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o cANto Do Zé

SalveM o PortuguêS

luís de camões, Antero de 
Quental, Fernando Pes-

soa, Sophia de mello Brey-
ner Andresen, cesário Verde 
e António Gomes leal, entre 

tantos outros poetas indígenas e defensores da 
língua portuguesa, devem dar voltas e mais 
voltas no espaço confinado que lhes foi atri-
buído depois de terem deixado o nosso conví-
vio, ao “lerem” o que a senhora D. Pilar del 
rio e muito mais gente, diz e faz da nossa lín-
gua materna.
Não bastavam os energúmenos terem “vendido” 

a língua de Camões sob o pretexto de unificar a 
fala e escrita entre os países de expressão oficial 
portuguesa (estamos a falar do acordo ortográfi-
co que felizmente está a um passo de deixar de 
vigorar), que nos trouxe uma nova ortografia, 
sem pés nem cabeça, vem agora D. Pilar del Rio 
dizer os maiores disparates que, infelizmente, 
parecem ter seguidores entre nós. 

Para D. Pilar não lhe valeu de nada ter sido ca-
sada com o “nosso” José Saramago. No fundo, o 
que mais me irrita, são determinados “estrangei-
ros” virem dar ordens no modo como se fala e 
escreve a nossa língua.
A senhora jornalista (?) Pilar del Rio costuma 

explicar, com um ar de catedrática no assunto, 
que dantes não havia mulheres presidentes e por 
isso é que não existia a palavra “presidenta”. Daí 
que ela diga, insistentemente, que é presidenta da 
Fundação José Saramago e se refira a Assunção 
Esteves como Ex-Presidenta da Assembleia da 
República. E o que mais me preocupa é que ain-
da esta semana, tristemente ouvi Helena Roseta, 
uma senhora que estava nos meus “consideran-
dos” como culta, dizer: «Presidenta!», reagindo 
ao comentário de um jornalista da SIC Notícias, 
muito segura da sua afirmação.
Óh ilustre Helena Roseta, por amor à língua que 

os nossos mais ilustres poetas cantaram pelos 
quatro cantos do Mundo, retifique urgentemente 
a sua forma de falar e escrever…
A propósito desta questão, decidi reencaminhar-

-vos os parágrafos que se seguem que, a meu ver, 
se podem traduzir numa belíssima aula de Lín-
gua Portuguesa, escrito sem o acordo ortográfico 

que os próprios degenerados nativos da língua 
impuseram.
Existe a palavra PRESIDENTA? Que tal colo-

carmos um “BASTA” no assunto? No português 
existem os particípios activos como derivativos 
verbais.
Por exemplo: o particípio activo do verbo “ata-

car” é “atacante”, o de “pedir” é “pedinte”, o de 
“cantar” é “cantante”, o de “existir” é “existen-
te”, o de “mendigar” é “mendicante”, e por aí 
fora…. 
Qual é o particípio activo do verbo “ser”? O par-

ticípio activo do verbo ser é “ente”; aquele que 
é: o ente; aquele que tem entidade. Assim, quan-
do queremos designar alguém com capacidade 
para exercer a acção que expressa um verbo, há 
que se adicionar à raiz verbal os sufixos “-ante”, 
“-ente” ou “-inte”. Portanto, a pessoa que pre-
side é PRESIDENTE, e não “PRESIDENTA”, 
independentemente do sexo.
Diz-se: capela ardente, e não capela “ardenta”; 

estudante, e não “estudanta”; adolescente, e não 
“adolescenta”; paciente, e não “pacienta”.
Deixo, pois aqui dois parágrafos que são um 

bom exemplo do erro grosseiro de D. Pilar del 
Rio para poderem analisar e refletir:
“A candidata a presidenta comporta-se como 

uma adolescenta pouco pacienta que imagina ter 
virado eleganta para tentar ser nomeada repre-
sentanta.
Esperamos vê-la algum dia sorridenta numa ca-

pela ardenta, pois esta dirigenta política, de en-
tre tantas outras suas atitudes barbarizentas, não 
tem o direito de violentar o pobre português, só 
para ficar contenta”.
Para conhecimento geral, falam a língua portu-

guesa 250 milhões de nativos, num total de 273 
milhões de pessoas. O Português é uma língua  
românica flexiva ocidental, originada no galego-
-português, então falado no Reino da Galiza e 
no norte de Portugal e pertence à família Indo-
-europeia, Itálica, Românica, Ítalo-ocidental, 
Galo-Ibérica, Ibero-Romântica, Ibero-Ocidental, 
Galaico-Portuguesa e finalmente Português. 
Séculos de história que não podem ser manda-

dos para trás das costas por um qualquer motivo 
de interesse.
Bem haja a quem fala e escreve bem o por-

tuguês.
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oS BerardoS de Portugal

Depois da performance do 
empresário Joe Berardo 

na comissão parlamentar de 
inquérito à gestão da Caixa 

Geral de Depósitos, que recordo, “tenta” apu-
rar o que se passou, incluindo responsabili-
dades, sobre os atos de gestão que trouxeram 
prejuízos de tal forma que o contribuinte por-
tuguês já teve que colocar na Caixa, se as con-

tas não me falham, pelo menos 4 mil milhões 
de euros para manter o banco, levantou-se um 
coro de estupefação face ao comportamento, 
diria eu indecoroso, com que este empresário 
respondeu às questões, tendo em conta que as 
dívidas que tem (ou as empresas por si deti-
das, diz ele) ascendem à volta de mil milhões 
de euros se incluirmos os empréstimos não 
pagos que outros bancos para além da Caixa 
tentam também recuperar.
Convido o leitor a apurar os pormenores desta 

trágico-comédia nos artigos dos media portugue-
ses, mais trágica do que engraçada, pois o des-
falque e a irresponsabilidade em todo este pro-

cesso, incluindo os que geriram a Caixa Geral 
de Depósitos em particular, sendo um banco do 
estado, é de tal ordem que não caberia nestas li-
nhas que escrevo. O que pretendo focar, e trazer 
de volta pois já referi no passado, é uma ideia 
do falecido Hernâni Lopes que ele apresentou no 
programa Plano Inclinado de Mário Crespo na 
SIC, se não me engano por volta de 2010, ideia 
essa chamada de “onde está, pôr”, cujo quadro 
apresento.

O problema neste momento, e desde há mui-
to tempo, não é Joe Berardo, 
mas sim todos os Berardos 
que pululam por Portugal, 
que dominam e manobram 
as instituições a seu bel pra-
zer sem consideração pelas 
mesmas cuja missão é servir 
o cidadão e não servir-se des-
te. Berardo não é o primeiro 
nesta linha: basta ver algu-
mas passagens de inquiridos 
anteriores, no mesmo assunto 
ou em outros similares, cujo 
desplante e falta de memória 
nas comissões de inquérito 
ou mesmo nos processos de 
justiça seria de rir se não fos-
se trágico o prejuízo que eles 
causaram. Ao quadro acima 
eu acrescentaria vaidade, 

pois as comendas com que Berardo foi agracia-
do mostra que medalhar pessoas avulso, vulga-
rizando honras apenas para o espetáculo imedia-
to de satisfação de vãs vaidades, é revelador da 

JorGe correIA mediocridade a que se chegou. Há aqueles que 
sem serem perfeitos merecem ver o seu valor 
reconhecido, sem favores ou por manigâncias 
obscuras. Mas há muitos cuja causa é apenas o 
orgulho, a cupidez, mergulhados que estão na 
corrupção de valores na qual se banham. A estes 
só poderemos combater com os opostos acima 
indicados por Hernâni Lopes, até as caracte-
rísticas da coluna da direita suplantarem as da 
esquerda (sem conotações políticas) projetando 
Portugal para um nível superior, não só de men-
talidade mas de condição humana.

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.



P. 6 | QUARTA-FEIRA, 22 DE mAIo DE 2019 | A Voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

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

6ª-fEira, 24 dE MaiO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
5:57 Sociedade Civil
7:00 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag

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

5ª-fEira, 23 dE MaiO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista

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

6ª-fEira, 17 dE MaiO                     
00:35 Consulta externa 2019
01:00 Filhos da Nação
01:30 o Sábio
02:15 os Boys
03:00 Açores Hoje 2019
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
08:20	Helfimed	-	2019
08:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico-Açores
11:30 Pérolas do oceano

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

5ª-fEira, 16 dE MaiO                             
00:40 Super Diva - ópera Para Todos
01:35 o Sábio
02:15 Hora dos Portugueses

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

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

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

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

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

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

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

5ª-fEira, 23 dE MaiO                             
19:15 25ª Hora
20:00 2ª Hora
20:33 Alexandra Borges - Debate
22:00 Circulatura Do Quadrado
22:45 Mais Bastidores - Noite

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

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

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

ProMoção turíStiCa a Sério

Assisti, pela primeira vez, 
ao grandioso espetáculo 

que é a festa da flor da Madei-
ra, em que milhares de pes-

soas se concentram na Avenida do mar e das 
comunidades, na cidade do Funchal, para 
assistir ao majestoso cortejo, que já constitui 
o maior cartaz turístico daquela Região.
Aquele mega evento superou todas as expeta-

tivas que eu levava na bagagem, onde a cor, a 
música, o envolvimento da população, mas so-
bretudo os sorrisos que inebriaram a verdadeira 
multidão de turistas que se deslocaram expres-
samente à Madeira para assistir àquele cortejo.
Mas a afluência desconcertante de pessoas 

