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grenaChe e Mais
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42 variedades de mosto à sua escolha
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grElhadOs sObrE carvãO

A melhor equipa de portugal 
consagrou-se como tal no pal-

co de honra do futebol português.
Nada mais justo, portanto.
Pelo caminho sublinhou a letra 

dourada esta caminhada que co-
meçou em 2016 e entrou por 2017 

BeNfIcA 2-1 v. guImArãeS

Nada mais justo, Não seNhor
adentro, juntando a Taça de Portu-
gal à Liga. Ganhou as duas maio-
res competições do futebol portu-
guês, mais a Supertaça, é verdade, o 
que faz de facto todo o sentido: faz 
sentido que a melhor equipa ganhe 

Continuação na página 14
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Novo
trabalho
discográfico da catsi

espírito saNto
          em saNta cruz
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pAlAvrA Do DIretoro dia dos açores

Vamos celebrar mais uma vez o 
Dia dos Açores, uma data criada 
pelo Parlamento das nossas Ilhas, 
pelo Decreto Regional nº 13/80/A e 
destinado a lembrar a açorianidade 

e a autonomia, coincidindo o dia com a maior festa re-
ligiosa e cívica da nossa Região Autónoma, que são 
as festas do Divino Espírito Santo. Não há nenhum lu-
gar, freguesia, vila ou cidade, em todos os recantos dos 
nossos Açores, que a coroa e a bandeira do Divino não 
seja um elemento congregador do nosso povo que fes-
teja com grande solidariedade esta festividade.
Esta comemoração continua recheada de um grande 

significado e simbolismo da unidade das ilhas e é mais 
um sinal visível da identidade de povo açoriano, pois 
constitui uma referência insubstituível do modo do vi-
ver ilhéu, com um alcance político, social e cultural da 
maior relevância, que se estende até outras partes do 
mundo, onde quer que se encontrem açorianos a viver.
A escolha da segunda-feira do Espírito Santo foi ba-

seada no facto da festa em honra da Terceira Pessoa 
da Santíssima Trindade, desde os primórdios da vinda 
de gentes de Portugal para as nossas ilhas, constituir 
uma celebração de sentimentos de solidariedade e de 
esperança, entrelaçando-se com as mais nobres tradi-
ções cristãs que o povo açoriano sempre cultivou.
Esta é a forma dos açorianos celebrarem a açoria-

nidade e a autonomia, e por isso um modo de reco-
nhecerem o valor das suas raízes, da sua história e da 
sua memória e reforçarem a sua capacidade para se 
auto governarem, ultrapassando barreiras de séculos 
de costas voltadas e vencendo desconfianças e velhas 
rivalidades entre ilhas. Nestas quatro décadas de Auto-
nomia Politica, Administrativa e Financeira um dos tra-
ços desta data é força da açorianidade que passa pela 
vitalidade sempre crescente com que se comemora 
este Dia, mantendo um profundo significado pela forma 
de celebrar a nossa história e a nossa cultura, numa 
afirmação de cidadania das gentes deste torrão insular.
O nosso sistema Autonómico constitui o reconheci-

mento político de uma diferença, não apenas geográ-
fica e histórica, mas um testemunho fortemente identi-
tário da cultura própria do povo açoriano, cujo conceito 
a própria Constituição da República Portuguesa consa-
grou no seu articulado. A Autonomia de hoje tem de ser 
dinâmica e progressista, aberta às novas realidades em 
que a Região está confrontada. Não pode ser uma Au-
tonomia estanque, só para dentro de portas, mas que 
se afirma perante os desafios da globalização e perante 
os desafios que o desenvolvimento exige. Temos de 
estar atentos ao que se passa na União Europeia, pois 
somos parte integrante deste vasto território do velho 
continente. Por outro lado, há que envolver os açoria-
nos que partiram para o novo mundo, a fim de traçar um 
novo caminho para a sua vida, pois tantos já o fizeram, 
dando uma dimensão muito maior aos Açores, como 
uma região que tem ganho uma grande importância a 
nível nacional e europeu e no norte da América.
A emigração continua a ser uma constante que faz 

parte da nossa história e tantos açorianos, tiveram, in-
voluntariamente, que deixar os Açores, à procura de 
um futuro melhor. No entanto, o facto de terem partido 
não os tornou menos açorianos, mas marcou a nos-
sa identidade e permitiu realçar a nossa grande paixão 
afectiva e cultural por todas as nossas ilhas. Por isso, 
neste dia, importa nos consciencializarmos que é muito 
importante a preservação das tradições e a identida-
de açoriana, permitindo não só a afirmação identitária 
destes pedaços de terra implantados no Atlântico, mas 
também conservar o vasto património histórico e cul-
tural, consolidando as raízes insulares que tanto nos 
diferencia do resto do país, com uma rica cultura espe-
cífica que tanto nos orgulha. A inegável riqueza natural, 
arquitetónica, linguística e cultural dos Açores é como 
que a nossa galinha de ovos de ouro, que tem mereci-
do interesse e importância das revistas internacionais 
que apontam a nossa Região Autónoma, como um dos 
mais belos locais do mundo a visitar. O turismo cresce 
a olhos vistos, pelo que importa neste dia tomarmos 
consciência que se torna necessário olhar com muito 
atenção para a sustentabilidade deste setor tão impor-
tante da nossa economia.
Sermos Autónomos hoje, significa afirmar e praticar a 

nossa Autonomia em Bruxelas, em Londres ou em Lis-
boa, ocupando os espaços onde se decidem também o 
futuro dos Açores e dos Açorianos, sob pena de um dia 
nos sentirmos confinados ao território das nossas ilhas.

dois pratos da balaNça do muNdo
coNtemporâNeo sem regra e coNduta

mais do que argumentos, conta a situação no terreno. vista à dis-
tância a humanidade é uma coisa muito bonita, com uma larga 

e suculenta história, muita literatura, muita arte, filosofias e religiões, 
para todos os apetites, ciência que é um regalo, desenvolvimento que 
não se sabe aonde vai parar, enfim o criador tem todas as razões para 
estar satisfeito da imaginação de que a si mesmo se dotou.
Qualquer observador imparcial reconhece que nenhum deus de outra ga-

láxia teria feito melhor. Se olharmos de perto a humanidade tem sempre a 
mesma «canção nacional» do futebol e do hóquei em patins e das peregri-
nações à volta das visitas do papa. É verdade, estou a pensar nos mortos 
dos atentados na Europa, do Iraque, da Bósnia, do Sudão, do Brasil, de 
toda a parte, montanhas de mortos, mortos de miséria, mortos fuzilados, 
degolados, queimados, estraçalhados, mortos. Quantos milhões de pessoas 
terão acabado neste mundo selvagem? Por favor, alguém que faça estas 
contas para conseguir um número que sirva para medir, só aproximada-
mente, a estupidez e a maldade humana.
E não se esqueçam de incluir na contagem um homem de 25 anos, de 

profissão jogador de futebol, chamado Andrés Escobar, colombiano assas-
sinado a tiro e a sangue frio, na célebre cidade de Medellín, por ter metido 
um golo na sua própria baliza durante um jogo do campeonato do mundo. 
A única conclusão é morrer, sem dúvida, mas não desta maneira.
Esta máquina de guerra sufoca esta vida moderna, que não permite per-

ceber as comoções cerebrais, ferimentos múltiplos, sangue captado em 
direto, transmitido no preciso instante em que ocorre o pânico e a morte, 
mas a brutal realidade não faz ninguém saltar do sofá onde assistem ao 
«filme de terror» e onde logo a seguir são todos beneficiados com repeti-
ções da mesma gravação em todo o mundo, ora em câmara lenta ora em 
sequências entrecortadas de pausas com zoom e sem zoom. Esta realidade 
torna-se imediatamente em pura imagem em exercício de movimento em 
découpage técnico... Em caminho para a insensibilidade.
As opiniões produzidas no mundo, condenam todos os carrascos ao infer-

no, mas o que se pode dizer é que são tantos os juízes e tantos os carrascos, 
qual deles de mais prometedor título. Sombras baças, fugidias, que surgem 
do nada e se escondem morrendo  no nada?   Imgino que outras sombras 
brilham como cristais preciosos aos olhos da humanidade, que não viram 
nada e não sabem de nada. Entre a vida e a morte fica a visita oficial e uma 
comissão de inquérito para a construção de um Mundo mais seguro e de 
um universo sonhado, fantasmal e coberto de cinzas.
Muitas vezes me tenho interrogado sobre quem realmente manda em cada 

Estado e no Mundo... E não há realmente, quem leve essa gente a tribunal, 
que serve dentro e fora do seu país sem regra e conduta?  Há ainda na Terra 
muito quem sirva certos desígnios em nome da segurança, que continuam 
a receber ordens: outros muito preconcebidamente à mesa secreta das de-
cisões dão ordens, organizam intrigas, a bela conspiração e a compra e 
venda dos traidores, que preferem no limite acabar com a sua própria vida 
de caixeiros viajantes, que nos matam com os olhos abertos ao intervir na 
nossa vida e não lhes faz diferença e decerto convém aos seus patrões. 
O despertar está a ser atroz. Ou talvez não. Há pessoas que desgraçada-

mente governam os seres humanos, com o espetáculo de uma civilização 
aparentemente dotada de todos os meios de todos os poderes para abolir 
neste mundo contemporâneo a fome e a exclusão social. A par reforçar o 
direito à cultura, o direito dos seres humanos para viverem em paz, com 
justiça social nos seus países e no mundo. É isso que faz a identidade dos 
cidadãos. Se se sacrifica a justiça social e a dignidade do ser humano, 
perde-se a paz e a segurança.
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festas do diviNo espírito saNto
A Casa dos Açores do Quebeque informa que do 29 de 
maio a 4 de junho serão celebradas as festas do Divi-
no Espírito Santo com recitação diária do terço pelas 
19H00. No sábado dia 3 de junho, após o terço, será 
servida a carne guisada. No domingo, dia 4 pelas 11h 
sairá da nossa sede, o cortejo da coroação em direção 
à Igreja de Saint André Apôtre, na rua Waverly, acom-
panhado pela Filarmónica do Divino Espírito Santo de 
Laval. Seguidamente e após a missa, o cortejo seguirá 
para a sede  da Casa dos Açores onde serão servidas a 
tradicionais sopas do Espírito Santo. Na segunda-feira, 
dia 5 de junho, pelas 18h30, celebrar-se-á o Dia da Re-
gião Autónoma dos Açores com a presença do Dr. Paulo 
Teves, Diretor Regional das Comunidades.

