito cedo 
se anunciava.
Aproveitando a entrada do 

carro de segurança, a equi-
pa ordenou a Hamilton uma 

passagem pelos pits para 
mudanca de pneumáticos, 
deixando Nico Rosberg em 
pista  e tudo isto quando fal-
tavam apenas  uma dúzia e 
meia de voltas a percorrer, 
oferecendo-lhe assim, de 
bandeja, a vitória. Desolação 
total por parte de Lewis Ha-
milton ele que acabou esta 
semana de renovar contra-
to com a Mercedes GP. Se-
bastian Vettel, que ficou em 
pista, esteve controlado atrás 
com o seu FERRARI não 
deixando fugir o segundo lu-
gar na corrida .
O momento chave da cor-

rida foi causado pelo aci-
dente de Max Verstappen. 
O piloto holandês tocou em 
Romain Grosjean quando 
tentava passar na travagem 
para a Ste. Devote, a menos 
de 20 voltas do fim, ficando 
sem travões e colidindo vio-
lentamente contra o muro. 
Depois de alguns segundos 
de safety car virtual, o Mer-
cedes SLS teve que entrar 
em pista e surpreendeu Ha-
milton, que tinha ido para os 
boxes calçar pneus novos, 
mas não manteve a vanta-
gem e retornou à pista atrás 
de Vettel. Assim, Rosberg 
foi-se embora e Hamilton, 
apesar dos pneus novos, fi-
cou preso atrás da Ferrari 

até o fim. Max Verstappen 
foi considerado culpado 
pelo acidente com Romain 
Grosjean que, curiosamente, 
até acabou pior para o jovem 
holandês de 17 anos, que 
bateu forte e abandonou. O 
acidente foi espetacular, já 
que a Toro Rosso de Versta-
ppen seguiu desgovernado, 
sem uma das rodas, contra a 
barreira de pneus. O impac-
to foi forte, mas Verstappen 
saiu ileso. Os comissários da 
prova entenderam que Vers-
tappen poderia ter evitado 
o incidente e penalizou-o 
com a perda de cinco luga-
res no grid de largada do GP 
do Canadá, este que, como 
se sabe se realiza dentro de 

duas semanas aqui mes-
mo na Ilha Notre Dame, no 
circuito Gilles Villeneuve. 
“Na volta anterior, travei no 
mesmo ponto onde bati. Não 
esperava que ele (Grosjean) 
travasse tão cedo”, justificou 
Verstappen. 
Daniil Kvyat ficou com o 

quarto lugar, posição que 
ocupou durante quase toda 
a corrida, enquanto Daniel 
Ricciardo aproveitou o sa-
fety car para recuperar o 
quinto lugar, com um ligeiro 
toque em Kimi Raikkonen. 
O finlandês tinha passado a 
primeira metade da corrida 
pressionando o australiano 
da Red Bull, mas após a tro-
ca de pneus tinha retornado à 
pista em quinto. 
Sergio Perez teve uma cor-

rida sem grandes problemas 
para terminar na sétima po-
sição. Foi apenas nas voltas 
finais que começou a ver 
Jenson Button nos retrovi-
sores, mas o britânico ficou 
contente simplesmente por 
ter dado os primeiros pon-
tos à McLaren. Felipe Nasr 
da Sauber e Carlos Sainz da 
Toro Rosso, fecharam os dez 
primeiros da corrida. Fer-
nando Alonso também podia 
ter pontuado, mas encostou 
numa área de escape com 
problemas na caixa de velo-

HÉlder diaS

cidades.
A Mercedes pediu descul-

pa por ter pedido a Lewis 
Hamilton para ir aos boxes 
quando liderava o GP de 
Monaco. A paragem do in-
glês acabou entregando “de 
bandeja” a vitória a Nico 
Rosberg. Hamilton parecia 
caminhar tranquilamente 
para a quinta vitória da tem-
porada, chegando a liderar 
com 21 segundos de vanta-
gem sobre o companheiro de 
equipe, Nico Rosberg, mas 
um acidente entre Max Vers-
tapen e Romain Grosjean, 
na volta 63, embaralhou por 
completo a corrida. Sem 
motivo aparente, Hamilton 
aproveitou a entrada do safe-

ty car para trocar de pneus, 
perdendo por isso a lide-
rança para Rosberg e o se-
gundo lugar para Sebastien 
Vettel (Ferrari). “A todos os 
fãs desiludidos, sentimos a 
sua dor. Falhámos, tão sim-
ples quanto isso. Vamos sair 
desta situação mais fortes”, 
garantiu a Mercedes na sua 
conta oficial. O desapon-
tamento de Hamilton ficou 
evidente depois de cruzar a 
chegada. Hamilton parou no 
Portier para esfriar a cabe-
ça. Outra nota foi o derrubar 
da placa que tinha o #3 na 
frente da Mercedes. Tam-
bém Rosberg se resignou à 
ideia, afirmando que Lewis 
fez uma brilhante corrida e 
merecia vencer. Lewis con-
tinua assim sem vitórias no 
principado desde 2008. O 
inglês teve palavras calmas 
apesar de tudo. “Ganhamos 
e perdemos juntos. Veremos 
o que correu mal e como 
melhorar. Voltarei para ven-
cer!”.
Próximo encontro den-

tro de duas semanas no 
circuito gilles Villeneuve 
no grande prémio do Ca-
nadá. na próxima semana 
faremos um relato do que 
serão as festividades que 
ocorrem em montreal.

2014/2015

liga doS camPeõeS

euroPa league

grupO EstE J v E d p
1-DC United 12 6 4 2 22
2-nE revolution 13 5 5 3 20
3-nY red bulls 11 4 5 2 17
4-Columbus Crew 11 4 3 4 15
5-toronto FC 10 4 1 5 13
6-Orlando City 12 3 4 5 13
7-philadelphia u. 13 3 3 7 12
8-Chicago Fire 10 3 2 5 11
9-impact montréal  7 2 2 3 8
10-new York City  12 1 4 7 7

Major 
League Soccer

 p j v E D
1-Sport 7 3 2 1 0
2-Goiás 7 3 2 1 0
3-Corinthians 7 3 2 1 0
4-são paulo 6 3 2 0 1
5-atlético p. 6 3 2 0 1
6-Chapecoense 6 3 2 0 1
7-ponte preta 5 3 1 2 0
8-atlético mineiro 4 3 1 1 1
9-avaí 4 3 1 1 1
10-santos 4 3 1 1 1
11-grêmio 4 3 1 1 1
12-Fluminense 4 3 1 1 1
13-internacional 4 3 1 1 1
14-Coritiba 3 3 1 0 2
15-vasco 3 3 0 3 0
16-palmeiras 2 3 0 2 1
17-Flamengo 1 3 0 1 2
18-Cruzeiro 1 3 0 1 2
19-Figueirense 1 3 0 1 2
20-Joinville 1 3 0 1 2

caMpeonato
BraSiLeiro 2015

grupO OEstE j v E D p
1-FC Dallas 12 6 3 3 21
2-seattle s. 11 6 2 3 20
3-vancouver W. 13 6 2 5 20
4-sJ Earthquakes 12 5 3 4 18
5-sporting KC 12 4 6 2 18
6-real salt Lake 12 4 5 3 17
7-La galaxy 13 4 5 4 17
8-Houston d. 13 4 4 5 16
9-portland timbers 12 3 4 5 13
10-Colorado r. 11 2 7 2 13

Sábado	6	junho	2015	-	14h45	|	Juventus	vs	Barcelona

Quarta-feira	27	maio	2015	-	14h45	|	Dnipro	vs	Sevilla
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