àquela ilha não é fruto do acaso ou apenas da 
sua fama como a pérola do Atlântico, com o seu 
clima tropical, mas sim resultado de uma cam-
panha a sério de promoção da Madeira nos mer-
cados turísticos.
É por isso que a festa da flor foi responsável 

por uma ocupação hoteleira de 90% naquele fim 
de semana, onde o Governo Regional da Madei-
ra investiu naquele cartaz 600 mil euros, segura-
mente com um impacto fortíssimo na economia 
da ilha.
Também por lá há vozes agoirentas que preten-

dem acabar com aquele evento que dá um brilho 
muito particular a toda a cidade, que se veste a 
rigor para celebrar aquela festa, não havendo ne-
nhum restaurante, hotel, avenida ou pequena rua 
que não se prepare com os mais vistosos arran-
jos florais, emprestando um colorido expressivo 
ao anfiteatro natural do Funchal, já de si bonito.
Àqueles, o Governo Regional responde que 

texto: ANtóNIo
PeDro coStA

“estamos a fazer o que é correto, que é tentar-
mos ter um conjunto de eventos ao longo destas 
semanas que proporcionem uma taxa de ocupa-
ção acrescida no mês de maio”. É de salientar 
que aquele cartaz turístico já ultrapassa o do fim 
do ano, que é famoso em todo o mundo, tal é a 
afluência de pessoas à ilha. 
Mas a festa da flor não é só para os turistas, mas 

também para os madeirenses que se envolvem 
e de que maneira naquele evento. De todas as 
povoações da ilha, a população desce ao Funchal 
para participar na festa, fazendo-me recordar o 
que acontece aqui em S. Miguel, por ocasião das 
festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, mas 
em maior número, já que só a ilha da Madeira 
tem uma população equivalente a toda a nossa 
Região.
O extenso desfile demorou a passar mais de três 

horas e contou com a participação de 14 trupes, 
muito maior do que nos últimos anos e contou 
com dois mil figurantes, e com o envolvimento 
de cinco mil pessoas, sendo este ano subordina-
do ao tema “600 Anos na Rota da Flor”, numa 
alusão às comemorações que decorrem até ao 
final do ano dos 600 anos do descobrimento da 
Madeira e do Porto Santo.
A Secretaria Regional do Turismo e Cultura 

daquela Região Autónoma prepara ao pormenor 
aquele evento, pois dão nas vistas minúcias im-
pressionantes, fruto de uma programação atem-
pada e profissional, visto que nada é deixado ao 
acaso e mostra bem como se promovem no ex-
terior aquelas ilhas, cuja economia é altamente 
dependente do turismo. 
É certo que a Madeira tem uma indústria do tu-

rismo com largos anos de experiência bem suce-
dida e está muito à frente dos Açores, que ainda 
dá os seus primeiros passos neste sector, pelo 

que só temos a ganhar se aprendermos com os 
madeirenses como se leva a promoção do mer-
cado do turismo muito a sério. 
Por cá, temos a festa da flor, que se realizará no 

próximo fim de semana e é levada a cabo pela 
autarquia da Ribeira Grande, que apesar de cons-
tituir um bom cartaz turístico, não atinge nem de 
perto, nem de longe, a grandiosidade daquilo 
que é feito na Madeira, pois por lá é o próprio 
Governo Regional que investe naquele evento 
e, como tal, a sua dimensão ultrapassa todas as 
boas vontades que na nossa cidade norte se colo-
cam na sua realização.
Por este caminhar, um dia lá chegaremos e po-

deremos assistir na Ribeira Grande a uma festa 
em que a cidade se transforme num autêntico jar-
dim, tal como acontece atualmente no Funchal, 
em que em qualquer recanto nos deparamos com 
tapetes elaborados com as mais variadas flores, 
um importante mercado das flores e de sabores, 
a animação pelas ruas com concertos e atuação 
de grupos de folclore e as exposições de arranjos 
florais, etc.
os detratores desta festa apontam sempre 

que as flores não são de cá, mas também na 
Madeira assim acontece, mas é seguramente 
um forte contributo para o desenvolvimento 
da produção do setor das flores, que atinge 
somas consideráveis na economia. Para além 
da vertente de animação turística da ribei-
ra Grande, importa que este evento alargue 
os seus horizontes e que o Governo Regional 
manifeste a sua determinação em se consti-
tuir como parceiro privilegiado deste evento, 
não se demitindo das suas funções no que diz 
respeito ao financiamento e à sua inclusão na 
estratégia global do turismo para os Açores.
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aS MotaS naS feStaS do Santo CriSto

tenho que começar com o 
Padre Carlos que todos os 

dias nas suas orações ora por 
nós, os “motards”, ele que nos 
disse que sente-se tão feliz em 

vir benzer as nossas motas.
Sim as motas já fazem parte destas grandiosas 

festas que decorrem na igreja de Santa Cruz, em 
Montreal, mas começa por nós “motards”, no 
adro da igreja de Nossa Senhora de Fátima, em 
Laval, com a benção das motas pelo padre Car-

los e o seu fiel cãozinho. 
Uma organização do Português Canadiano 

Road Riders, um grupo de motards; depois os ou-
tros amigos que desde o inicio têem participado 
nestas coisas das motas, estou a falar da família 
Sá, que nos presentearam com umas deliciosas 
bifanas, águas e outras bebidas não alcoólicas. 
Ouve música e tivemos também admiradores 

que já vieram dois anos de seguida e que gostam 
de olhar de perto para estas lindas máquinas de 
duas rodas que são as motas, de todas as marcas 
e modelos.
Gostava de salientar entre outros os meus pri-

mos do lado da conversada, o Adelino Mendon-
ça, o Mário e sua esposa Almerinda, que está a 
tirar o juízo ao Mário p’ra comprar uma mota...
mesmo se ela nunca montou na mota com ele. 
Já em Montreal as motas muito bem dirigidas 

pelo Roberto Carvalho, o homem que está na 
frente das festas, dizia eu que o Roberto, com 
uma mão de ferro numa luva de veludo fez com 
que a Imagem do Santo Cristo parasse no meio 

das motas e depois da banda tocar, lá roncaram 
os motores destas motas que estavam lá só para 
honrar o Senhor Santo Cristo dos Milagres.
Este ano tivemos visitas da América, o Portu-

guese Canadiano Road Riders recebeu e muito 
bem o America Portuguese Road Riders.
Steve Rodrigues do grupo de motards está tam-

bém de parabéns pelo excelente trabalho que fez 

texto: JoSé De SouSA
FotoS: Humberto cabral

p’ra que tudo isso fosse 
um sucesso.
Vou terminar com 

conversada e com o 
padre carlos, ela gos-
ta como este padre se 
sente um motard sem 
ter mota, e nos dis-
se que sempre que vê 
uma mota na estrada ora pelo motard e pensa 
em nós, muito obrigado padre carlos.
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Senhor Santo CriSto doS MilagreS
Perdoa-Me Se te ofendi! 

texto: márIo cArVAlHo
FotoS: mANuel NeVeS
e HumBerto cABrAl

o Senhor Santo Cristo é Sol 
e Vida que aquece os co-

rações gelados, pela dor, tris-
teza e luto que alimenta a alma dos que têm 
fome e sede de amor. 
Senhor Santo Cristo dos Milagres, mais um 

ano mais uma vez, este vosso humilde servo e 
a comunidade portuguesa a residir na cidade de 

Montreal e cidades vizinhas, vieram-te visitar 
para festejar em união, e em comunhão todos 
juntos testemunhar a sua fé cristã, em reconheci-
mento e agradecimento por tudo o que nos pro-
porcionais na vida sem nada pedires em troca! 
És o único que não cobra, juros nem dívidas 

a quem te deve tanto por tudo aquilo que lhes 
concedestes, quando te pediu nas suas preces e 
orações, nas horas de aflição, depois nem um 

obrigado senhor! 
És o único que não não julga quem te traiu, 

quem te abandonou, quem te despreza! 
Só tu conheces a nudez de cada um dos teus 

filhos, que muitas vezes ostentam vestes de so-

berba, ganância, e ódio! 
Santo, Cristo ajuda-me e inspira-me, naqui-

lo que agora irei escrever, este teu filho triste e 
magoado, a encontrar palavras para não julgar 
quem me ofende! 
Só tu Senhor tens o poder de me acordar desta 

letargia, onde adormeci na dor, anestesiado pela 
ingratidão! 
No passado fim de semana sábado 18 e domin-

go 19 de Maio de 2019 a comunidade cristã da 
missão de Santa Cruz festejou o seu rei e Senhor 
Santo Cristo dos Milagres, o rei de todos sem 
exceção. 
Com um programa religioso e profano bem re-

cheado, preparado pela comissão de festas, As-
sociação Saudades da terra e amigos do Santo 

Cristo, que organizaram pelo terceiro ano conse-
cutivo as grandes festas em honra de sua majes-
tade o rei e pai de todos nós. 
O programa das festas deste ano, na parte re-

ligiosa, contou novamente pelo segundo ano 

consecutivo com a presença do padre Ricardo 
Pimentel, que foi convidado a presidir às festas 
deste ano, oferta da Associação Quebequente 
que patrocinou a sua vinda e que novamente vol-
tou ainda mais a deliciar as almas desta comuni-
dade que atentamente e em silêncio o escutaram 
nas missas que presidiu no sábado e domingo 
coadjuvado pelo padre Adam, responsável pela 
missão de Santa Cruz, e o cónego Ramos. 
O programa profano tinha muita qualidade, 

para animar o arraial de sábado, o consagrado 
artista Zé Amaro e sua banda vindos diretamente 
de Portugal e no domingo o conjunto Starlight.
As festas tiveram início no sábado com a saí-

da da imagem do senhor Santo Cristo, que re-
cebeu as boas vindas dos presente, e depois foi 
dar a volta ao recinto da missão, carregada aos 
ombros de homens entre eles motociclistas que 
este ano para além dos locais contaram com a 
presença de alguns vindos dos estados unidos, é 
sempre emocionante quando os motores das mo-
tos com o seu ruído próprio ao passar da imagem 
lhe prestam uma homenagem, como símbolo de 
pedido de proteção aos amantes deste desporto 
sobre duas rodas.
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Depois foi celebrada a missa animada pelo gru-
po coral Santa Cruz e presididas pelo  padre Ri-
cardo Pimentel, pároco da igreja da freguesia de 
Furnas e Ribeira Quente de onde são naturais a 
maioria dos membros da associação saudades da 
Terra Quebequente.
É bom realçar e refletir na pergunta que nos fez 

o padre Ricardo, quando a todos perguntou du-
rante a missa:
“Neste mundo quem são os exaltados?”
Quem tem sucesso, quem derrota os inimigos, 

quem conquista poder, quem enriquece, quem 
possui boas casas, bons carros…
Estes estão nos livros de história e até nas pla-

cas das ruas das nossa freguesias.
Continuou dizendo, ‘’Nada disso tem valor 

quando o triunfo dos fortes assenta nas lágrimas 
dos fracos e indefesos’’.