saloN Nella
precisa-se de cabeleireira 
ou assisteNte cabeleireira 

com experiêNcia.
ArmAndo ou mArie
514-844-8157

a guerra iNvisível

os ataques em manchester 
no reino unido vieram 

relembrar a desumanidade 
para a qual se caminha neste 

conflito invisível mas global contra o que se apeli-
da de terrorismo. este é um tema complexo, que 
tem originado inúmeras teses, livros, artigos, co-
mentários, opiniões, muitos deles tendem, no ca-
lor da emoção na ressaca dos eventos, atirar-nos 
para uma solução radical e definitiva, como se ela 
existisse. 
Não podemos criticar aqueles cujas vidas foram 

afetadas diretamente, e como pai não consigo ima-
ginar o sofrimento de ver crianças e jovens com as 
suas vidas ceifadas, famílias destroçadas pela gratui-
tidade de uma violência sem nexo e sem qualquer 
resultado prático para além de provocar sofrimen-
to e maus sentimentos como ódio dirigido contra 
o perpetrador ou aqueles com os quais o podemos 
identificar, como a família consanguínea, a família 
política, a família religiosa, a família cultural. O ser 
humano, na imprescindibilidade de ter um foco onde 
descarregar a sua incompreensão por ato tão ignó-
bil vira-se para tudo o que lhe desperta diferença: 
cultura diferente, religião diferente, aparência dife-
rente, origem diferente, entre outros. Isto aplica-se 
de forma abrangente a todos que sofrem algum tipo 
de abuso ou forma de violência, ou que pura e sim-
plesmente sucumbem ao medo. Não podemos nos 
dar ao luxo de nos reter na ingénua incompreensão 
destes atos violentos. A inteligência que caracteriza 
o ser humano distingue-o dos animais pela escolha 
que pode fazer entre o bem e o mal, entre o certo e o 
errado. E dentro dessa escolha, o ser humano pode 
optar pela mais horrenda e sádica das opções com 
consequências não só para si mas também para os 
outros, enquanto que os animais, dominados pelo 
instinto, obedecem quase que cegamente a estes 
por imperativos da sua natureza. Mas no Homem 
a inteligência permite ultrapassar este domínio ins-
tintivo pela consciência que dispõe para auto-anali-
sar os seus atos e pensamentos. Daí o Homem ser 
responsável pelos seus atos e os animais não. Daí 
o Homem ser capaz dos atos mais ignóbeis pois a 
inteligência permite-lhe que seja sádico (ou maso-
quista, consoante os casos), permite-lhe ultrapassar 
os seus próprios limites. O animal limita-se aos seus 
instintos básicos. Assim da consciência do bem e 
mal, do certo e errado, tivemos inúmeros líderes de 
pensamento que procuraram incutir nas sociedades 
a atenção pela própria consciência como instrumen-
to diretivo inerente a todo o ser humano, na atenção 
que deve dar aos seus pensamentos e atos. Assim, 
é interessante verificar que na chamada sociedade 
ocidental a existência também de muitos grupos ex-
tremistas, dos quais pouco ou nada se fala, mas que 
não andam a fazer explodir ou fazer-se explodir, não 
encaixam nas teorias difundidas de que a religião é 
o problema, pois existem também grupos religiosos 
extremistas na sociedade ocidental. Qual então o 
factor que diferencia a violência gratuita entre uns e 
outros? Primeiro, julgo que um dos factores princi-
pais foi o facto de que a chamada sociedade ociden-
tal viveu um período que proporcionou e fomentou 
o desenvolvimento da razão na análise da realidade 
que nos rodeia. Aos dogmas que dominavam di-
versas áreas do pensamento, dos quais destaco os 
diversos ramos da ciência natural, abriu-se então 
a sociedade para analisar e conciliar as soluções e 
explicações dos fenómenos naturais com a razão. 
Diversas escolas de pensamento, ainda que acredi-

tando num Deus ou num ser superior que dominava 
e domina o Universo, acreditavam que este Deus 
baseava-se na razão e não no acaso ou favorecimen-
to gratuitos. Acreditavam que a Criação obedeceria 
a uma fundamento lógico e racional, não andando ao 
sabor de interpretações sectoriais e facciosas. Assim 
nasceu Le Siécle des Lumières que proporcionaria 
um desenvolvimento científico sem precedentes 
cujas consequências ainda vivemos hoje. Mas muito 
além disso, haveria um desenvolvimento a nível das 
mentalidades, que passariam de um estado de obs-
curantismo para um estado de abertura a compreen-
derem a realidade tal qual ela é, sem se entregarem 
a dogmas fantasiosos ou explicações místicas sem 
fundamento. Ora este tipo de desenvolvimento não 
foi vivido pelo Islão, que abatido entre inúmeros 
conflitos internos e externos, digladia-se ainda hoje 
entre conciliar a influência ocidental, que se torna 
impossível de suster, com as suas tradições de um 
período ultrapassado incapazes de conviver com a 
evolução dos tempos. Naturalmente que a sociedade 
ocidental beneficiando deste período, infelizmente 
perdeu algumas dos valores da antiguidade clássica 
e mais recente pois num orgulho intelectual extremo 
encara esse período como uma curiosidade arqueo-
lógica, uma curiosidade de tempos antigos sem dela 
extrair qualquer valor, perdendo assim um pouco 
da sua humanidade que se esvai também através 
da exaltação de um individualismo cego. Segundo 
factor é a crise interna que o próprio islão vive. O 
islão, ao longo do século até ao século XX foi quase 
que invadido de uma forma pacífica pela sociedade 
ocidental sem estar preparado para tal. Se a liberda-
de foi aclamada por muitos, outros tantos se revol-
taram contra ela pela incapacidade de lidarem com 
a mesma nos moldes tradicionais culturais. A perda 
de controle dos poderes tradicionais levaram essa 
revolta ao ponto de retomarem o controle de uma 
forma violenta sem que houvesse reação à altura por 
parte daqueles que viviam a liberdade “ocidental”, 
por indiferença, por não acreditarem que os eventos 
levassem a situação ao extremo a que chegaram, ou 
então por serem iludidos pelo orgulho de raça, de 
nação ou de grupo cultural. Este choque cultural, ao 
qual podemos somar o choque interno entre sunitas 
e xiitas, duas das fações mais importantes do isla-
mismo, coloca tensões internas extremas que o islão 
não pode conter e que inevitavelmente brotam para 
além das suas fronteiras, principalmente num mun-
do interligado como o de hoje. Poderemos enumerar 
mais uns quantos pontos pertinentes, no entanto jul-
go serem estes os factores mais importantes a nível 
coletivo. As questões pessoais de cada perpetrador 
de atos como o de Manchester, ódios e revoltas in-
contidos, frustrações pessoais que encontram escape 
através destes atos, são enaltecidos pela sociedade 
individualista que o ocidente criou, que associada 
a uma cada vez maior deficiência em valores hu-
manistas, dificulta que cada indivíduo lide com as 
emoções negativas que enumerei. A educação tem 
aqui um peso fundamental, não a educação técnica, 
mas a educação do ser humano enquanto indivíduo 
inserido numa sociedade, uma educação que não 
deve restringir a valores culturais mas sim a valo-
res fundamentais e intemporais, os tais que desde 
a antiguidade vêm sendo lembrados e relembrados 
mas que cada vez mais são varridos para debaixo do 
tapete.  Às vítimas do atentado de Manchester de-
vemos prestar a nossa solidariedade, compreensão e 
apoio, mas nunca sem nos deixarmos embarcar por 
histerismos cegos, sectarismos artificiais, indiferen-
ça fria, ou seguir atrás de messias políticos que tudo 
pretendem resolver com manifesta ignorância das 
verdadeiras raízes dos problemas.

sOrtEiO dO EspíritO santO dE santa cruz
1°- N°1689 - Ermelinda Agostinho; 
2° - N°0159 - V. Ferreira
3° - N°0122 - Gorette Da Silva 
Muito obrigado pela vossa participação.

FEstas dO divinO EspíritO santO dE laval
iMpériO da trindadE | 10 E 11 dE junhO

sábadO, 10 dE junhO: 
17h30: Terço em honra do Espírito Santo
18h00: Missa solene cantada
19h30: Abertura das festas no recinto dos Impérios 
com grupo Coral e a Folia
20h00: Arraial, Bazar, Bar, Rancho Folclórico Praias 
de Portugal, Filarmónica de Montreal,DJ Entre nós, 
Conjunto Starlight de Toronto e o Caldo da meia-noite
dOMingO, 11 dE junhO: 
10h00: Bodo de leite
11h00: Saída do cortejo
12h30: Missa solene cantada
15h00 Arraial, Bazar, Bar, Sopas do Divino Espírito 
Santo, DJ Entre nós, Rancho Folclórico do Atlântico de 
Laval, Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval.
20h30: Sorteio das domingas e Mordomia 2018.
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9:11 Visita Guiada
9:45 O Sábio
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Sexta às 9
20:45 Hora dos Portugueses
21:00 Ideias & Companhias
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Portugueses na
 Nova Inglaterra
0:15 Uma História de Autonomia
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Tudo é Economia

sábadO 3 dE junhO                       
1:30 Tudo é Economia
2:15 Literatura Aqui
2:46 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:50 Sociedade Civil
7:30 Quem Fala Assim
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Voz do Cidadão
9:29 Network Negócios 2017
10:15 Podium
11:30 Bombordo
12:00 Atlântida - Açores
14:15 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
17:00 Mercado Quinhentista
19:00 24 Horas
19:57 Linha da Frente
20:26 Network Negócios 2017
21:15 Donos Disto Tudo
22:02 Notícias do Atlântico
0:15 A Grandiosa
 Enciclopédia do Ludopédio
1:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 4 dE junhO                       
2:30 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Quem Fala Assim
7:30 ABC Direito
7:45 Arq 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:15 Agora Nós
11:15 Inesquecível
12:45 Janela Indiscreta
13:30 Diga Doutor
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal

4ª-FEira 31 dE MaiO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:01 O Outro Lado
5:53 Desportos de Luta
 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Rão Kyao
 Filhos da Nação
9:38 O Sábio
10:21 A Praça
12:11 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:06 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Literatura Aqui
16:28 Brainstorm
17:13 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:01 O Sábio
23:43 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!

5ª-FEira 1 dE junhO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:17 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
16:30 Brainstorm
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef
21:14 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 A Essência
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira 2 dE junhO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:54 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde

AuguSto mAchADo
amachado@avozdeportugal.com

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

AStróLoGo – GrAnde mÉdium Vidente
ProfeSSor AidArA

Falo Português

eNvelhecer Na cadeia

Segundo as recentes estatísticas, o número de 
idosos presos nas prisões portuguesas dupli-

cou em sete anos. existem reclusos com 89 anos 
no sistema prisional. 
O número de presos com 60 anos ou mais dupli-

cou nos últimos sete anos, ao passar de 372, em 
2010, para 755, em 2016. E, a 15 de Abril deste 
ano, 770 presos tinham pelo menos 60 anos de ida-
de, num conjunto de 13915 reclusos. Ao todo, 718 
são homens e 52 mulheres. Atualmente, os reclusos 
mais velhos do país têm 89 anos. Um homem e uma 
mulher. O envelhecimento da população reclusa é 
comprovado pelos números e por uma tendência 
que nunca estagnou durante uma década. E a situa-
ção gera preocupações. Em 2010, havia 372 pre-
sos com 60 anos de idade nas cadeias portuguesas. 
No ano seguinte, eram 432. E o número tem vindo 
sempre a aumentar: em 2015, eram já 707. E 2016 
fechou com 755 idosos presos – 707 homens e 48 
mulheres. Os reclusos envelhecem, como é natural, 
e a situação começa a ser olhada como um desafio. 
Uma realidade incontornável. A Direção-Geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) sabe 
que assim é. “O envelhecimento da população pri-
sional, que acompanha o envelhecimento da po-
pulação portuguesa, constitui um motivo de preo-
cupação e de desafio para o sistema  prisional”. E 
acrescenta: “Há, por isso, assuntos a ponderar. A 
presença de reclusos idosos implica, naturalmente, 
o ajuste dos espaços físicos prisionais a alguns con-
dicionalismos de mobilidade resultantes da idade, 
tal como obriga ao desenho de atividades de ocupa-
ção ajustadas à idade das pessoas e coloca desafios 

à integração social de cidadãos que, após a liberta-
ção, se encontram em idade saudável”.
E a Direção Geral de Reinserção acrescenta: “Este 

envelhecimento não pode ser separado de questões 
de saúde específicas da terceira idade, a doenças 
que, com alguma frequência, são bastante gra-
ves. A lei prevê alterações na execução de penas 
em situações pontuais. O caso de doença terminal 
é um deles. A capacidade mental para compreen-
der a sentença é outro estado que permite rever as 
condições de cumprimento da pena, que pode ser 
efetivada em casa, ou numa unidade hospitalar. 
“Temos idosos que nos dão muitas preocupações, 
temos tido idosos que já morreram na prisão”, re-
fere Maria Otília Barbosa, adjunta do diretor do 
Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, 
em Matosinhos, para a área de tratamento psicos-
social. Atualmente, nesta prisão de Santa Cruz do 
Bispo existem 550 presos, 15 têm mais de 65 anos. 
Entretanto, prevê-se novas medidas; Código prevê 
alterações na sentença. “Um preso com idade igual 
ou superior a 70 anos que se encontre num debilita-
do estado de saúde, física ou psíquica, ou com um 
grau de autonomia incompatível com a sua perma-
nência numa cadeia, ou que esteja numa situação 
que afete a capacidade de entender o sentido de 
execução da sua pena pode beneficiar da alteração 
da sentença. A pena poderá também ser revista se 
o recluso estiver gravemente doente com patologia 
evolutiva e irreversível e que já não responda aos 
tratamentos médicos. São situações previstas no 
Código de Execução das Penas e Medidas Privati-
vas da Liberdade desde que não ponham em causa 
a ordem e a paz social”, conclui a adjunta do Esta-
belecimento Prisional, Maria Otília Barbosa.

rússia, primeira nação do mundo em terri-
tório, tem em São petersburgo, que já foi 

sua capital, outrora chamada de  Stalingrado 
e Leningrado, a segunda maior cidade do país 
com cerca de 5 milhões de habitantes. Visitar 
esta metrópole é ter contato com uma das mais 
importantes arquiteturas da europa ocidental.
A passarela de São Petersburgo sem dúvida é a 

avenida Nevsky Prospect, onde estão os hotéis, 
mercados, lojas, restaurantes, bares. Vale a pena 
percorrê-la assim como percorremos uma Champs-
-Élysées ou 5ª Avenida. Se quiser tomar uma água 
mineral é só dizer “Vadá” e você não morrerá de 
sede, e para agradecer diga “Spatíba”.
Era uma tradição no século 19 as famílias mais 

abastadas e os czares darem de presente os famosos 
ovos Fabergé, produzidos com pedras preciosas, 
fabricados pelo famoso joalheiro judeu Peter Carl 
Fabergé. São verdadeiras obras-primas. Não deixe 
de comprar uma réplica em porcelana, à venda em 
diversas lojas por 7 euros em média. Você estará 
trazendo o melhor suvenir da viagem.
A maior atração da cidade recai sobre o Museu 

Hermitage que se localiza às margens do rio Neva. 

cróNica das viageNs
joão ApArecIDo DA luz É considerado um dos maiores museus do mundo 

não somente pela sua grandiosa construção, mas 
principalmente pela quantidade de obras oriundas 
de todo o mundo. Sua vasta coleção possui itens 
de praticamente todas as épocas e estilos. Os qua-
dros e obras de arte encontrados em seu interior 
se igualam àqueles existentes nos grandes museus 
do mundo. Produções de Michelangelo, Renoir, 
Leonardo da Vinci, Rembrandt, Van Gogh, Rodin 
e tantos outros podem ser vistas nas dependências 
deste museu. É uma visita imperdível.
O grande destaque do Hermitage é o Palácio de 

Inverno, que foi a residência oficial dos Czares e 
que não deve deixar de ser visto.
A Catedral de Nosso Salvador do Sangue Derra-

mado, cujo nome oficial é Igreja da Ressurreição 
de Cristo, de torres coloridas e decoradas com ouro 
e pedras preciosas, deve ao menos ser fotografada, 
o que já vale o dia para o turista. Seu interior é ri-
camente decorado com mosaicos de mármores em 
todas as suas paredes.
Entre outros lugares que devem ser vistos estão 

a Catedral de São Nicolau, Fortaleza de Pedro e 
Paulo, Panteon, Palácio de Peterhoff e seus jardins 
que imitam os de Versalhes, Palácio de Catarina e a 
Catedral de Nossa Senhora de Kazan, cujo constru-
tor tentou, em vão, imitar as colunatas de Bernini 
presentes no Vaticano. O centro histórico e o grupo 
de monumentos da cidade constituem património 
mundial da UNESCO. Afinal, São Petersburgo é 
um dos maiores centros culturais da Europa e um 
importante porto russo no Mar Báltico.
Se der, e para fechar com chave de ouro o passeio, 

não deixe de assistir um show de balé folclórico 
russo. Boa viagem!
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joSé DA coNceIÇão
jconceicao@avozdeportugal.com

No auge do stress

milhares de judeus eram 
lúcidos e sensíveis. Eles 

amavam profundamente je-
sus. mas havia um grupo 
de líderes, os fariseus, que o 

odiava, tinha aversão ao seu comportamento 
cheio de amor e tolerância. 
Como Jesus era socialmente admirado, eles pre-

cisavam de ter uma forte justificação para o con-
denarem sem provocar uma revolta social. Depois 
de muito maquinar, prepararam uma armadilha 
psíquica quase insolúvel. Certa vez, uma mulher 
foi apanhada em flagrante a cometer adultério. Os 
fariseus arrastaram-na para um lugar aberto, para 
o local onde Jesus ensinava uma grande multidão. 
Interromperam abruptamente o seu sermão. Co-
locaram a mulher toda esfolada no centro da sua 
pregação ambiental. Sob os olhares espantados 
dos presentes, eles proclamaram alto e bom som 
que ela fora apanhada a cometer adultério e, se-
gundo a lei, teria de morrer. Subtilmente, olharam 
para Jesus e fizeram-lhe uma pergunta fatal: “qual 
era o seu veredicto?” 
Nunca tinham pedido a Jesus para decidir qual-

quer questão, mas fizeram aquela pergunta para 
incitar a multidão contra ele e para que, assim, ele 
fosse apedrejado com ela. Sabiam que ele fala-
va sobre a compaixão e o perdão como nenhum 
poeta nunca falara. Se ele se pusesse ao lado dela, 
teriam como justificar a sua morte. Se condenasse 
a mulher, iria contra si mesmo, contra a fonte do 
amor sobre a qual falava. A multidão ficou para-
lisada. 
O que faríamos nós se estivéssemos sob a mira 

de um revólver? O que pensaríamos se estivésse-
mos nos últimos segundos de vida? Que compor-
tamento teríamos se tudo o que mais valorizásse-
mos estivesse preso por um fio, com o risco de ser 
perdido subitamente? É frequente reagirmos sem 
qualquer lucidez nos momentos de tensão. Dize-
mos coisas absurdas, incoerentes, magoamos pes-
soas e magoamo-nos. O medo, a raiva e a ansieda-
de impelem-nos a reagir sem pensar. Os instintos 
controlam a nossa inteligência. Jesus estava sob o 
fio de uma navalha. O drama da morte rondava-o 
e, o que era pior, podia destruir todo o seu projeto 
de vida. 
Os seus opositores estavam completamente do-

minados pela raiva. A qualquer momento, as pe-
dras seriam atiradas, as cenas de terror teriam lu-
gar. Foi nesse clima irracional que foi exigida a 
Jesus uma resposta. Todos estavam impacientes, 
agitados, esperando as suas palavras. Mas a res-

posta não veio...Ele usou a ferramenta do silêncio. 
Ele deu-nos uma grande lição: revelou que num 
clima em que ninguém pensa, a melhor resposta 
é não dar respostas. É procurar a sabedoria do si-
lêncio. Você usa a ferramenta do silêncio quando 
é pressionado? Nos primeiros trinta segundos de 
reacção a uma situação stressante, cometemos os 
nossos maiores erros. Nunca o esqueça. Os seus 
maiores erros não foram cometidos enquanto 
você navegava nas águas calmas da emoção, mas 
enquanto atravessava os vales da ansiedade. São 
nesses momentos que dizemos palavras que nun-
ca deveriam ser ditas. Mas contudo o Mestre dos 
mestres preparou o terreno da inteligência deles 
para um golpe fatal. Um golpe que os libertaria do 
cárcere intelectual. Golpeou-os com uma lucidez 
impressionante. 
Disse-lhes: “Aquele que dentre vós estiver sem 

pecado (erros, falhas, injustiças) seja o primeiro a 

atirar-lhe uma pedra!”
Ele teve uma coragem inusitada ao proferir esta 

frase. A mulher poderia ter sido apedrejada à fren-
te dele repentinamente. Mas ele só proferiu aque-
las palavras depois de debelar o foco de tensão 
emocional dos opositores. Eles ficaram pasma-
dos. Ele autorizou-os a apedrejá-la, mas mudou 
a base do julgamento. Teriam de pensar antes de 
reagir. Teriam de avaliar a história deles para de-
pois a julgarem. Jesus fez uma engenharia inte-
lectual que eles não perceberam, pois envolveu 
processos inconscientes. Ao olhar para o espelho 
da sua alma para depois condenar a mulher, eles 
exerceram uma das mais importantes funções da 
inteligência : colocar-se no lugar dos outros. As-
sim, tornaram-se autores da sua história, pelo me-
nos momentaneamente. Mergulharam dentro de 
si, viram as suas fragilidades, reconheceram a sua 
injustiça.