Ainda disse ‘’ Quem terá razão? Deus ou o ho-
mem?
Nenhuma geração como a nossa viveu tão bem 

como a nossa, com tanta abundância material.
Será que somos mais felizes?
Andamos a criar gente com a cabeça muito 

grande mas com o coração muito pequeno!
Até acrescentaria que somos a geração que me-

lhor vive, longe da fome e da guerra, mas tam-
bém mais longe da nossa fé e Jesus Cristo filho 
da virgem Maria”.
O arraial teve início com o concerto da banda 

filarmónica portuguesa de Calgary que muito 
agradou os presentes, pela sua qualidade musical 
e animação sorridente do seu maestro.
O arraial continuou com a tão desejada atuação 

de Zé Amaro, onde milhares de pessoas não ar-
redaram pé até às tantas da noite para apreciar 
este magnifico artista e sua banda que deu mais 

brilho às nossas festas deste ano.
O arraial continuou no interior com a animação 

do DJ Brian Ferreira.
O momento mais alto e esperado das festas é 

sem dúvida alguma o domingo, com a celebra-
ção da santa missa e procissão.
A missa solene contou com a animação do gru-

po coral Santo Cristo que na presença de cen-
tenas de fiéis o celebrante convidado de honra 
padre Ricardo, voltou a impressionar os presen-

tes pelas suas reflexões profundas, com muitas 
perguntas de exame de consciência, que serve a 
cada um de nós! 
Depois da missa teve início a procissão, tenho a 

destacar a presença da imagem de nossa senho-
ra de Fátima, que novamente este ano veio ao 
encontro da imagem do Santo Cristo, seu filho 
muito amado, coroado de espinhos, que depois 
incorporou a procissão, na minha opinião acho 
bom que continue assim porque como comuni-
dade dá um outro sentido mais profundo à ima-
gem da nossa comunidade cristã aqui residente, 
onde somos um só povo uma só comunidade, de 
portugueses a residir no estrangeiro, indepen-
dentemente do lugar aonde nasceram.
A procissão para além das imagens do Santo 

Cristo e de Nossa Senhora, contou com a presen-
ça das bandas filarmónicas locais de Montreal e 
Laval e da cidade de Calgary, província de Al-
berta, Canadá.
Grupo coral, Santo Cristo e Santa Cruz, asso-

ciações, grupos folclóricos e individuais comu-
nitárias e políticas, de Portugal a destacar pre-
sença dos senhores :
Paulo Têves director regional das comunidades 

açorianas, António Barroso cônsul geral de Por-
tugal em Montreal e do embaixador de Portugal 
no Canadá senhor João da Câmara.
Em representação da câmara de Montreal se-

nhor Alex Norris.
No recolher da procissão o padre Ricardo per-

guntou aos fiéis :
“Qual o tamanho de Deus? Quanto mais perto, 

maior ele será!”
Conclui “Jesus lembra-te de mim! Que sou fra-

co, Que não sei amar, que não sei perdoar, Que 
estou tão longe de ti!”

Depois a imagem do Senhor foi brindada pelas 
filarmónicas, Montreal, Laval e Calgary que to-
caram o seu hino, de seguida voltou ao interior 
do recinto para durante o resto do dia receber a 
quem o quis visitar e orar.
É de salientar que a chuva foi uma constante 

ameaça durante o dia de domingo mas milagro-
samente durante a procissão isto não aconteceu, 
somente mais tarde quando o grupo folclórico 
Estrelas do Atlântico estava a atuar que uma boa 
pancada de água desabou no recinto das festas, 
levando a comissão de festas a transferir para o 
interior no salão grande da igreja de Santa Cruz 
o concerto das bandas filarmónicas de Montreal 
e Laval que juntas atuaram alternadamente e 
deliciaram, secaram as saudades dos presentes, 
muitos deles ex-músicos.
Com o avançar da noite espantosamente o tem-

po foi cada vez ficando mais ameno e sem chu-

va que deu a oportunidade ao conjunto Starlight 
fazer um grande espetáculo no exterior, que se 
prolongou até às 11h30 da noite concluindo com 
o Adeus ao Senhor Santo Cristo que pela última 
vez este ano voltou ao exterior pera saudar os 
presentes que eram alguns milhares, despediu-
-se ao som da canção da família, na voz de Tony 
Melo, vocalista deste já consagrado conjunto 
Luso Canadiano e até podemos dizer prata da 
casa!
Como disse o Padre Ricardo :
“Senhor Santo cristo, ensina-nos a viver o 

teu mandamento Novo e faremos desta terra 
um mundo novo e uma comunidade nova’’.
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EM HOMENAGEM À VIDA

SUA VIAGEM,
A SUA MANEIRA.

_

Há muita maneira
de celebrar a vida

que existem estrelas
no céu.

Crie uma homenagem
100% personalizado
que leva em conta
as suas paixões.

É com isso que
os nossos prof issionais

estão totalmente
comprometidos.

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

�

514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal



Eu não achei que estaria 
bem para o nascimento da 
minha filha porque a mi-
nha saúde estava muito 
deteriorada e a bruxaria foi 
bastante forte, mas graças 
ao José eu estou livre de 
feitiçaria, saudável e com 
o meu bebê em meus bra-
ços. Eu absolutamente re-
comendo josé.

armando

Eu continuo insistindo em minha 
irmã que seu parceiro de negócios 
que ela tinha no salão de cabeleirei-
ro não era uma boa mulher. Ela con-
tinua roubando não só seu dinheiro, 
mas também seus clientes para ou-
tro local que era apenas dela. Nós fo-
mos para jose e através das cartas 
de tarô ele foi capaz de dar-lhe de-
talhes sobre o que a má mulher fez 
de errado. nós a seguimos e foi tudo 
verdade. Obrigado josé por abrir os 
olhos da minha irmã. Rachel



ame? 
corrigir. 
recomendamos josé para to-
dos os tipos de trabalhos amo-
rosos.

Família Ortega

Eu sempre respeito ela. Eu decidi 
tribunal dela depois de 6 anos de ser 
viúva. Eu sabia que ela era uma ótima 
mulher. Não foi fácil para sua família 
nem para sua família de ex-marido. Nós 
sofremos muito. Visitamos José e ele 
abriu a passagem do amor.

ivania e roberto

Aquele que era minha mu-
lher. A mãe dos meus filhos 
depois de uma separação 
que ocorreu depois que 
descobri sua infidelidade. 
desde que eu não queria 
dar a ela tudo o que eu tra-
balhei, ela fez magia negra 
em mim. josé me mostrou 
seu rosto no espelho e re-
tirou o feitiço. Eu me sinto 
ótimo novamente agrade-
cer a José.                  Carlos

compreensão, honestidade era o que 
josé conseguiu para nós. não estamos 
arrependidos, fomos vê-lo e ele nos 
ajudou a afastar todas aquelas pessoas 
que queriam nos separar. recomenda-
mos josé para proteger os casais

Etelvina
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advinhas

ingrEdiEntEs
2 abobrinhas italianas em rodelas grossas pré-
-cozidas; Azeite para untar; Sal, pimenta-do-
-reino e azeite a gosto; 2 tomates em rodelas; 
300g de queijo de minas light fatiado; orégano 
para polvilhar

PrEParaÇãO
Coloque as rodelas de abobrinha, uma ao lado 
da outra, em uma fôrma grande untada e tem-
pere com sal e pimenta.
Regue com um pouco de azeite e, sobre cada 
rodela de abobrinha, coloque uma rodela de 
tomate também temperada com sal e pimenta.
Sobre cada tomate, coloque um pedaço de 
queijo, regue com mais um pouco de azeite e 
polvilhe com orégano.
Leve ao forno médio, preaquecido, por 8 minu-
tos.
Retire	e	transfira	para	uma	travessa.	Sirva.

PrEParO: 25 Min rEndiMEntO: 8 POrÇÕEs

reCeitaS Para todoS

681 Jarry est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

AgênciAs de viAgens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

Tony
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlGArVe rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
Tel.: 514.842.3373

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

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

GuIA Do coNSumIDor

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

www.acaixa.ca

SeGuroS
- Doença Grave

- Invalidez
- Vida

PlANo PouPANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

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

Tel.: 514.522.5175

JEs REnovaTions
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 1$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

        cimento, cerâmica,      
           casas de banho,

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

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

A Voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA

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

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

anEdoTas da MaRia Rosa
sUDoKU: níVEl méDIo

5

2

21

4
2

2 3

4

8

5

9
9

cuPãO dE assinatura
Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvÍncia                                                        

Tel.:                                         Código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

#:                -              -              -              | EXP:     /         
Recortar e enviar para :   A Voz de Portugal
                                           4231-B Boul. St Laurent
                                           Montreal, Qc, H2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: Canadá: 175$+Tx | EUA:230$+Tx | Mundo: 310$+Tx
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AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

Cimetière Mont-Royal 514.279.7358
groupe Yves légaré 514.570.9857
Urgel Bourgie Athos 514.735.2025

importAdores

Alivin 514.844.8532
rocha & rocha 514.845.9413
terra nostra 514.431.6398

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

Solution Atech 514.383.7767
Força Electrique 514.972.0995
MDS Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

Clément Poissant 450.659.3630
Inter Marché Universal 514.849.6307
Picado 514.289.8786
Soares & Fils 514.288.2451

pAdAriAs

renovAções

anges gourmets 514.281.6947
Bela Vista 514.227.1777
coimbra 514.844.0223
croquettes Maia 438.387.8990
notre Maison 514.844.2169
São Miguel 450.978.9667
Padaria do rosário 514.843.6668
romados 514.849.1803

peixAriAs
São Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

Conception Oliveira 450.575.8271
Entreprise viceversa 514.912.0063
Macfil Paysage 514.977.3248
Almeida 514.284.7239
Nouvelle Vision 450.465.5340
jardins fgl 514.791.1384
les armoires j 514.992.5067

restAurAntes

serviços finAnceiros

6
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8
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BruSChetta de aBoBrinha

quEM É quE nunca ErrOu?
Maria Madalena estava para ser apedrejada quando Je-
sus intercedeu em seu favor diante da multidão que ali 
estava.
e então, Jesus disse:
- Quem nunca errou, que atire a primeira pedra.
o alentejano, presente em todos os lugares e épocas, 
empolgou-se, pegou num enorme calhau e acertou em 
cheio na testa de Maria Madalena que, caiu redonda no 
chão. Jesus, muito entristecido, aproximou-se do alen-
tejano,	olhou-o	bem	nos	olhos	e	perguntou:	-	Meu	filho,	
diz-me a verdade, tu nunca erraste na tua vida?
e o Alentejano respondeu:
- A esta distância, Senhor? Nunca!

47

Mas EstÁ a chOvEr?!
um alentejano anda a regar a horta. Começa a chover 
mas ele continua a regar. Passa um vizinho que lhe per-
gunta: - Atão compadri! está a choveri e vomeçê continua 
a regari?
Responde o agricultor: - Ê cá nã preciso de favores de 
ninguém!

15-A ponte. 16-A letra “a”. 17- O papa-léguas. 18- A letra 
“v”. 19-A letra “u”. 20-Que cinto maneiro! 21-A letra “o”. 
22-A letra “r”. 23-Passar um trote.