liNha aberta:
514 790.0251

coNtacto publicitário:
514 366.2888

domiNgo das 16h às 18h
5877 papiNeau, moNtreal, Qc

ProdutorA:
rosa velosa
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Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
V
P
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3
3
4
7

● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Novo trabalho discográfico da catsi

A carreira da cathy pimen-
tel tem tido um percurso 

extraordinário, evoluindo 
constantemente, tanto musi-
calmente como profissional-

mente. tem ido sempre na boa direção.
Quem não vê a Cathy em palco há algum tem-

po, já não a reconhece. Hoje, cria uma perso-

nagem para cada tema que canta e o público, 
sem se aperceber, envolve-se nessa encenação 
e vive-a com ela.
O seu novo nome artístico é “Catsi”. Diga-se 

de passagem, vai muito bem com ela.
Recentemente lançou o seu terceiro álbum 

“Catsi - Fado Mundo”, um CD com que se iden-
tifica mais intensamente. Creio que é uma outra 
forma de ser fadista. Os temas que ela escolheu 
para este album, são “Meu Fado Meu”, “Barco 
Negro”, “Besame Mucho”, “Ne Me Quitte Pas” 

e, “Meu fado, Mio Fado”, interpretando-o em 
duo com um cantor muito conhecido em Mon-
treal, o italiano Marco Calliari. Já podem ad-
quirir estas músicas no iTunes, Amazon, Spoti-
fy e Google play. Podem também as ouvi-las no 
‘youtube” ou na sua página do facebook.
Na sua tenra juventude, a Cathy foi a mulher 

do teclado do conjunto Xpressions. Outros ele-
mentos desse grupo eram Brian Ferreira, que 
está agora a acompanhar à bateria e marido, 

ANtero BrANco
abranco@avozdeportugal.com

Nilton Rebelo. Um dos grandes da guitarra por-
tuguesa.
Para os amantes das novas tecnologias a Catsi 

(Cathy), tem a sua página na internet que vale a 
pena visitar: www.catsimusic.com.
Ao terminar o lançamento, agradeceu a todos 

aqueles que de uma forma ou de outra a têm 
ajudado na sua carreira e em particular àqueles 
que lhe deram e proporcionaram oportunidades. 
A Voz de Portugal deseja à Catsi o maior dos 

sucessos e encoraja a comunidade a adquirir 
a sua música. Bravo catsi.

hOMEnagEM EspEcial - padrE jOsé Maria cardOsO
alMOÇO MEMOrávEl E FadO cOM 

Marta rapOsO, jOE MEdEirOs, paulO santOs
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finalmente. o 
sonho do pa-

dre josé maria, 
de se realizar uma 

mordomia do Espírito Santo de 
Fé e não de bolso vai concretizar-
-se a partir do próximo ano. 
Armanda Garcia, uma incontes-

tável devota da Terceira Pessoa da 
Santíssima Trindade, foi nomea-
da no final da tarde de Domingo 
passado,”Mordoma” de Santa Cruz 
2018. 
Sob os aplausos de toda aquela 

gente reunida no salão, aonde os 
símbolos do Espírito Santo esta-
vam, profissionalmente expostos, o 
líder espiritual da Missão, anunciou 
a Mordomia da Dona Armanda, 

felicitando-a pela sua fé, coragem, 
determinação, amizade e caminha-
da de vida. Logo de seguida, os 
Mordomos 2017, Manuel da Ponte 
e José da Costa, acompanhados dos 
respectivos cônjuges, entregaram-
-lhe os símbolos do Espírito Santo.
Como vai funcionar a comissão da 

festa em Louvor do Divino Espírito 
Santo?
Cada ano a comissão de festas será 

formado pela Domingas do ano an-
terior. Cada Dominga deve apresen-
tar uma pessoa para fazer parte da 
equipa. Assim, para o próximo ano, 
a comissão será formada por uma 
pessoa de cada Dominga deste ano 
2017.
Na primeira reunião escolhe-se 

uma pessoa para ser presidente e 
porta-voz do grupo. Escolhe-se um 
tesoureiro. Marcam reuniões para 
distribuição de tarefas e avaliação.
O grupo é apenas responsável pela 

angariação de fundos para que a 

espírito saNto em saNta cruz

açoriana” como tinha hábito de lhe 
chamar, o saudoso António Valla-
corba, encantou como sempre.
Os amantes de folclore, encan-

taram-se com a brilhante atuação 
do Grupo Folclórico Português 
de Montreal, que interpretou vá-
rias danças Nazarenas. Elizabeth 
Carreiro, para aqueles que desco-
nheciam, fascinou o público, com 
a história das sete saias e das suas 
virtudes. 
Iniciou o concerto, a Filarmónica 

do Divino Espírito Santo de Laval, 
no adro da igreja. Depois, durante o 
concerto da Filarmónica Portuguesa 
de Montreal, Jerry Arruda procedeu 
à tiragem das dezoito Domingas do 
Espírito Santo de Santa Cruz. 
parabéns aos Srs. manuel da 

ponte e josé da costa pela sua 
distinta e exuberante mordomia. 
À Dona Armanda garcia e a toda 
a nova comissão de festas, o jor-
nal A Voz de Portugal, deseja vo-
tos de muito sucesso e que consi-
gam levar a bom porto, o sonho 
do padre josé maria.

ANtero BrANco
fotoS De 
mANuel NeveS

festa se possa realizar.
O mordomo tira-se por sortes. 

Quem quiser ser mordomo coloca o 
seu nome no local próprio para ser 
sorteado.
O mordomo participa com o que 

quiser e puder. Qualquer pessoa 
pode ser mordomo desde que tenha 
fé e devoção ao Espírito Santo.
Na mordomia deste ano, a bezerra-

da teve lugar na quinta de Clement 
Poissant, no sábado da festa de San-
to Cristo dos Milagres. A semana da 
recitação do terço, foi sempre muito 
animada e participativa.
No Sábado, após a missa por in-

tenção das famílias que requereram 
uma “pensão”, também lhe cha-
mam de esmola, elas foram benzi-
das pelo Padre Phong e distribuídas 
em sacos individuais, uma graciosi-
dade de Manuela Grilo, da farmácia 
Pharmaprix, da rua Saint-Laurent, 

esquina com a Mont-Royal. 
No final da tarde, foi servida a car-

ne guisada. O grande espetáculo da 
noite foi animado pelo duo Leo & 
Leandro. Centenas de fãs invadiram 
o adro, para admirarem os seus ído-
los brasileiros. Ao terminar o serão, 
Tony, o DJ de New Touch fez dan-
çar a galera ali reunida.
Domingo, ponto alto da festa do 

Divino, a majestosa procissão, 
acompanhada pelas Filarmónicas 
Portuguesa de Montreal e do Espíri-
to Santo de Laval, percorreu as ruas 
Clark, Marie-Anne, Saint-Urbain, 
Duluth, Clark e Rachel. O altar da 
igreja Santa Cruz, estava decorado 
diferentemente, fazia pensar à tenda 
do rei Salomão. Após a missa sole-

ne e coroação, a mordomia e convi-
dados desceram ao salão de festas, 
aonde foram servidas as tradicionais 
sopas do Espírito Santo. Durante a 
refeição, Leo & Leandro voltaram a 
atuar. Jordelina Benfeito, a “cotovia 
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A equipa Macedos Pirotecnia, que participou na 
competição em Montreal, em 2006 e 2010, está 
de volta e oferece aos espetadores nada menos 
do que um mundo de descobertas. O show de fo-
gos de artifício é inspirado no odisséia fantástica 
dos exploradores portugueses que viajaram pelos 

oceanos à procura de um novo mundo. Em nossa 
era da globalização, os feitos realizados por estes 
grandes exploradores ao longo de suas viagens ao 
redor do mundo assume um significado totalmen-
te novo. Os fogos de artifício Macedos Pirotecnia 
mostram de modo extravagante este encontro de 

culturas, ideias e inovações. Fundada em 1934, 
Macedos Pirotecnia trata de Montreal forte expe-
riência e know-how que remonta três gerações. 
Em 2006, a empresa conseguiu a proeza de obter 
uma menção no Guinness Book of Records para 
os fogos de artifício cada vez mais impressionan-
tes (em Funchal, na ilha da Madeira, em Portugal). 
Venham todos quarta-feira, 26 de julho de 2017 às 
22h. Será que Portugal vai ganhar?

os 50 anos de La ronde e Portugal estará em
montreal nos fogos de artifício de Loto-Québec

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

em 1967 a cidade de mon-
treal abriu as portas ao 

mundo e mostrou que esta 
cidade existe e que estava  

pronta a acolher turistas de através do mundo 
com a expo 67. Durante um mês todos os olhos 
estavam virados para esta linda cidade.
Tudo se fez nesta altura, “La ronde”, “La Terre 

des hommes”, e todos os pavilhões através desta 
ilha de Ste Hélène. Hoje há muito pouco que so-
breviveu da Expo 67, e uma delas é “La Ronde”, 
um lugar para as crianças e não só. 
Através dos anos este lugar teve vários eventos 

incríveis de grande envergadura e este ano é mais 
um marco para este lugar.