15-O quE É, O quE É? MEsMO atravEssandO O 
riO nãO sE MOlha.
16-O quE É, O quE É? hÁ nO MEiO dO cOraÇãO.
17-O quE É, O quE É? sE aliMEnta dE lÉguas.
18-O quE É, O quE É? tEM nO MEiO dO OvO.
19-O quE É, O quE É? EstÁ sEMPrE nO MEiO da 
rua E dE PErnas Para O ar.
20-O QUE É, O QUE É? O ZERO DISSE PARA O OITO.
21-O quE É, O quE É? tOdO Mês tEM, MEnOs 
abril.
22-O quE É, O quE É? fica nO inÍciO da rua, nO 
fiM dO Mar E nO MEiO da cara.
23-O QUE É, O QUE É? O CAVALO FOI FAZER NO 
OrElhãO.

7

9
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Classificados e pequenos anúncios

UMa Escolha cERTa... TElEfonE 514-284-1813 Necrologia

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

nora: 450-628-5472

EMPREGos

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

rOsa
514-918-3956

sERviços

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

Patricia: 514-814-0362

LOLLy POP CHILDRENS WEAR CO.
Fábrica de roupa de senhora e criança situada em 
Côte-de-Liesse, procura senhoras para trabalho geral.
Também senhora com experiência em máquina de bai-
nhas “Blindstish”, “Casas/Button Holes” e botões.

Por favor contactar com lucia por 
telefone (514) 277-4700 ext:2117 

ou por email: lucy@masterkid.com

EMPREGos

LES ENTREPRENEURS

BucAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

Classe 1 para o 
camião basculante
“camion dompeur”.

companhia em paisagismo está à 
procura de empregados com

ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

jardins dEs 
bEauX-rêvEs

companhia paisagista procura 
homens para trabalhar nos jardins. 

com ou sem experiência.
Bom salário

514-554-0213 ou 450-641-7389

tErrassEMEnt
tErra-nOva

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

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

Salário competitivo.

roberto: 514-992-1586
Precisa-se de homem para 
ajudante para instalação de
alumínio. Tel:514-362-1300

aGEnda coMUniTáRia

eleição Para o
ParlaMento euroPeu
O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apre-
senta os seus cumprimentos à comunidade Portu-
guesa residente na sua área de jurisdição consular e 
informa que Sua Excelência o Presidente da Repúbli-
ca marcou a eleição para o Parlamento Europeu para 
o próximo dia 26 de maio de 2019. 
Nos termos da Lei, em Montreal a assembleia de 
voto funcionará na chancelaria deste Consulado-Ge-
ral sita em 2020, boul. Robert-Bourassa, suite 2425, 
Montreal, Québec, com o seguinte horário:
sábado, 25 de maio, 2019 das 8h às 19 horas
domingo, 26 de maio, 2019 das 8h às 15 horas
Podem votar todos os cidadãos inscritos no cader-
no de recenseamento eleitoral deste Posto Consular. 
Para exercer o seu direito eleitoral, o cidadão deve-
rá apresentar o seu Bilhete de Identidade Cartão de 
Cidadão ou outro documento idóneo válido emitido 
por autoridade Portuguesa. 
caso não seja portador de nenhum documento, a 
identidade do eleitor pode ser confirmada por dois 
eleitores titulares de um dos referidos documentos.

CaSa doS açoreS do QueBeQue
Jantares da sexta-feira na Casa dos Açores do Quebe-
que organiza um jantar sexta-feira 24 de maio de 2019 
às 19h. ementa desta semana: caldo de galinha, polvo 
assado no forno e frango, sobremesa e café/chá. Reser-
ve o seu lugar 514-388-4129 ou Paula Ferreira: psilva-
ferr@gmail.com. São todos bem-vindos.

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

514-845-9592

Centro de anjou
o Centro do espírito Santo de Anjou informa que na sex-
ta-feira 24 de maio de 2019 haverá um saboroso jantar
Carne	alentejana	(18)ou	filetes	de	cavala	(14)	acompa-
nhado	por	sopa,	sobremesa	e	café.	Confirmar	com	José	
Costa 514-812-7617. Bem-vindo a todos e bom apetite!

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

orAçÃo De curA
Pai Santo eu Te louvo e Te bendigo pela Tua bonda-
de e pelo Teu amor, peço-Te, em nome de Jesus, Teu 
muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, que man-
des sobre mim o Teu espírito Santo com todos os seus 
frutos	 e	 dons.	 Santifica,	 com	 a	Tua	 presença,	 o	meu	
corpo e a minha alma. Concede-me fé forte em Ti e 
na Tua Palavra. Dá-me a graça de Te amar com todo 
o meu coração e de Te pôr em primeiro lugar na mi-
nha vida, renunciando a todos os meus ídolos, vícios, 
pecados	 e	 defeitos.	 Na	 Tua	 infinita	 misericórdia	 tem	
compaixão de mim que sou um pecador e perdoa as 
minhas culpas. Também eu perdoo de todo o coração 
a todos aqueles que me ofenderam durante a minha 
vida (ao N. por me ter...). Livra-me também de todas 
as ciladas e ataques do inimigo. Que ele não tenha ne-
nhum domínio sobre mim. Livra-me das seduções do 
mundo que me afastam de Ti e da Tua Vontade. Livra-
-me das fraquezas da carne que me empurram para o 
pecado. Cura o meu corpo de todas as doenças e a 
minha mente de toda a ansiedade, tristeza ou pertur-
bação. Sabes bem, que muitas coisas que vivi, desde 
o dia em que fui concebido no ventre de minha mãe, 
me marcaram negativamente. Com a graça do espírito 
Santo, cura agora Pai Santo, no meu coração todas as 
feridas que nele encontrares, sobretudo aquelas que 
surgiram por me ter sentido rejeitado, abandonado, não 
amado nem compreendido, vítima do ódio, da inveja, 
da indiferença e da maldade dos homens. Dá-me um 
coração novo, como o Coração de Jesus, manso, hu-
milde, cheio de alegria, de paz e transbordante de amor. 
Transforma-me plenamente com o Teu amor. Que eu 
comece hoje uma vida nova, Te dê glória em tudo o 
que penso, digo e faço, e, nesta peregrinação para Ti, 
seja acompanhado e ajudado por Maria, minha queri-
da Mãe, e por todos os Teus Anjos e Santos. ámen.

t.g.

oRaçÃo

† hElEna vitOrina
duartE dE sOusa

Faleceu em Montreal, no dia 20 
de maio de 2019, com 90 anos 
de idade, a senhora Helena Vi-
torina Duarte de Sousa, natural 
de São João da Lampas, Sintra, 
Portugal. esposa do Sr. Joa-
quim de Sousa. Deixa na dor 
seus	 filhos	 Carlos	 (Maria	 Con-
ceição), Jacinta (José Alturas), 
Joaquim (Luísa Alturas). Seus 
netos Patrick (Sidalisa), Teresa, 
Lucienne (Telmo), Janine (Pau-
lo), Magali (Joseph), Sandra 
(Miguel), José (Rute), bisnetos/as, cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMOria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o serviço fúnebre terá lugar sexta-feira 24 de maio de 
2019 às 10h, a família receberá as simpatias às 9h na 
igreja Santa Cruz. Seu corpo será transladado para Bó-
beda, Chaves, Portugal. A família vem por este meio 
agradecer a todas a pessoas que se dignarem tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

EMPREGos
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carnEirO: Carta Dominante: Rei de ouros, que 
significa	Inteligente,	Prático.	Amor:	Faça	uma	surpre-
sa agradável a uma pessoa querida. Não se vai arre-
pender	do	resultado	final.	Abra	o	seu	coração	e	seja	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

balanÇa: Carta Dominante: 7 de espadas, que sig-
nifica	Novos	Planos,	Interferências.	Amor:	Estará	mui-
to carente, procure ser mais otimista quanto ao seu fu-
turo sentimental. ouça os conselhos dos mais velhos, 

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

EscOrPiãO: Carta Dominante: 7 de ouros, que 
significa	Trabalho.	Amor:	Esteja	mais	atento	ao	seu	
ambiente familiar. Plante hoje sementes de otimis-
mo, amor e paz. Verá que com esta atitude irá colher 

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

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

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

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

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

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

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

PEiXEs:	 Carta	Dominante:	A	 Estrela,	 que	 significa	
Proteção, Luz. Amor: invista mais no seu relaciona-
mento. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao 
exercício físico. Dinheiro: Com empenho, alcançará 

o êxito que tanto deseja e merece. 
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

jÁ nada Se reMenda

o mundo enlouqueceu. 
tudo e todos são descar-

táveis. Já nada se remenda.
“A Joaninha, logo que se le-

vanta, lava-se, penteia-se, veste-se e calça-se.”! 
“Quando vai dar os bons-dias aos pais, quase sem-
pre a mãe lhe compõe um pouco o laço da cabe-
ça”. Duas frases de muitos conhecida e, agora tal-
vez, relembrada. Era o início de um texto do meu 
livro da 3ª classe. Quanta ternura, paz e certeza no 
conteúdo destas palavras que líamos até decorar. 
Quanta infelicidade e incerteza no centro das fa-
mílias de hoje. Todos os dias há pais que desistem 
de lutar para conservar a família unida a troco de 
outras situações pouco fiáveis. E os filhos, esses 
seres feitos de amor e carinho, perdem o que de 
mais valioso lhes foi dado no início das suas vidas 
– a harmonia e a doçura de um lar. Foi o amor do 
casal que falhou? Ou deixámos de remendar para 
renovar o que não é renovável? O que vemos, 
neste tempo capitalista em que os ricos aliciam os 
menos abonados com publicidade de tudo e para 
tudo, é um monte de desperdícios a “céu aberto” 
em todas as áreas da vida humana (?). Roupas e 
sapatos que se trocam ao mais pequeno defeito; 
casas que mudam a decoração segundo a pseudo- 
moda do momento; vidas destruídas na ânsia de 
ter de novo o encantamento inicial das paixões 
que não se é capaz de antever que acabam sem-
pre por cair na rotina. Mas... nada nem ninguém 
está definitivamente perdido neste emaranhado de 
“você precisa deste aspirador, compre-o já”, “ve-
nha aos saldos, temos preços únicos nas cadeiras 

de jardim…” O homem que Deus criou é mais do 
que este amontoado de tralha que se vende e se 
descarta. Só precisa de fugir para o deserto e fazer 
silêncio. Sentar-se, entre as árvores e as flores, ou 
junto ao mar que rodeia a ilha, e refletir sobre o 
que é bom para ele e para os seus meninos que 
trouxe a este mundo de beleza e luz. O meu lar, 
em Santa Luzia de Angra do Heroísmo, era feito 
de pedra por fora e de amor total no seu interior. 
Os meus pais trabalhavam os dois. Os filhos eram 
obedientes como a Joaninha e a mãe ajeitava o 
laço da cabeça das suas filhas como acontecia na 
menina do meu livro da 3ª classe. Tudo era re-
partido por todos. Um chocolate, doce raramente 
saboreado, era dividido entre os filhos. Ninguém 
tinha mais do que os outros. A partilha era a nor-
ma, não a exceção. O sacrifício é normal na pes-
soa. Para chegar a médico, engenheiro, professor, 
é indispensável passar muitas noites em claro a 
fim de cumprir os prazos que os trabalhos a reali-
zar exigem; para ser proprietário de uma moradia 
é indispensável trocar esbanjamentos não neces-
sários para cumprir as regras do pagamento de um 
abrigo à medida de cada um. Também no casa-
mento é necessário adotar normas de conciliação 
entre duas personalidades diferentes mas que um 
dia se amaram. E o amor não morre sem mais nem 
menos. Deixam-no murchar e, tal como acontece 
com as plantas, esquecem-se de pôr água fresca 
e “vitaminas”. Abandonam tudo e transformam 
levianamente em feridos na alma os mais frágeis 
da família – os meninos, pequeninos ou mais cres-
cidos. Há esperança para os homens? É evidente 
que sim. Estudem, façam silêncio nos corações, 
esqueçam-se de si e vivam para servir. O bem e 
a doçura virão por acréscimo resolver o que falta.

texto: ProF.ª mArIA 
DA coNceIçÃo BrASIl

texto: JorGe mAtoS

PortugueSeS no CanadÁ 

Foi no mês de maio do ano 
de 1953, quando o prime-

ro contingente de oitenta e 
cinco emigrantes Portugue-

ses deixou lisboa a bordo do navio Saturnia 
e que a oito de Maio entrou em Terras Cana-
dianas.
Portugueses, so-

mos parte inte-
grante da História 
desde País, que nos 
acolheu de bracos 
abertos e nos deu 
a oportunidade de 
viver uma vida 
melhor. Hoje com 
mais de sessen-
ta anos de histó-
ria de emigração 
portuguesa para o 
Canadá, não po-
demos esquecer, o 
quanto esta nacão 
foi importante para 
nós e o quanto nós 
também temos sido importantes para este País. 
A Primavera do ano de 1953 trouxe-nos a espe-
ranca de um futuro melhor, para os Portugueses 
e as geracoes futures que decidiram buscar e ten-
tar uma vida melhor, neste País nórdico, foram 
eles que prepararam o caminho da liberdade e da 
independência para as gerações futuras.Também 

é tempo de recordar a nossa primavera da vida, 
de onde viemos, por onde passamos e para onde 
queremos ir como comunidade.
Nas nossas vidas no Canadá, como de todas as 

pessoas, muitos são os que contribuiram para o 
nosso desenvolvimento pessoal, profissional e 
comunitario. Alguns por pouco tempo outro por 
mais, alguns com influência pequena outros com 
maior influência. Em várias ocasiões já mostrá-
mos aspetos do nosso caminhar ao longo destes 

sessenta e poucos anos, e sempre que possível 
mencionamos o apoio de tantos, mas em parti-
cular agradecer aos pioneiros que ca chegaram. 
O Canadá nos deu trabalho e nos agarrámos esta 
oportunidade dando o melhor de nós  próprios 
para ganhar honradamente o nosso salário, pois 
somos um povo trabalhador e honesto.
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NuNo melo em excluSIVo Ao A VoZ De PortuGAl

“a UE teM iMPortânCia da voCação atlântiCa”
Nuno melo, “cabeça-de-lista” pelo cDS 

às eleições europeias que tem lugar já no 
próximo dia 26 do corrente, recebeu a Voz de 
Portugal e, apesar da azáfama da campanha 
eleitoral, não deixou de conceder o tempo ne-
cessário para falar aos leitores do mais anti-
go jornal de língua portuguesa do Quebeque, 
montreal, concedendo-nos em exclusivo a en-
trevista que aqui publicamos.
A VoZ De PortuGAl: como encara a vo-

cação atlântica de Portugal?
NuNo Nelo: Gostaria, se me permite, em 

primeiro lugar saudar e enviar um abraço forte 

a toda a comunidade portuguesa do Canadá e 
agradecer ao Jornal A Voz de Portugal esta opor-
tunidade que me dá para me dirigir a todos vós 
portugueses residentes no Canadá.
Respondendo à sua pergunta, de fato a vocação 

atlântica de Portugal é para o CDS absolutamen-
te estratégica. Nessa medida, a par das normais 
preocupações relativas ao futuro da UE, que vive 
um momento político muito sensível, preservar 
as parcerias estratégicas com os EUA e o Cana-
dá, é fundamental.
AVP: Fundamental até que ponto?
N.m.: Olhe, por exemplo, a UE é o segundo 

parceiro comercial do Canadá, atrás dos EUA, 
enquanto o Canadá ocupa o 12º lugar para a UE.
Marco importante da política Europeia foi a as-

sinatura do Acordo de Parceria Estratégica entre 
a UE e o Canadá no dia 30 de Outubro de 2016 
na Cimeira UE-Canadá, aprovado pelo Parla-
mento Europeu em Fevereiro de 2017. Trata-se 
de um acordo político que reforça a cooperação 
bilateral em áreas como a luta contra o terroris-
mo, gestão de crises ou alterações climáticas.
AVP: E no que toca a relações comerciais 

eu-canadá, como se encontram?
N.m.: O CETA marcou as relações comerciais 

UE-Canadá da última década. O CETA é o pri-
meiro acordo económico da UE após o Tratado de 
Lisboa a incluir um capítulo inteiramente dedica-
do aos investimentos e mudou profundamente as 
relações comerciais entre o Canadá e a UE.
AVP: como vê o alargamento e novas inte-

grações de países na eu?
N.m.: As próximas eleições europeias aconte-

cerão num dos momentos mais difíceis da histó-
ria do nosso projeto comum, quando a correlação 
de forças na composição do próximo Parlamento 
Europeu poderá ditar o seu futuro. A UE é hoje 
confrontada com um conjunto de problemas sem 
paralelo e dificilmente previsíveis nos ciclos 
eleitorais precedentes, saídos das eleições em 
2009 e 2014. São vários os exemplos:
- Depois de sucessivas adesões de países, que 

viram na UE o espaço mais desejado, os britâ-
nicos optaram pelo Brexit, numa incógnita que 
terá consequências graves para todos;
- O terrorismo é uma realidade;
- As respostas às pressões migratórias e com re-

fugiados dividem os europeus;

- Partidos tradicionais que durante décadas al-
ternavam nos governos, estão a desaparecer e 
a ser substituídos por novos partidos, ou movi-
mentos, casos da França, Grécia, Itália, Espanha 
e muitos outros;
- Partidos de extrema-esquerda e de extrema-

-direita que têm como escopo implodir a UE, 
reforçam-se nas urnas;
- E quando tudo isto coloca em risco o futuro da 

UE, as taxas de abstenção em eleições são enor-
mes - superam em média os 60% - e os jovens, os 
principais beneficiários desse projeto, são os que 
mais se abstêm, em valores próximos de 80%.
AVP: No seu entender quais são as causas 

que determinaram esse cenário que referiu?
N.m.: São várias as causas para este cenário:
- O federalismo está a matar a UE. A Europa é 

um mosaico. Somos feitos de histórias, línguas, 
tradições e interesses muito diversos. Mas essa 
diversidade é na verdade a nossa maior riqueza.
AVP: Aí os tratados terão uma palavra a dizer?
N.m.: Os tratados estabelecem como regra o 

principio da subsidiariedade, que estabelece que 
as instituições europeias só devem decidir, quan-
do os Estados não façam melhor.
Em 2004, a França e a Holanda rejeitaram uma 

constituição europeia.
Apesar disto, contrariando tratados e a vonta-

de dos povos, burocratas em Bruxelas querem 
impor um modelo federal que esses povos não 
desejam. Procuram forçar decisões que se em al-
guns países são naturais, noutros contrariam as 
convicções e interesses estratégicos dos outros.
AVP: Então o que é que está em cima da 

mesa?
N.m.: Em cima da mesa, por exemplo, está a 

vontade da criação de impostos europeus que PS 
e PSD acordaram por escrito e de acabarem com 
o direito de veto dos Estados, em relação aos 
seus interesses vitais, nomeadamente na política 
externa e fiscalidade, como os mesmos partidos 
votaram em Estrasburgo, num erro absolutamen-
te capital.
AVP: Que erro é esse?
N.m.: A corrupção por exemplo. Os povos es-

tão cansados de votarem em políticos que pe-
dem votos com palavras belas, mas depois são 
obreiros de casos de corrupção que fazem títulos 
nos jornais, sem que na maior parte dos casos 
resultem condenados e pior, o dinheiro de que 
ilicitamente se apropriaram seja devolvido ao 
erário público. A corrupção mina todos os dias 
os pilares das democracias.
AVP:  E onde entra a carga fiscal?
N.m.: A carga fiscal é em muitos países sim-

plesmente insuportável. Não raras vezes, pes-
soas trabalham metade do ano, ou perto disso e 
todo o produto desse trabalho é para entregar ao 
Estado, apenas aforrando nos meses subsequen-
tes. Não é normal. Uma coisa é justiça fiscal e 
outra a usurpação tributária.
Do mesmo modo, países há que acumulam dí-

vidas públicas muito superiores à sua capacidade 
de criar riqueza. O resultado dos gastos irrespon-
sáveis são normalmente as situações de bancar-
rota e austeridade, como a saída do desastre so-
cialista entre 2005 e 2011.
AVP:  Então há que inverter o atual estado 

das coisas?
N.m.: Sim. Apesar de tudo isto, há uma mensa-

gem que tem de ser muito clara. A UE é um pro-
jeto extraordinário, que tem de ser preservado.
É graças à CEE e à UE que vivemos uma paz 

prolongada desde 1945. As guerras napoleónicas 
significaram cerca de 6 milhões de mortos, a Pri-
meira Guerra Mundial perto de 30 milhões de 
mortos, a Segunda Guerra Mundial mais de 80 
milhões de mortos. Estamos há 74 anos em paz.
A geração dos nossos avós combateu na Primei-

ra Guerra Mundial. A geração dos nossos pais 
combateu em África. A nossa geração tem sido 
poupada à guerra.
AVP:  Qual a sua posição referente à politi-

ca Agrícola Comum que é um tema muito em 
voga na ue?
N.m.: A autonomia alimentar é uma realidade. 