50 anos devem ser festejados em grande e pode-
mos notar que Portugal está de volta para dar um 
toque histórico na competição de pirotecnia Loto 
Québec.
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merkel deixa aviso a aliados:
“temos de agarrar o Nosso destiNo”
A chanceler alemã fez um balanço das cimei-

ras da NAto e do g7, apelando a que os 
europeus agarrem o futuro “com as próprias 
mãos”.
A chanceler alemã Angela Merkel afirmou este 

domingo que não se pode confiar totalmente nos 
países aliados, no que parece ser uma referência à 
difícil relação entre a Europa e os Estados Unidos.
Num balanço das cimeiras da NATO e dos G7 da 
última semana, a chanceler alemã falou sobretudo 
para os países europeus, considerando que estes 
devem tomar o controlo do seu destino. “Nós, eu-
ropeus, temos de agarrar o nosso destino com as 
nossas próprias mãos, mantendo a nossa relação 
com os Estados Unidos, o Reino Unido e no que 
for possível com outros países, mesmo com a Rús-
sia”, afirmou Merkel, citada pela agência Reuters. 
“Temos de saber que somos nós a lutar pelo nos-
so futuro, pelo nosso destino enquanto europeus”, 
acrescentou. A chanceler referiu-se ainda ao Acordo 
do Clima de Paris, estabelecido em 2015, conside-
rando que as negociações foram “muito difíceis, 
para não dizer muito insatisfatórias”, reiterando, 
mesmo sem referir o nome de Donald Trump, que 

no grupo dos G7 existiu, claramente, um “seis con-
tra um”, que deixou os Estados Unidos isolados. 
Nesta matéria, o Presidente norte-americano recu-
sou aceitar o Acordo de Paris, afirmando que na 
próxima semana deverá expor a sua visão sobre o 

tema. Merkel deixou ainda palavras ao Presidente 
francês Emmanuel Macron, desejando-lhe sucesso 
no cargo que assumiu recentemente. Reiterou ainda 
a ideia que uma boa relação no eixo franco-alemão 
é fundamental, garantindo que a Alemanha tem um 
papel importante a desempenhar no futuro da Eu-
ropa. “Onde a Alemanha puder ajudar, a Alemanha 
vai ajudar, porque só podemos estar bem se a Euro-
pa estiver bem”, disse.

eua Querem proibir uso de
computadores portáteis
em todos os voos

As autoridades norte-americanas querem 
proibir o uso de computadores portáteis 

na cabine do avião em todos os voos para os 
estados unidos (euA), considerando que está 
em causa uma “ameaça real”, segundo o mi-
nistro da Segurança Interna, john Kelly.

“Há uma ameaça real. É realmente uma obses-
são dos terroristas: abater um avião em voo, em 
particular, um avião norte-americano, repleto de 
americanos a bordo”, disse John Kelly na cadeia 
televisiva Fox News. Em 21 de março, as auto-
ridades americanas tinham proibido os passagei-
ros provenientes de dez aeroportos de oito países 
árabes (incluindo a Turquia) de usarem compu-
tadores portáteis, ‘tablets’ e outros dispositivos 
eletrónicos de tamanho superior aos telemóveis 
na cabine dos aviões. Na altura, foi dito que es-
tas restrições poderiam ser estendidas para ou-
tras regiões, incluindo para os voos com origem 
na Europa, até porque os EUA têm relatórios 
dos serviços de inteligência que indicam que um 
computador portátil pode ser usado para acionar 
uma bomba a bordo de um avião. Especialistas 
dos EUA e da Comissão Europeia têm mantido 
inúmeros contactos para discutir as condições 
desta possível proibição. A entrada em vigor da 
proibição de uso de computadores portáteis nos 
voos para os EUA pode trazer problemas para 
os aeroportos europeus, que têm mais de 3.250 
voos semanais previstos neste verão entre os paí-
ses da União Europeia e os EUA.

criaNças devem ir para a cama
estipular um horário fixo de ir para a cama 

parece ter caído em desuso para alguns 
pais que preferem deixar os filhos ir dormir 
quando estes têm sono, mas esta regra pode 
ser bastante benéfica para as crianças.
Um estudo canadiano, que se baseou nas re-

comendações de nove a 11 horas de sono por 
noite para crianças entre os cinco e os 13 anos, 
revelou que definir um horário rigoroso a que os 
seus filhos têm de ir para a cama – independente-
mente de terem ou não sono – é a melhor forma 
de garantir que eles dormem o suficiente. Como 
reporta o Daily Mail, os investigadores desco-
briram que as crianças que eram apenas ‘en-

corajadas’ a ir para a cama tinham 71% menos 
probabilidades de dormir o suficiente, enquanto 
que as crianças que tinham horários rígidos de ir 

para a cama tinham 59% mais probabilidades de 
dormir as horas recomendadas. A principal au-
tora do estudo, Dr. Heather Manson, comenta: 
“Podemos concluir que os pais que aplicam uma 
hora de dormir nos dias de semana podem ajudar 
os seus filhos a conseguir dormir o suficiente”.açúcar pode estar a

‘alimeNtar’ vários
tipos de caNcro

vários estudos já tinham sugerido que o açú-
car poderia dar energia aos tumores para 

que estes se multiplicassem. 
Agora um novo estudo revela que há um tipo de 

cancro – que pode surgir nos pulmões, cabeça e 
pescoço, esófago e colo do útero – que gosta par-
ticularmente do açúcar. Segundo um grupo de in-
vestigadores da Universidade do Texas, em Dallas, 
o carcinoma de células escamosas (SqCC) mostrou 

ser mais dependente do açúcar para crescer. Segun-
do reporta o Daily Mail, os investigadores desco-
briram que esta forma da doença usa níveis mais 
elevados de uma proteína que transporta a glicose 
para as células, facilitando assim a sua multiplica-
ção. Todavia, os cientistas sublinham que todas as 
células, não só as cancerígenas, precisam de ener-
gia, na forma de glucose, para sobreviver. De qual-
quer forma, é sempre recomendado que se evite o 
consumo excessivo de açúcar.
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m e m o r A N D u m

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

AGÊnCiAS
de ViAGenS

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEdrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMílias pOrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

ContAbiLiStA

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

www.acaixa.ca

SerViçoS 
finAnCeiroS

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentiStA

eLetriCidAde

AGÊnCiAS
funeráriAS

merCeAriAS

monumentoS

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

notárioS

PAdAriA

renoVAçõeS

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

antÓniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo f. gonçalves

imPortAdoreS

agência
AlgArve

reStAurAnteS

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmBIo Do DólAr cANADIANo
30 De mAIo De 2017

1 euro = cAD 1,513360

INformAÇão pArA quem lÊ.
reSultADo pArA 
quem ANuNcIA.

SerViçoS ConSuLAreS
EMbaiXada dE
pOrtugal EM Otava
t.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

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

Controle o seu peso. Sinta-se no seu melhor. 
Resultados garantidos. Pacotes baratinhos de 

experiência de 3 dias. 
carlOs palMa: 514-961-0770

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas sem voodoo.

rOsa: 514-278-3956

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click 
Mega pode ver os canais portugueses, brasi-
leiros, e outros mais, canais desportivos de 
todos os países, filmes, séries, possibilidades 
ilimitadas. Desloco-me para instalação. 

cansadO dE pagar tantO
para a tElEvisãO tElEFOna já:

514-267-8766

SerViçoS

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

514.522.5175

gilbErtO
EspEcialista 

EM rEnOvaÇõEs
ligEiras

Cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

emPreGoS

Precisa-se de uma senhora operadora de máquinas 
de costura a tempo inteiro (39 horas por semana) 

boas regalias e há ar condicionado.
Lúcia 514-816-0873

iGrejA

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h

4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

H1S1A2, St-Leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

Precisa-se de senhora para fazer limpeza, lavar 
roupa e passar a ferro em Côte St-Luc. 

25h por semana, 13$ a hora. 
Deve ser séria com referências.

514-817-8880

Precisamos pessoas para 
trabalhar em construção. 514-952-6170

narcisO rOdriguEs
21/03/1950 – 31/05/1997

 
Apenas éramos crianças 
quando Deus vos chamou 
perto dele. Sempre tivemos 
na nossa memória um pai ca-
rinhoso, trabalhador e pronto 
a tudo para a família.
20 anos de saudades sem 
fim se passaram...
Vai fazer brevemente 3 anos 
que a nossa mãe foi para 
o seu lado. Estimado Pai, 
cuide desta alma Santa da 
nossa Querida Mãe e sua 
esposa. Pois, agora estão de 
novo juntos e sabemos que 
vocês os dois estão a olhar 

por nós. Vocês são os nossos Anjos da guarda. 
Vocês estarão sempre no nosso pensamento e no nos-
so coração até o dia que nos voltemos a encontrar.

Vossos filhos que sempre vos adoraram.

prEcisaMOs dE EMprEgadOs 
quE pOssaM trabalhar

EM MadEira.
pOdEM sE aprEsEntar nO

2050 bOul. hyMus EM dOrval 
Ou tElEFOnar aO 

jOE MElO 438-393-1074
514-368-4799

m e m o r A N D u m
dEdicatÓria jOsé rOdriguEs 

(faleceu a 22 de Maio de 2012)

“Sweetie” a tua partida foi difícil, 
mas não te inquietes pois temos 
atravessado este penoso obs-
táculo pensando sempre nos 
bons e belos momentos que 
passámos juntos. Serás sempre 
lembrado como um marido e pai 
carinhoso e como homem de 
grande coração e sensibilidade.
Lembro-me como adoravas um 
lindo pôr de sol e sinto o calor 
dos teus braços; adoravas o chil-
rear dos passarinhos e lembro-
-me da tua voz; em momentos 

de trovoadas e relâmpagos gostavas de ver os clarões no 
céu e vejo esse brilho nos teus olhos; adoravas as mon-
tanhas e quando vejo uma, evoco o caminho da tua vida 
com todos os obstáculos e belezas. O teu percurso de 
vida foi notável. Envolveste-te com outros amigos na co-
munidade durante anos e anos. Tivemos a sorte de nos 
encontrar e criar família e ainda tinhas tempo e amor para 
dar aos nossos filhos, familiares e amigos. Conseguiste 
construir uma vida de família que era e ainda hoje é forte. 
A força que tu me transmitiste, continuo a transmiti-la aos 
nossos filhos e netos. Em nós tu viverás sempre nos nos-
sos pensamentos e corações. 

Natércia e filhos

Aluga-se 51/2 no canto de Bordeaux e Beaubien, 2 qts 
de banho, 2 salões, 2 cozinhas, muito moderno com 
estacionamento e quintal.

cOnniE 514-909-3014

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

atividades ou emprego. 514-961-0770

emPreGoS

Restaurante português procura um(a) cozinheiro(a) 
e um/a assistente de gerente com experiência para 
trabalhar a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

Precisa-se de uma “nanny”, governante energética 
para cuidar de 2 crianças, jovem e que cozinhe. Se-
gundas e sextas-feiras perto do Metro Namur.
Por favor, ligue (514) 816-1215 ou (514) 261-0003

prEcisa-sE dE EMprEgadO para
instalaÇãO dE aluMíniO cOM Ou

sEM EXpEriÊncia. tEl.:514-362-1300

Precisa-se de uma equipa com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios a 
tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um car-
ro. Homens e mulheres podem se inscrever. Expe-
riência em colocação e polimento de piso em cerâ-
mica, com máquinas de lavar carpetes, uma mais 
valia. Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-
1977 ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.

Somos uma família que fala inglês em Montreal e 
estamos à procura de uma governanta/ Gerente 
de Casa responsável, enérgica, inteligente, traba-
lhadora e com experiência a tempo inteiro (40h/s 
| 575$/semana). Tarefas domésticas gerais. Com 
carta de condução válida. Por favor, envie as suas 
informações juntamente com o seu número de te-
lefone para lilasara2015@gmail.com e será contac-
tada com mais detalhes.