Os europeus venceram genericamente a tragédia 
da fome, produzindo alimentos de qualidade e 
seguros, a baixo preço, graças à Política Agríco-
la Comum. Criámos a livre circulação de bens, 
pessoas, serviços e capitais. Dispomos de um 
mercado de 500 milhões de pessoas e 28 países.
A UE é a maior economia do planeta. Somos 

o maior espaço de solidariedade social. 7% da 
população mundial, é responsável por 50% das 
despesas sociais do planeta, no apoio ao desem-
prego, à velhice e à saúde.
AVP:  O que é que pode estar em causa nas 

próximas eleições?
N.m.: Nas próximas eleições europeias é tudo 

isto que está realmente em causa. Nenhum regi-
me ou sistema político foi perpétuo. A UE tam-
bém não será. Cabe-nos lutar pela sua maior lon-
gevidade possível. Participemos todos, votando.

texto: JoSé coStA
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hoMeM Que Matou doiS PortugueSeS no
CanadÁ Condenado a 15 anoS de PriSão
o homem que assassinou um casal de ido-

sos portugueses em edmonton, no oes-
te do canadá, em 2016, foi condenado a 15 
anos de prisão.
Segundo a imprensa local, a leitura da senten-

ça teve lugar no dia 16 de maio num tribunal 
da cidade de Edmonton, com Edward Kyle Ro-
berts, de 33 anos, “a ser condenado a 15 anos 
de prisão por causar a morte e a dez anos por 
entrar em propriedade privada sem permissão”, 
pena que será cumprida imediatamente.
Com o tempo já servido em prisão preven-

tiva (quatro anos e 20 dias) o homem terá de 
cumprir cerca de 11 anos em prisão.Roberts 
em novembro de 2018 declarou-se culpado de 
dois crimes de homicídio involuntário devido 
às mortes ocorridas em 2 de setembro de 2016 
dos portugueses João Nascimento, de 91 anos, 
e de Maria Nascimento, de 81 anos.
O acusado confessou ter entrado na residên-

cia do casal localizado na área de Queen Mary 
Park, em Edmonton, “cometendo o crime num 
estado psicótico” encontrando-se “intoxicado 
sob o efeito de drogas e álcool” e que naquela 
semana “tinha também consumido metanfeta-
mina em excesso”, o que levou ao “crime”.
O Ministério Público canadiano (Crown) pre-

tendia uma sentença de 20 anos, mas a defesa 
argumentou que entre 10 a 14 anos seria o mais 

apropriado.
O juiz do tribunal de Edmonton (Court of 

Queen’s Bench) Robert Graesser, na leitura da 
sentença, argumentou que o “facto de Roberts 
se ter declarado como culpado teve peso na sua 
decisão”, salientando que o homem “passou por 
um círculo vicioso na sua vida”.
No entanto, o juiz também sublinhou que Ro-

berts “não procurou tratamento dos seus ví-
cios”.Na altura da detenção, Edward Kyle Ro-
berts, num interrogatório efetuado pela polícia, 
tinha dito que “cometeu os crimes para cumprir 
a missão de assassinar pessoas idosas”.Inicial-

mente tinha sido indiciado por homicídio em 
primeiro grau.
João Nascimento mudou-se para Edmonton na 

sua juventude, tendo conhecido a mulher numa 
igreja portuguesa que frequentava quase todos 
os dias, e desistiu da intenção de se tornar pa-
dre.
Até à reforma foi proprietário de uma pequena 

loja de produtos alimentares, trabalhando de-
pois como instrutor de condução em Edmonton. 
Reformou-se devido a problemas cardíacos.
João e Maria Nascimento estavam casados há 

mais de 40 anos.

CoiSaS do CoriSCo
texto: JoSé De SouSA

caros amigos perto da minha casa, na Jar-
ry… tem um Salão de cabeleira. e uma 

senhora portuguesa que e proprietaria.
Nao quero dizer nomes porque não quero me 

apoguentar, nem tenho tempo nem dinheiro pra 
dar aos advogados e tribunais, mas as cabelei-
ras que la trabalham fazem milagres, como nos 
outros saloes de cortar e pentear cabelos ou tam-
bem, para os homens, os Barbeiros. E que quan-
do ao sabado ou domingo que eu saio cedo de 
manha passear a Rita, a nossa cadela Fila de São 
Miguel, ja la esta clientes a espera que abra a dita 
cuja cabeleira. Entram la bonitos... mas quando 
la saiem, digos vos uma coisa, são todas sem ex-
cepeccao, umas caras lindas. Tudo isto pra vos 
falar de uma outra coisa ou coisas que se pas-
sa nos saloes de cortar cabelo ou nas barbarias, 
estou falando dos enredos  fofocas e maldizeres 
que se passa entre o clientes e as professionais, 
que ate o Papa Francisco, o mes passado falou 
justamente isto, a uma delegacao de barbeiros e 
cabeleiros, disse o Santo Papa que parassem com 
enredos e fofocas nos saloes, o Papa estava fa-
lando a uma delegacao de cabeleiros e estetecis-
tas, membros do Comite Saint Martin de Porres, 
que e o padroeiro dos cabeleiros. 
Agora com festas e comunhoes e casamentos 

eu penso que o papa Francisco deve e admirar 
os barbeiros e as cabeleiras, e talvez dizer aos 
padres desta cidade que vao estudar pra barbei-
ros, assim eles teriam as igrejas cheias em vez de 
sera transformadas em condominios ou mesmo 
abandonadas. “Sorrir e a segunda melhor coisa 
a fazer com a boca, a primeira ainda continua 
sendo ficar calado”. 
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texto: HélDer DIAS

f1: inauguração doS PadooCkS da f1 
fiCarÁ terMinado a teMPo Para a Corrida

Foi com muito entusiasmo 
e expectativa que na pas-

sada quarta-feira assistimos 
no circuito Gilles Villeneuve 
à inauguração das futuras 
instalações do Padock e Ga-

ragens que acolherão em muito breve, direi 
mesmo, dentro de poucos dias este circo in-
fernal mas tão maravilhoso que é a FÓRMU-
lA 1 .
Muitas foram as entidades oficiais convidadas 

para o evento, tais como a Presidente da Câ-

mara Municipal de Montreal, Valérie Plante e 
o grande patrão da Fórmula 1, Chase Carey, o 
qual nos afirmou que “tudo parece estar pronto” 
no Circuito Gilles Villeneuve ao qual  François 
Dumontier, promotor da corrida, também con-
firmou que o circuito estará pronto para o pró-
ximo Grande Prémio do Canadá e isto a cerca  
de três semanas antes da corrida, esta que será 
efetivamente a sétima  etapa da temporada.
Quanto à análise efetuada por A Voz de Portu-

gal, uma vez retirada toda a maquinaria, feitas 
as últimas retocagens e limpeza do novo pado-
ck, tudo nos parece dentro do tempo limite... 
enfim acreditamos...
Tal como nos disse Francois Dumontier que 

admitiu haver ainda alguns retoques a serem 
feitos, antes da pista estar completamente pron-
ta, “eles poderão esperar até ao dia que a cor-
rida aconteça. Mas... não é nada que compro-
meta o uso das garagens”, disse o promotor do 
Grande Prémio do Canadá. “O que se  pode ver 
parece pior do que realmente é. Se eu tivesse 
que colocar uma porcentagem no trabalho con-
cluído, eu diria que é entre 96 e 97 por cento”.
Chase Carey reafirmou as palavras de Dumon-

tier e acredita que tudo está mais ou menos pron-
to na pista. “Talvez eles só precisem varrer”. E 
prosseguindo; “As instalações combinam com 
as expectativas que definimos exatamente. Mas 
nesse aspeto nunca nos preocupamos porque 

sabíamos que o evento estava em boas mãos”, 
concluiu Carey.
Este trabalho que está sob a coordenação da 

Sociedade do Parque Jean-Drapeau teve a con-
tribuição de 41 M$ da Câmara de Montreal e 
de 18M$ do Governo do Québec. “A Câmara 
de Montréal está verdadeiramente orgulhosa de 
poder participar na modernização dos novos pa-
docks do Circuito Gilles Villeneuve. Esta nova 
infraestrutura ao mais alto nível da tecnologia 
poderá ser aproveitada por todos as Montreale-
sas e Montrealeses, assim como todos quantos 
utilizam o Parque pois estas instalações estão 
adaptadas a todas as necessidades e poderão 

ser apreciadas em primeiro plano nos eventos 
e actividades que ali se poderão desenrolar tais 
como o Grande Prémio da Fórmula 1”, disse a 
Senhora Valérie Plante, Presidente da Câmara 
de Montreal.
Um edifício ultra moderno e bem iluminado 

o qual foi para nós uma verdadeira surpresa . 
Construído sobre três andares este responderá 
às necessidades de todos: espectadores, pessoal 
das equipas, jornalistas e comentadores sendo o 
primeiro andar para as garagens, torre de con-
trol e salas para o pessoal. No segundo andar 
ficaram as “loges”, torre de controle, pódios e 
espaço para os jornalistas e por fim o terceiro 
andar será ocupado por “loges” e um grande 
terraço. Este novo edifício aumenta assim a ca-
pacidade de 1800 para 5000 pessoas.
Notícia importante para todos os amadores 

da Fórmula 1, foi quando Francois Dumon-
tier anunciou o DIA DAS PortAS ABer-
TAS, este que estará de volta na quinta-feira 
dia 6 de junho entre as 9h30 até ao meio-dia. 
Aqui poderá, caro leitor fazer GRATUITA-
MENTE, uma visita às novas instalações e 
ao mesmo tempo percorrer a linha dos pit’s 
(frente as garagens) e aí tirar as mais belas 
fotografias de todos os monologares ali ex-
postos e não só... dos pilotos também. A Voz 
de Portugal aí estará para vos acolher.