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

Você está procurando um novo desafio ou simples-
mente uma nova oportunidade?

bain MagiquE Está À prOcura
dE nOvOs EMprEgadOs

Várias posições disponíveis na nossa fábrica e sede 
em Saint-Eustache! Esperamos sua aplicação

carrieres@bathfitter.com

† jOsé cOsta
1947-2017

Faleceu em Montréal, no dia 23 
de maio de 2017, com 69 anos 
de idade, senhor José Costa es-
poso de senhora Noémia Gon-
çalves De Oliveira, natural de 
Cabanelas,Vila Verde, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa,  seu 
filho/a Francisco (Nadine), Armin-
da (Olivier), seus netos/as Lewis, 
Melynda, Leticia et Mathias, seu 
irmão, seus cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a 
cargo de :
Alfred Dallaire | MEMOria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar segunda-feira 29 de maio de 2017 
das 18h às 21h. O funeral de corpo presente teve lugar 
na terça-feira 30 de maio de 2017 às 10h na igreja San-
ta Cruz e foi sepultado no cemitério Repos St-Francois 
D’Assise. Renovam com profunda saudade a missa do 
sétimo dia que se realiza amanhã, dia 1 de junho de 
2017 às 18h30. A família vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Hajam.

† antÓniO MachadO cOrrEia 
Faleceu em Hull, Québec, no 
dia 27 de maio de 2017, com 
a idade de 80 anos, o Sr. An-
tónio Machado Correia, natu-
ral de Rebeira Seca, Ribeira 
Grande, São Miguel, Açores. 
Deixa na dor sua esposa 
Maria da Conceição Aguiar e 
seus filhos, Manuel (Iria Me-
neses), Connie (Albino Cou-
to), José Luís (Teresa Farias), 
Joey (Carolina Hernandez) 
Maria Fátima (Tony Duarte), 
Rose; Levis. 15 netos, Ke-
vin, Justin; Matthew, Melissa, 
Alex; Mark, Glória; Victoria, Cassandra, Samantha, Fre-
ddie; Shane, Megan; Marina, Monika, Sarah; e 8 bis-
netos: Carson; Nicole, Matthew, Jackson, Hannah; Na-
than, Troy; Audriannah. Também deixa na dor os seus 
irmãos que vivem em Montreal, Québec, Luís (Rosa), 
Manuel (Rosarinha), e vários cunhados/as, sobrinhos/
as e muitos amigos. Um agradecimento muito especial 
aos grandes amigos de longa data Sr. Norberto e Sra. 
Teresa Quintanilha por todo o carrinho, dedicação e 
amizade.
Serviços funerários serão realizados sexta-feira 2 de 
junho de 2017, das 9h30 às 12h30. Missa celebrada na 
Igreja Nossa Senhora de Fátima, 42 Hanson Street Hull 
Quebec às 13:00 e será sepultado no cemitério  Notre-
-Dame em Gatineau.
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.

Precisa-se de vendedora, 6 dias por semana, das 17 
às 22h, que fale francês, inglês e português com expe-
riência. 514-892-1238

† agOstinhO MEndOnÇa
Faleceu em Montreal no dia 
29 de maio de 2017 , com 94 
anos de idade, o Sr. Agosti-
nho Mendonça, natural da 
Maia, São Miguel, Açores, 
Portugal, esposo da já fale-
cida Sra. Elvira Bulhões e 
pai do já falecida filho Agos-
tinho Jr. 
Deixa na dor os filhos/a José 
(Natália), Fernando (Eduar-
da), Luísa(António), seus 
netos/as Lúcia, Tony, Wal-
ter, Tânia; Helena, Natália, 
Ana-Maria; Suzy, Fernando; 
Steven, Marie-Anne, Kevin; 
seus 24 bisnetos/as, a sua 
nora Maria, familiares e ami-
gos. 

Os serviços fúnebres estão a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMOria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
danny pena
O Velório será amanhã, quinta-feira, dia 1 de junho 
2017 das 14h às 17h e das 19h às 22h. A missa de 
corpo presente será na sexta-feira, dia 2 de junho de 
2017 às 11h na igreja Santa Cruz, e será sepultado no 
cemiterio Notre-Dame-Des-Neiges.
A familia 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. Bem Hajam.

prEcisa-sE dE EMprEgadOs para
CONSTRUÇÃO (COUVREUR/ROOFERS)

- Certificação necessária
- Com ou sem experiência, 
  com uma forte vontade de trabalhar.
Se está interessado ligue para 514 863-1861
ou enviar CV para teresa@couvreuram.com

† raiMundO bEntO pErEira
Faleceu em Montreal no dia 29 
de maio de 2017, com 78 anos 
de idade, o Sr. Raimundo Bento 
Pereira, natural da Boavista, Al-
cobaça, Portugal. Deixa na dor 
a sua esposa Maria Raúl Olivei-
ra sua filha Isabel (Gabriel), seu 
filho Raúl (Alida), seus netos/as 
Gregory, Bradley, Alyssia, An-
gela, Nicholas e Cristiano. Seus 
Irmãos José, Leonel, sua irmã 
Maria, Sobrinhos/as familiares e 
amigos. 
Os serviços fúnebres estão a cargo de: 
Alfred Dallaire | MEMOria
1120, Jean-Talon E., Montreal 
www.memoria.ca, 514-277-7778 
danny pena
O Velório será sexta-feira, 2 de junho de 2017 das 14h 
às 17h e das 19h às 22h. A missa de corpo presente 
será no sábado, 3 de junho as 10h na igreja Santa Cruz, 
e será sepultado no cemitério Notre-Dame-Des-Neiges. 
A família gostaria de agradecer a equipa do hospital 
Santa Cabrini (Soins palliatifs) pelo seu conforto, ca-
rinho e apoio. A família vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Hajam.
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carnEirO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos 
Temporários, Ilusão. Amor: Avizinham-se momentos muito felizes com 
o seu par. Não espere que o amor vá ter consigo, dê o primeiro passo. 
Saúde: Proteja-se do frio e da chuva. Dinheiro: Tenha cuidado com a 

forma como trata os seus subordinados ou os seus colegas. Lembre-se que 
eles merecem todo o seu respeito. Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

tOurO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Antes de acusar o seu par, pense bem e verifique se não 
está a ser exagerado ou injusto para com ele. Saúde: Período 
marcado pela instabilidade emocional. Procure manter o equilíbrio 

através da prática de meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho 
antes de iniciar um novo projeto. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

géMEOs: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros e não mantenha 
discussões com os seus amigos. Aprenda a perdoar. Saúde: 
Cuidado com os acidentes domésticos. Tendência para pequenas 

queimaduras. Dinheiro: Seja mais comedido e organize um plano que lhe 
permita controlar o seu orçamento doméstico. 
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

caranguEjO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa 
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento 
antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois esperam-
se períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para 

as alegrias que também hão de vir. Saúde: Não se preveem grandes 
problemas neste setor. Dinheiro: é possível que receba algum dinheiro 
inesperado. Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

lEãO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade. Amor: Esteja atento pois pode sofrer uma desilusão 
com alguém da sua família. Mantenha a serenidade em qualquer 
situação. Saúde: Tendência para infeções oculares. Vá ao médico 

se não se sentir bem. Dinheiro: Faça uma análise à sua vida profissional 
e verifique se vale a pena manter um emprego que pode prejudicar a sua 
estabilidade emocional. Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

virgEM: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se tentado a ajudar pessoas 
mais carenciadas. Aproveite e dê a mão a quem precisa. Saúde: 
Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Esteja consciente das 

suas capacidades e aposte na melhoria das suas condições de trabalho.
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

balanÇa: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. 
Amor: é possível que conheça uma pessoa que, em pouco tempo, 
conquistará o seu coração de forma arrebatadora. Saúde: Consulte 
o seu médico e faça um check-up geral à sua saúde. Dinheiro: 

Momento propício para proceder a uma mudança radical no seu panorama 
profissional. Não tenha medo e ouse! 
Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

EscOrpiãO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa 
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu par e invista 
no poder de sedução. O seu poder de atração está em alta. Saúde: 
Esteja atento a todos os sinais que o seu organismo lhe envia. 

Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros e seja um 
pouco mais generoso. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

sagitáriO: Carta Dominante: a Torre, que significa Convicções 
Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões com familiares, já sabe 
que não levam a lugar nenhum. Saúde: Tendência para insónias. 
Beba chá de camomila antes de dormir. Dinheiro: Período favorável 

para colocar todos os seus projetos em prática. Aproveite e planifique as 
suas atividades. Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

capricÓrniO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa 
Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua relação 
amorosa. Não tenha receio de demonstrar aquilo que sente. Saúde: 
Período sem problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se 

por estar à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos. Eles 
exigirão o máximo de si. Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

aquáriO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia 
sensual. Liberte-a e viva a paixão com intensidade. Saúde: 
Consulte o seu médico, provável falta de vitalidade. Pode tomar 

um suplemento vitamínico, ajudá-lo-á a enfrentar os desafios quotidianos. 
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Não se preocupe pois 
está numa fase favorável. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

pEiXEs: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de humor 
poderão causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa 
amada. Modere o comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa 

um período extremamente agitado. Vigie o aparelho digestivo. Faça uma 
dieta. Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas. 
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

HoróSCoPo maria heleNa martiNs

tOalha
arEia
bOia
biquini

prancha
sunga
sOrvEtE
Frutas

bOla
FarOFEirO

cAçA PAlAVrAs | cores

MatEi O vizinhO
Com a roupa suja de sangue e respira-
ção ofegante, o cliente entra esbaforido 
no escritório do advogado:
- Doutor, doutor! O senhor precisa me 
ajudar! Acabo de matar o meu vizinho!
E o advogado, tranquilamente:
- Calma , calma… não é bem assim! Estão 
a dizer que você matou o seu vizinho…

cOnFissãO dE pOliticO
Um politico se aproximar de uma igreja, o 
padre intercepta-o:
- Quer confessar os seus pecados, Sr. 
ministro?
E responde o politico:
- Querer até quero, mas só falo na pre-
sença do meu advogado.

AnedotA

Sample Maker Full-time– Dalia
Reporting to: Pattern room supervisor

gEnEral suMMary: We are looking for a sample 
maker who has excellent skills in constructing and 
finishing a garment across multiple categories. The 
individual should be prepared to come in for a trial, to 
be given a sewing assignment on the spot as a test.

skills: Ability to work both as part of a team as 
well as autonomously when necessary; work qui-
ckly and efficiently to meet deadlines; ability to pro-
duce all samples up to standard;k eep a clean and 
tidy workspace for the benefit of all those who work 
within the department.

rEquirEMEnts: Excellent knowledge in the 
construction of any sportswear garment including 
pants, jackets, skirts and dresses is a must; able 
to sew any kind of sportswear including pants, ja-
ckets, skirts, dresses and knits is a must; 3-5 years 
minimum experience; Knowledge of finishing a gar-
ment, pressing and completing garment, is a must; 
Knowledge of the “single machine” plus all the other 
special machines:  ie: “over lock, blind stitch, butto-
nhole, cover stitch.”