F1: ÚltImA HorA 

faleCeu o triPlo
CaMPeão do Mundo

niki lauda
texto: HélDer DIAS

Faleceu uma das lendas mais marcantes da 
Fórmula 1... Niki lauda morreu aos 70 

anos com problemas renais, confirmou a fa-
mília do tricampeão de FÓRMULA1, ele que 
foi cAmPeÃo muNDIAl com a Ferrari em 
1975 e 1977, e pela mclaren em 1984.
Um Lauda que sempre esteve aberto a todas as 

nossas perguntas e questões sempre que o abor-
dávamos, gentil enfim... não há palavras para de-
finir este que foi sem duvida um extraordinário 
piloto da sua época. Andreas Nikolaus Lauda era 
austríaco, nasceu em Viena no dia 22 de feverei-
ro de 1949. Lauda ingressou na Fórmula 1 em 
1971. Nas suas duas passagens pela categoria, 

somou 25 vitórias e 54 pódios, além dos três tí-
tulos mundiais. Pilotou pela Ferrari de 1971 até 
1979 e de 1982 até 1985 pela McLaren.
Num comunicado enviado pela família, a im-

prensa confirmava  a morte de Lauda. Ele não 
resistiu  a uma diálise depois de problemas re-
nais que o levaram de volta ao hospital. Florian, 
irmão de Lauda, confirmou a internação nesta 
segunda-feira pela manhã: “devido a problemas 
renais, ele teve que ser transferido do centro de 
reabilitação para uma clínica particular para diá-
lise”.

Pouco mais tarde o ‘Mirror.uk’ anunciou a mor-
te do ex-piloto: “com profunda tristeza, anuncia-
mos que nosso amado Niki morreu pacificamente 
com sua família nesta segunda-feira, 20 de maio 
de 2019”, diz o e-mail enviado à média. “Suas 
conquistas únicas como piloto e empresário são 
e permanecerão inesquecíveis, seu incansável 
entusiasmo pela ação, sua franqueza e coragem 
permanecerão. “Ele foi um modelo e um ponto 
de referência para todos nós, ele era um marido 
amoroso, pai e avô, e vamos sentir sua falta”.
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FerNANDo meDINA receBeu o cluBe NoS PAçoS Do coNcelHo

“o BenfiCa é anteS de tudo uM CluBe de liSBoa”

o Benfica, que no último 
fim de semana conquis-

tou o campeonato nacional de 
futebol, continua a “vestir” 
de vermelho e branco a cida-
de capital de Portugal.
Desta feita foi na Praça do 

Município onde, a equipa da 
Luz, foi recebida pelo presidente da edilidade 
lisboeta, Fernando Medina, e mostrou o troféu 
reconquistado na varanda do edifício emblemá-
tico da cidade lisboeta. Na presença assistiram à 
exibição do troféu milhares de adeptos que, ape-
sar de ter sido um dia normal de trabalho, não 
deixaram de uma vez mais, dizer presente a esta 
ação da sua equipa.
Recebidos nos Paços do Concelho ao som de 

“o campeão voltou”, Fernando Medina, líder do 
executivo lisboeta, cumpriu a tradição e, voltou 
a receber a equipa campeã nacional que recolo-
cou o troféu na cidade de Lisboa.
Depois do primeiro contacto com os adeptos, 

que encheram a Praça do Município, e da tra-
dicional foto de família na escadaria dos Paços 
do Concelho, o anfitrião Fernando Medina guiou 
atletas, equipa técnica e dirigentes do clube da 
Luz até ao Salão Nobre, para a justa homenagem 
aos novos campeões nacionais. 
“Os benfiquistas pediram e o Benfica deu-lhes 

mesmo o 37, hoje o campeão voltou”, começou 
por dizer o presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa, que saudou os campeões nacionais real-
çando que se trata de uma conquista histórica 
“assente na liderança e na organização do espe-

lho da ambição da cidade de Lisboa”.
A muitos dos convidados que enchiam por com-

pleto o Salão Nobre e a todos os que o ouviam na 
Praça, Fernando Medina lembrou que o Benfica 
“é um clube da cidade que nasceu popular, lis-
boeta e democrático”.
Cumprindo a promessa que há dois anos fez a 

Fernando Medina, Luís Filipe Vieira, presidente 
do Benfica, agradeceu a homenagem da CML:

 “Estamos aqui a cumprir a tradição, uma boa 
tradição, porque a nossa presença reflete a aten-
ção da cidade pelos clubes de Lisboa”.
Antes ainda de um dos momentos altos da tar-

de, o presidente da CML fez um pedido especial: 

“desejo que para a semana Lisboa possa estar a 
celebrar uma nova conquista - a Taça de Portu-
gal”, numa alusão a outro clube da capital que irá 
defrontar o FC Porto no Jamor, na circunstância 
o Sporting.
O troféu foi exibido na varanda dos Paços do 

Concelho para gáudio dos milhares de adeptos. 
Ao som do hino do Benfica jogadores e edis de 
Lisboa fizeram a festa.

texto: JoSé coStA

arouCa deCide Pedir inSolvênCia e avança
Para reSCiSão Coletiva CoM o Plantel
A administração do Arouca decidiu pedir 

insolvência da SDuQ e avançar para a 
rescisão coletiva com o plantel, avança o jor-
nal o Jogo.
Recorde-se que a decisão acontece depois de 

confirmada a descida da equipa ao Campeonato 
de Portugal, terceiro escalão do sistema de ligas 
de futebol de Portugal.
Segundo o mesmo jornal, o plantel foi apanhado 

de surpresa, sendo que apenas alguns jogadores 

foram avisados pelo team-manager, que havia 
sido informado da decisão por um elemento da 
direção. Flávio Soares ficou assim responsável 
por comunicar a informação aos jogadores.
Esta terça-feira, quando o plantel se apresentou 

para treinar, o estádio encontrava-se fechado e 
sem funcionários. Alguns dos jogadores acaba-
ram por treinar no Pavilhão Municipal.
De acordo com o Jogo, o Sindicato de Jogado-

res, depois de contactado pelo plantel, comuni-
cou que este tem de se apresentar todos os dias 

no local de treino e à hora habitual, mesmo que 
não tenha informações sobre horários ou sobre a 
possibilidade de o treino se realizar.

Os jogadores não sabem também quando come-
çam as férias, sendo que, no caso dos futebolis-
tas estrangeiros, o contrato definia que o clube 
iria pagar o bilhete de avião.
O Jogo escreve ainda que o clube tem dívidas 

ao departamento de formação.
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  P J V E D GM GS

1-Benfica	 87	 34	 28	 		3	 		3   103 31
2-FC	Porto	 85	 34	 27	 		4	 		3	 74	 20
3-Sporting	 74	 34	 23	 		5	 		6	 72	 33
4-Braga	 67	 34	 21	 		4	 		9	 56	 37
5-V.	Guimarães	 52	 34	 15	 		7	 12	 46	 34
6-Moreirense	 52	 34	 16	 		4	 14	 39	 44
7-Rio	Ave	 45	 34	 12	 		9	 13	 50	 52
8-Boavista	 44	 34	 13	 		5	 16	 34	 40
9-Belenenses	sad 43 34 10 13 11 42 51
10-Santa	Clara	 42	 34	 11	 		9	 14	 43	 45
11-Marítimo	 39	 34	 12	 		3	 19	 26	 44
12-Portimonense	39	 34	 11	 		6	 17	 44	 59
13-V.	Setúbal	 36	 34	 		8	 12	 14	 28	 39
14-Desp.	Aves	 36	 34	 10	 		6	 18	 35	 49
15-Tondela	 35	 34	 		9	 		8	 17	 40	 54
16-Chaves	 32	 34	 		8	 		8	 18	 34	 57
17-Nacional	 28	 34	 		7	 		7	 20	 33	 73
18-Feirense	 20	 34	 		3	 11	 20	 27	 64

  PTS  J V E D GM   GS

34ª joRnADA
Belenenses SAD 3-0 Nacional

braga 2-0 Portimonense
V. Setúbal 1-3 Rio Ave
Marítimo 0-1 boavista

feirense 2-1 desp. aves
Benfica 4-1 Santa Clara
fc Porto 2-1 sporting
Tondela 5-2 Chaves

Moreirense1-3v. guimarães

34ª joRnADA
Braga B 5-1	Benfica	B

V. Guimarães B 2-2 FC Porto B
Paços Ferreira 2-0 C. Piedade

Farense 1-0 Ac. Viseu
estoril Praia 2-1 FC Famalicão

Varzim 1-0 Académica oAF
uD oliveirense 2-1 Arouca

Sp. Covilhã 1-1 Mafra
Penafiel	0-1 Leixões

mARcADoREs           golos

1-Seferovic	[Benfica]	 23
2-Bruno	Fernandes	[Sporting]	 20
3-Rafa	Silva	[Benfica]	 17
4-Bas	Dost	[Sporting]	 15
4-João	Félix	[Benfica]	 15
4-Soares	[Fc	Porto]	 15
4-Dyego	Sousa	[Braga]	 15	
8-Pizzi	[Benfica]	 13	
9-Wilson	Eduardo	[Braga]	 12

texto: JoSé coStA

EurOPa lEaguE - final

liga dOs caMPEÕEs - final

  P J V E D GM GS

taÇa dE POrtugal - final
25 de maio de 2019 às 12:15 - Sporting vs FC Porto

1 de junho de 2019 às 15:00 - Tottenham vs Liverpool

29 de maio de 2019 às 15:00 - Arsenal vs Chelsea

  P J V E D GM GS
caMPEOnatO brasilEirO 2019

BeNFIcA com 2ª VoltA IrrePreeNSíVel NÃo DeI HIPóteSe

Bonjour CaMPeão
‘Bonjour´’ campeão. Foi 

assim que o País e o Mun-
do acordaram no dia 19 de 
maio, depois de consumada 
a reconquista pelo Sport Lis-
boa e Benfica.
Após o apito final da derra-

deira partida que opôs o clube da Luz ao Santa 
Clara dos Açores, o fogo de artifício, os cache-
cóis, as bandeiras e sobretudo a alegria de um 
povo, saiu à rua pintando um País de vermelho 
e branco, comemorando o 37º título de cam-
peão nacional da Liga maior do nosso futebol.
Com uma segunda volta do campeonato quase 

irrepreensível, onde em 19 partidas a equipa do 
Benfica averbou 18 vitórias e um empate, aos 
comandados de Bruno Lage, o arquiteto desta 
empreitada, viram ainda todo um povo a feste-
jar consigo tudo aquilo que conseguiram con-
quistar dentro das quatro linhas.
Na verdade, a nação benfiquista está, de pa-

rabéns. E está de parabéns por duas razões: a 
primeira porque soube ultrapassar as adversida-
des que se lhe foram deparando pelo caminho; a 
segunda porque teve a arte e engenho para unir 
o “exército” encarnado à volta da sua equipa. 
Nunca, durante a segunda metade da prova rai-
nha do nosso futebol se viu os adeptos, esse tal 
12º jogador, assobiar ou denegrir a prestação da 
sua equipa. 
Ao invés, nas horas de menor acerto (e foram 