*Salary: TBD depending on experience level
Call:  Alida 514-381-5393 ext.339
Email: a.chamlian@corwik.com

Échantillonneur/euse Temps plein– Dalia
Se rapportant à : Superviseur de salle de patron

résuMé général: Nous sommes à la recher-
che un échantillonneur/échantillonneuse avec 
d’excellentes compétences de confection et de fini-
tion de vêtements. Le candidat devra être préparé à 
faire un essai de couture le jour même de l’entrevue.

cOMpétEncEs: Capacité de travailler en équipe 
ainsi que de façon autonome lorsque ce sera né-
cessaire. Travailler rapidement et efficacement afin 
de respecter les délais. Capacité de produire tous 
les échantillons suivant les normes établies et re-
quises. Garder un espace de travail propre et soig-
né afin de respecter tous ceux qui travaillent au sein 
du département.

EXigEncEs: Avoir d’excellentes connaissances 
dans la construction de vêtements sportswear in-
cluant les pantalons, vestes, jupes, robes, vêtements 
en tricot, etc. Avoir d’excellentes compétences dans 
la confection de vêtements sportswear incluant les 
pantalons, vestes, jupes, robes, vêtements en tricot, 
etc. Avoir 3 à 5 ans minimum d’expérience. Connais-
sances de la finition d’un vêtement et du pressage. 
Savoir travailler avec des machines à coudre indus-
trielle telles que la machine plain stitch, overlock, 
blindstitch, coverstitch, buttonhole etc.

*Salaire à déterminer selon le niveau d’expérience
T.: Alida 514-381-5393 ext.339
Email: a.chamlian@corwik.com

palácio de belém também Quer promover
eNcoNtros de cieNtistas com escolas
No próximo ano letivo, o palácio de Be-

lém voltará a acolher encontros de es-
critores com alunos, mas a iniciativa será 
alargada também a cientistas portugue-
ses, disse à lusa Isabel Alçada, assessora 
do presidente da república para a edu-
cação.
Terminou a primeira edição do ciclo “Escri-

tores no Palácio de Belém”, que desde janei-
ro promoveu encontros semanais entre deze-
nas de estudantes e escritores na residência 
oficial do chefe de Estado, em Lisboa, e, em 
jeito de balanço, Isabel Alçada sublinhou “a 
enorme adesão das escolas”.
“Cerca de 200 agrupamentos de escolas 

inscreveram-se na iniciativa, o que significa 
muitas escolas. Tivemos que organizar os 
encontros de acordo com os níveis educati-
vos em articulação com autores que tivessem 
obras no Plano Nacional de Leitura”, recor-
dou. Lançada pelo Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, a iniciativa tem 
um caráter simbólico de sensibilização dos 
alunos para a leitura, para o livro e para a 
criação literária, disse a antiga ministra da 
Educação. O ciclo de encontros com escrito-
res terá continuidade no próximo ano letivo, 
mas a Presidência da República vai fazer em 
simultâneo uma iniciativa semelhante com 

cientistas e investigadores portugueses. “A 
ideia é dar um contributo para que se valo-
rizem estes domínios do conhecimento, o 
pensamento científico e o trabalho dos in-
vestigadores e que sintam que o Presiden-
te da República se envolve e interessa por 
isso”, explicou Isabel Alçada.
Está ainda a ser pensado um ciclo de en-

contros também com ilustradores e estudan-
tes de diferentes níveis de escolaridade.
Alice Vieira, Luísa Ducla Soares, Miguel 

Sousa Tavares, Isabel Minhós Martins, José 
Fanha e Lídia Jorge foram alguns dos auto-
res que participaram na primeira edição do 
“Escritores no Palácio de Belém”.
“Assisti a quase todos os encontros e posso 

dizer que foram todos muito diferentes uns 
dos outros, sempre com grande diversidade 
de abordagens, de perguntas, de comentá-
rios”, disse Isabel Alçada, referindo que já 
recebeu propostas de autores que manifesta-
ram vontade de aderir ao ciclo.
O programa “Escritores no Palácio de Be-

lém” conta com a colaboração da Associa-
ção Portuguesa de Escritores, da Associação 
Portuguesa de Editores e Livreiros, do Plano 
Nacional de Leitura, da Rede de Bibliotecas 
Escolares e da Sociedade Portuguesa de Au-
tores.
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o presidente do Brasil, michel temer, re-
feriu ontem que o seu governo está de-

terminado a concluir as mudanças no siste-
ma laboral e do sistema de pagamentos de 
pensões, ainda em debate no Congresso do 
país.

“Quero dizer aos investidores que eles encon-
tram aqui uma economia que está a recuperar-se 
e a modernizar-se. Encontram aqui um Gover-
no determinado a completar reformas que estão 
transformando o país e que estão abrindo no-
vas oportunidades para todos”, afirmou Michel 
Temer na abertura do Fórum de Investimentos 
Brasil 2017, em São Paulo.
No seu discurso de 30 minutos, o chefe de Es-

tado afirmou que o diálogo entre o executivo e 
o Congresso permitiu o avanço destas reformas, 
defendidas por ele e pela equipa económica do 
Governo. “Não pode e nem deve abandonar as 
reformas. 
Fizemos isto em nome dos mais de 14 milhões 

de desempregados”, disse, referindo-se às mu-
danças propostas na legislação laboral e no sis-
tema de pensões ainda pendentes de aprovação 
no Congresso. 
Michel Temer criticou os governos anteriores 

que, na sua avaliação, executaram medidas po-
pulistas que causaram a grave crise económica 
que o Brasil enfrenta. 
“Não permitiremos que voltem a colocar em 

risco o presente e o futuro dos brasileiros (..) 
O foco [do Governo] continua sendo o equilí-
brio das contas [públicas]”, frisou. O chefe de 
Estado destacou que vai chegar ao fim do seu 
mandato com a “casa em ordem”, apesar da in-
vestigação criminal contra si que está em curso 
no Supremo Tribunal Federal (STF) por suspei-
ta de corrupção. Michel Temer foi acusado este 
mês de aceitar subornos desde 2010 de execu-
tivos da empresa brasileira produtora de carne 
JBS.
Joesley Batista, um dos donos da JBS, entre-

gou à Justiça uma polémica gravação em que o 
Presidente ouve em silêncio ou consente pos-
síveis delitos de corrupção, que lhe rendeu a 
abertura do processo no STF. 
Apesar do escândalo, Michel Temer reafirmou 
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goverNo do brasil “está
determiNado em coNcluir reformas”

várias vezes na sua intervenção que chegará ao 
fim do seu mandato e que as “instituições no 
Brasil estão funcionando sem problemas”. 
“Quero enviar uma mensagem clara: o nosso 

Governo colocou o Brasil de volta no caminho 
do desenvolvimento e esse caminho não muda-
rá”, garantiu.
“Nós fizemos muito em um curto período de 

tempo e, por isso, o Brasil está crescendo de 
novo”, completou. O evento em que Michel 
Temer discursou reúne instituições públicas e 
privadas de 42 países e representantes de vinte 
setores económicos para debater ideias e explo-
rar novas oportunidades de negócios no Brasil.
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BeNfIcA 2-1 v. guImArãeS

Nada mais justo, Não seNhor
mais vezes.
Nesta altura vale a pena recordar, por exemplo, 

o segundo golo. Foi um hino ao futebol.

Começou junto à área defensiva do Benfica, 
numa recuperação de Luisão. Desde então foram 
dezoito passes, dezoito, com o V. Guimarães a 
correr sempre atrás da bola.
Confira a ficha de jogo e as notas dos jogadores 
Passou por Nelson Semedo, Pizzi, Samaris, 

Cervi, Salvio, enfim, passou por vários jogado-
res, foi à frente e voltou atrás, até Jonas abrir na 
direita em Nelson Semedo, que cruzou direitinho 
para Salvio cabecear para o fundo da baliza. Um 
golo só ao alcance de uma grande equipa, repete-
-se.
Convém no entanto referir que este Benfica-V. 

Guimarães esteve muito longe de ser um grande 

espetáculo, ou um passeio sobre pétalas para os 
encarnados. Muito longe, mesmo.
Antes de mais porque o jogo tomou o caminho 

que as finais correm sempre o risco de tomar: o 
caminho do calculismo. É uma final, lá está, um 
encontro demasiado importante para se falhar. 
Por isso, e durante praticamente toda a primeira 
parte, foi um futebol cheio de cautelas e caldos 
de galinha, um jogo prudente, prevenido e pre-
vidente.
As duas equipas lutaram por cada metro como 

se disso dependesse a sobrevivência do mundo, 
mas nenhuma delas teve o golpe de asa de des-
cobrir metros desconhecidos ou terrenos desco-
bertos.
Jonas ajudou a desbloquear o triplete: os desta-

ques do Benfica.
Praticamente só lutaram, na verdade.
Por isso foi um futebol sofrível, muitas vezes. 

Sobretudo na primeira parte. Era no fundo um 
jogo de xadrez, à espera de um erro que desfi-
zesse o compasso de espera e tornasse isto tudo 
num jogo de futebol. Ora esse erro chegou no 
segundo tempo, detonado por um imperfeição de 
Miguel Silva.
Logo aos 48 minutos, o guarda-redes do V. Gui-

marães lançou-se mal a um remate do meio da 
rua de Jonas, acabou por afastar a bola para a 
frente e permitiu a Jimenez inaugurar o marca-
dor.
A partir daí o jogo nunca foi o mesmo.

O Benfica soltou-se, deixou a criatividade vir 
à tona, trocou o calculismo pela confiança de 
quem é campeão e fez logo a seguir o tal grande 
golo de que já se falou. Foram cinco minutos de-
molidores. Depois disso a equipa cresceu e ficou 
muito perto do terceiro, quando Jonas atirou ao 
poste.
Vertigem de Bruno Gaspar não chegou: os des-

taques dos conquistadores.
O V. Guimarães, esse, trouxe a força de uma 

massa adepta incrível, a força de uma cidade que 
ama o futebol, a força de quem se entrega ao 
jogo de alma e coração.

Mas a verdade é que só ameaçou de bola para-
da. Marcou na sequência de um canto, ameaçou 
num outro canto em que Rafael Miranda atirou 
a rasar o poste e num livre de Marega também 
muito perto do poste. O Benfica, esse, ficou mais 
perto de aumentar a vantagem do que de sofrer o 
empate. Pizzi e Raul Jimenez, por exemplo, fa-
lharam escandalosamente o terceiro golo.
Mas assim também está bem. O V. Guimarães 

tornou a final espirituosa, mereceu sair de cabe-
ça levantada. O Benfica, esse, saiu com a Taça e 
consagrou-se como melhor equipa de Portugal.
Nada mais justo, repete-se.
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tAçA de PortuGAL

2017/05/24    Ajax    0-2    Manchester United

2017/05/28    Benfica    2-1    V. Guimarães

2017/06/03    Juventus   14h45   Real Madrid

grupO East  j p
1-Toronto FC 14 29
2-Chicago Fire 13 24
3-New York City FC 13 20
4-Orlando City 13 20
5-NY Red Bulls 14 20
6-Columbus Crew 14 19
7-Atlanta United FC 12 18
8-Philadelphia Union 13 16
9-NE Revolution 13 16
10-DC United 12 14
11-Impact Montréal  11 13

grupO WEst j p
1-Sporting KC 14 22
2-Houston Dynamo 13 20
3-FC Dallas 12 20
4-SJ Earthquakes 14 19
5-Portland Timbers 13 18
6-LA Galaxy 12 17
7-Vancouver Whitecaps 12 16
8-Seattle Sounders 13 16
9-Minnesota United 13 14
10-Real Salt Lake 14 14
11-Colorado Rapids 12 10

1-Corinthians 7 3 2 1 0 3 1
2-Cruzeiro 7 3 2 1 0 3 1
3-Grêmio 6 3 2 0 1 7 4
4-Coritiba 6 3 2 0 1 5 2
5-São Paulo 6 3 2 0 1 4 1
6-Fluminense 6 3 2 0 1 7 6
7-Botafogo 6 3 2 0 1 3 2
8-Vasco 6 3 2 0 1 5 7
9-Flamengo 5 3 1 2 0 5 2
10-Ponte Preta 4 3 1 1 1 6 4
11-Chapecoense 4 2 1 1 0 2 1
12-Sport 4 3 1 1 1 5 8
13-Bahia 3 3 1 0 2 7 5
14-Palmeiras 3 3 1 0 2 4 3
15-Santos 3 3 1 0 2 3 4
16-Atlético Mineiro 2 3 0 2 1 4 5
17-Avaí 1 2 0 1 1 0 2
18-Vitória 1 3 0 1 2 0 2
19-Atlético Paranaense 1 3 0 1 2 3 9
20-Atlético Goianiense 0 3 0 0 3 1 8

brASiLeirão

f1: vettel bate raikkoNeN
e veNce gp do móNaco

já não é de hoje que 
o grande prémio do 

mónaco é uma corrida 
lenta, monótona, sem 
praticamente possibili-

dades de ultrapassagens, mas foi aqui 
que nos anos 50 se começaram a mani-
festar as primeiras corridas de automó-
veis.
Lindo é este circuito, contracenado com 

as beldades que por aqui passam, deixan-
do no ar um perfume de Channel, Yves 
St-Laurent e tantos outros. Na Marina, os 
grandes e mais variados Iates são o cená-
rio real de Mónaco. E para se juntar a fes-
ta em 2017, a Ferrari conseguiu uma bela 
dobradinha nas ruas do principado. Sebas-
tian Vettel venceu Kimi Raikkonen na es-
tratégia dos boxes, e cruzou à frente. “Foi 
uma corrida muito intensa é difícil... tive 
que usar paciência, os pneus começavam 
a deslizar, algumas voltas depois comecei 
a sentir mais confortável e utilizei a janela 

das boxes para sair na frente”, dizia Vettel 
no final da corrida. Daniel Ricciardo com-
pletou o pódio. Recordo que Kimi Raikko-
nen conquistou o melhor lugar na linha de 
partida, facto que não acontecia desde o 
Grande Prémio de França em 2008.
RESULTADOS FINAIS 
1-Sebastian Vettel
2-Kimi Räikkönen
3-Daniel Ricciardo
4-Valtteri Bottas
5-Max Verstappen
O nosso próximo encontro será o Grande 

Prémio do Canadá, mais precisamente no 
circuito Gilles Villeneuve. Como sabe, caro 
leitor, este ano comomora-se os 50º aniver-
sário da F1 no Canadá. Muitas festividades 
vão marcar esta data, vamos detalhadamen-
te vos oferecer todos os locais onde serão 
realizados todos esses eventos. A Voz de 
Portugal mais uma vez vai estar presente e 
como sempre o nosso conselho amigo, se 
for ver a corrida, não esqueça de levar con-
sigo, caso faça calor, o creme de proteção 
solar, um boné  e o seu rádio portátil para 
ouvir o que se passa no na corrida.

hélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com

27/05  Vasco 3-2 Fluminense
 São Paulo 2-0 Palmeiras
28/05 Vitória 0-1 Coritiba
  A. Mineiro 2-2 Ponte Preta
  A.Goianiense 0-1 Corinthians
  A. Paranaense1-1Flamengo
  Santos0-1Cruzeiro
  Sport4-3Grêmio
  Botafogo1-0Bahia
30/05 Chapecoense00:00Avaí

03/06 Coritiba 18:00 A. Paranaense
 Corinthians 18:00 Santos
04/06 Fluminense 20:00 Vitória
 Flamengo 10:00 Botafogo
 Ponte Preta 15:00 São Paulo
 Grêmio 15:00 Vasco
 Palmeiras 15:00 A. Mineiro
 Avaí 17:30 Sport
 Cruzeiro 18:00 Chapecoense
06/06 Bahia 19:00 A. Goianiense

reSuLtAdoS PróximA jornAdA

«taça das coNfederações? o
mais importaNte é a letóNia»
portugal concentrou-se esta segunda-

-feira para começar a preparar os 
dois próximos jogos - particular com o 
Chipre e de qualificação para o Mundial 
2018 com a letónia - e a taça das confe-
derações, mas, tal como Fernando San-
tos tinha dito aquando da convocatória, 
Cédric Soares só pensa nos letões.

«Estamos de acordo [com o que FS dis-
se], o jogo mais importante é o da Letónia 
porque é de qualificação. Queremos ser 
primeiros e por isso precisamos de ganhar 
o jogo. Temos o Chipre antes, mas é de pre-
paração, para estarmos melhor preparados 
para a Letónia», afirmou o lateral do Sou-
thampton.
Nesse sentido, o ex-jogador do Sporting 

contou que as pessoas quando o abordam 
na rua falam da Taça das Confederações - 
competição na qual Portugal nunca esteve 

- e que por isso é necessário alertar para a 
qualificação: «Os jogadores sabem perfei-
tamente os objetivos e o objetivo é vencer a 
Letónia, depois é pensar no resto. Durante 
a semana fui abordado por adeptos e toda 
gente falava das Confederações. Frisei 
sempre que o mais importante é a Letónia. 
Claro que é a primeira vez que vamos par-
ticipar nessa competição, mas o objetivo é 
a Letónia porque nos dá a possibilidade de 
qualificação para o Mundial.»
Portugal é segundo no grupo, atrás da Sui-

ça, mas é o melhor ataque e defesa e ainda 
recebe os suíços em casa. Ainda assim, os 
números não garantem nada na opinião de 
Cédric Soares.
«Não há isso de ser melhores do que ou-

tros. É relativo. O futebol moderno está 
cada vez mais competitivo, não há equipas 
fáceis. Vamos ter um grupo difícil, uma 
missão difícil, mas sabemos que matema-
ticamente é possível. Vamos lutar até ao 
final pela qualificação direta. Está ao nos-
so alcance e queremos dar continuidade ao 
melhor ataque e à boa defesa.»
O certo é que antes da Letónia e da Taça 

das Confederações há o particular com o 
Chipre, no Estoril, este sábado. Será um 
jogo em que os jogadores se poderão en-
colher por haver dois objetivos tão impor-
tantes à porta?
«Os jogadores quando estão em campo 

não se controlam assim, sabemos que é um 
jogo de preparação, dá para ganhar ritmo 
porque houve jogadores parados. O resul-
tado, claro que queremos sempre ganhar, 
não é vida ou morte. Já com a Letónia será 
um jogo diferente, vamos estar a 200 por 
cento e queremos ganhar.»

2017/06/17 Grp.A Rússia  16:00  Nova Zelândia
2017/06/18 Grp.A Portugal  16:00  México
2017/06/21 Grp.A Rússia  16:00  Portugal
2017/06/21 Grp.A México  19:00  Nova Zelândia
2017/06/24 Grp.A Nova Zelândia  16:00  Portugal
2017/06/24 Grp.A México  16:00  Rússia

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

rússia 2017
taÇa das cOnFEdEraÇõEs

Grupo B P J V E D GM GS
1-Alemanha 0 0 0 0 0 0 0
2-Austrália 0 0 0 0 0 0 0
3-Chile 0 0 0 0 0 0 0
4-Camarões 0 0 0 0 0 0 0
2017/06/18 Grp.B Camarões  19:00  Chile
2017/06/19 Grp.B Austrália  16:00  Alemanha
2017/06/22 Grp.B Camarões  16:00  Austrália
2017/06/22 Grp.B Alemanha  19:00  Chile
2017/06/25 Grp.B Chile  16:00  Austrália
2017/06/25 Grp.B Alemanha  16:00  Camarões
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Sempre quis fazer mui-
tas coisas e nunca pude 
por causa da bruxaria que 
me fizeram para que não 
conseguisse andar. Isso 
fez com que eu ficasse 
em casa muitos anos e os 

médicos não encontravam nada. Já não 
suportava mais o meu sofrimento e o do 
meu marido. O José arrancou de um ce-
mitério um enterro que a esposa do meu 
irmão fez. Após o José ter entrado na 
minha vida, felicidade e saúde é o que 
tenho agora.                 Obrigada! Camila

Dou graças a Deus 
por ter conhecido o 
José. Com as suas 
curas milagrosas, 
foi-me devolvida a 
minha saúde que ha-
via perdido. Costurar 

e fazer arranjos em roupas era a minha 
paixão e o meu ganha-pão, mas a arti-
te reumatóide causou-me paralisia e as 
minhas mãos já não conseguiam traba-
lhar. Senhor nosso Deus e o José trou-
xeram a minha saúde de volta. 

Obrigada! Marta

Não sei viver sem 
ela! Não sei o que 
faria se amanheces-
se e alguém me dis-
sesse que ela já não 
estava mais comigo. 
Sou muito romântico 

por causa dela. Ela desperta em mim 
tudo o que de melhor tenho. O José 
trouxe-a de volta e pode ver a nossa fe-
licidade nesta foto. Estou imensamente 
feliz e tudo graças ao José.

Alvaro Perez