alguns resultados que o Benfica teve de cor-
rer atrás deles para os virar a favor), os adep-
tos disseram presente, encheram as bancadas e 
puxaram pela equipa, como estiveram na festa 
de Norte a Sul, passando pelas Ilhas e termi-
nando na diáspora portuguesa espalhada pelos 

quatro cantos do mundo. Festejos dignos de 
campeão que muitas vezes são bem longe do 
país de origem, momentos de enorme felicidade 
para quem tem de vencer na vida num país de 
acolhimento. É certo que não existem festejos 
sem alguns excessos, mas nada de assinalável 
se passou com a nação benfiquista a demonstrar 
que se pode festejar sem ofender.
Mas voltamos à prestação da formação ben-

fiquista. Quer se queira quer não, não podere-
mos deixar de incluir o ex-treinador Rui Vitó-
ria nesta reconquista até porque Vitória entra 
diretamente para o segundo lugar do ‘ranking’ 
dos treinadores com mais campeonatos lusos, 
apesar de ter deixado o clube algo debilitado 
aquando da sua saída.
Mas uma sensacional recuperação protagoni-

zada pelo treinador Bruno Lage, numa aposta 
clara de Luís Filipe Vieira, rapidamente a equi-
pa deixou para trás os aspetos menos bons que 
o clube vinha a viver. Lage, no seu jeito calmo 
e tranquilo, com um discurso coerente e acer-
tado, levou o Benfica à conquista do campeo-

nato. Claro que deve ter tido dificuldades, mas 
essas como o próprio foi afirmando ao longo 
da época, são inerentes à profissão de treinador, 
que tem de gerir homens e Lage teve de gerir 
para além de homens, um conjunto de jovens 
jogadores que promoveu à equipa principal que 
como todos nós sabemos tem o “sangue quen-
te” e uma irreverência por vezes difícil de con-
trolar. Mas o técnico soube sempre passar as 
sua ideias à equipa, aquilo que pretendia dela 
ao mesmo tempo que foi conseguindo controlar 
o ímpeto dos adeptos que agora explodiram de 
alegria. 
em suma, lage conseguiu levantar a nação 

benfiquista que já estava ávida de festejar 
um título.

mARcADoREs           golos

1-Pires	[Penafiel]	 16
1-Fabrício	Simões	[FC	Famalicão]	16
3-Kwame	N´Sor	[Ac.	Viseu]	 15
4-Roberto	[Estoril	Praia]	 13
5-Ença	Fati	[UD	Oliveirense]	 12
6-Yakubu	Aziz	[V.	Guimarães]	 11
6-Kukula	[Sp.	Covilhã,	Leixões]	 11
6-Walterson	[FC	Famalicão]	 11
6-Chris	Willock	[Benfica]	 11

1-Paços	Ferreira	 74	 34	 23	 5	 6	 50	 21
2-FC	Famalicão	 69	 34	 21	 6	 7	 57	 34
3-Estoril	Praia	 54	 34	 16	 6	 12	 49	 42
4-Benfica	B	 52	 34	 15	 7	 12	 47	 42
5-Académica	OAF	 51	 34	 15	 6	 13	 36	 37
6-Sp.	Covilhã	 49	 34	 13	 10	 11	 42	 37
7-Leixões	 45	 34	 12	 9	 13	 35	 36
8-Penafiel	 45	 34	 13	 6	 15	 49	 48
9-FC	Porto	B	 44	 34	 11	 11	 12	 41	 42
10-Farense	 43	 34	 11	 10	 13	 39	 35
11-Ac.	Viseu	 43	 34	 12	 7	 15	 49	 54
12-UD	Oliveirense	 43	 34	 11	 10	 13	 44	 49
13-Cova	da	Piedade	 42	 34	 11	 9	 14	 25	 42
14-Mafra	 41	 34	 10	 11	 13	 40	 44
15-Varzim	 41	 34	 11	 8	 15	 25	 37
16-Arouca	 40	 34	 10	 10	 14	 40	 45
17-Braga	B	 37	 34	 11	 4	 19	 38	 45
18-V.	Guimarães	B	 31	 34	 6	 13	 15	 41	 57

1-Palmeiras	 13	 5	 4	 1	 0	 12	 1
2-Atlético	Mineiro	 12	 5	 4	 0	 1	 8	 6
3-São	Paulo	 11	 5	 3	 2	 0	 6	 2
4-Santos	 10	 5	 3	 1	 1	 7	 6
5-Internacional	 9	 5	 3	 0	 2	 7	 5
6-Goiás	 9	 5	 3	 0	 2	 6	 5
7-Botafogo	 9	 5	 3	 0	 2	 5	 5
8-Corinthians	 8	 5	 2	 2	 1	 6	 4
9-Flamengo	 7	 5	 2	 1	 2	 8	 7
10-A.	Paranaense	 7	 5	 2	 1	 2	 7	 6
11-Bahia	 7	 5	 2	 1	 2	 6	 6
12-Ceará	 6	 5	 2	 0	 3	 8	 6
13-Fluminense	 6	 5	 2	 0	 3	 10	 9
14-Fortaleza	 6	 5	 2	 0	 3	 5	 8
15-Cruzeiro	 6	 5	 2	 0	 3	 6	 11
16-Chapecoense	 4	 5	 1	 1	 3	 5	 7
17-Avaí	 3	 5	 0	 3	 2	 3	 5
18-CSA	 3	 5	 0	 3	 2	 1	 7
19-Grêmio	 2	 5	 0	 2	 3	 7	 10
20-Vasco	 2	 5	 0	 2	 3	 4	 11

6ª joRnADA
25/05 Botafogo 15:00 Palmeiras
  Grêmio 15:00 Atlético Mineiro
26/05 Santos 15:00 internacional
  Flamengo 15:00 Athletico Paranaense
  Bahia 18:00 Fluminense
  Corinthians 18:00 São Paulo
  Cruzeiro 18:00 Chapecoense
  Fortaleza 18:00 Vasco 
28/05 CSA 19:00 Goiás
  Avaí 19:00 Ceará

5ª joRnADA
Fluminense 4-1 Cruzeiro

Atlético Mineiro 2-1 Flamengo
Palmeiras 4-0 Santos
São Paulo 0-0 Bahia

Athletico Paranaense 0-2 Corinthians
Goiás 1-0 Botafogo

internacional 2-0 CSA
Chapecoense 1-3 Fortaleza

Vasco 1-1 Avaí
Ceará 2-1 Grêmio
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a Carreira de lage
Bruno Lage, é natural de Setúbal (distrito 

que começa a ser um caso sério no que a 
treinadores de futebol com sucesso diz respei-
to) e iniciou a sua carreira de treinador nos 
escalões jovens do Vitória de Setúbal em 1997.
Depois de ter treinado várias equipas jovens do 

Benfica de 2004 a 2012 e mais recentemente ter 
sido treinador adjunto no Sheffield Wednesday e 
Swansea City, Bruno Lage adquiriu o módulo de 
treinador nível 4 em apenas 6 meses e regressou 
ao Benfica como treinador da equipa B em Julho 
de 2018.

Seis meses depois, no dia 3 de janeiro de 2019, 
ele assumiu a liderança da equipa principal do 
clube, substituindo Rui Vitória. Três dias depois, 
Bruno Lage fez a sua estreia na I Liga com uma 
vitória por 4 a 2 sobre o Rio Ave. Em 18 de maio 
de 2019 sagrou-se campeão nacional pela pri-
meira vez na sua carreira como treinador após 
vencer o Santa Clara por 4 a 1 no estádio da Luz 
na 34ª jornada, conquistando assim o 37º cam-
peonato para o Benfica.

QuADro
Nome completo: 
 Bruno Miguel Silva do Nascimento
Data de nascimento: 
 12 de maio de 1976 (43 anos)
local de nascimento: Setúbal, Portugal
Nacionalidade: portuguesa
Altura: 1,90 m
Equipa atual: SL Benfica
Posição: Treinador
Equipas que treinou: 
1997–1998: Vitória Setúbal (formação)
2000: Fazendense (assistente)
2000–2001: GDR 1º Maio (formação)
2001–2002: UF Comércio e Indústria (assistente)
2002–2003: GDR 1º Maio (formação)
2003-2004: Estrela Vendas Novas (preparador físico)
2004–2012 - Benfica (formação)
2012–2014: Shabab Al Ahli (juniores e equipa B)
2015–2017 : Sheffield Wednesday (assistente)
2017–2018: Swansea City (assistente)
2018: Benfica B (técnico) e 2019 – Benfica 

(Técnico principal).

aPoSta noS ‘MiúdoS’ ganha
A mudança de técnico no Benfica, com a en-

trada de Bruno lage e saída de rui Vitó-
ria, fez emergir vários jovens (que atuavam 
na equipa B do Benfica), à equipa principal. 
entre eles destaca-se um jovem de 19 anos, 
cujo talento foi importante na metamorfose 
operada no futebol da equipa. Aliás, a aposta 
de lage nos jovens, revelou-se ter sido uma 

posta completamente ganha. Foi fácil ver a 
classe da maior parte deles que nunca vaci-
laram perante as dificuldades, física e sobre-
tudo psicológicas, quando confrontados com 
desafios de mais alto nível. Neste capitulo, o 
“miúdo” João Félix, jogou como gente gran-
de, tornando-se, inquestionavelmente, uma 
das figuras do 37.º título. 

Mas a aposta do atual técnico ‘encarnado’ tra-
duziu-se em 26 jogos para o campeonato, 15 
golos marcados e sete assistências. No entanto, 
a influência que o jovem tem tido na dinâmica 
ofensiva da equipa vai muito além dos números, 
pela sua irreverência, mobilidade, qualidade téc-
nica, criatividade e inteligência de jogo, mensu-
rável pela forma como se movimenta e se furta 

às marcações para surgir na área em posição de 
finalizar.
A par de Félix, Lage apostou também nos joga-

dores da formação do Seixal como Rúben Dias, 
Ferro, Fernandes, Yuri Ribeiro, Gedson, Florin-
do Luís e Jota, uns com mais jogos outros nem 
tanto, mas que foram apostas, lá isso foram.

SeiS MilhõeS eM PréMioS
luís Filipe Vieira era um homem e um pre-

sidente radiante e após o recolher à ca-
bina por parte de jogadores e staf, o líder da 
Nação benfiquista falou aos presentes e anun-
ciou, entre outras declarações importantes e 
sentidas, a duplicação do prémio pelo título, 
de 2 para 4 milhões de euros. Ora, quatro mi-

lhões de euros a dividir por 29 campeões mais 
dois que não jogaram (Yuri Ribeiro e Zlobin), 
dá cerca de 130 mil euros a cada um dos joga-

dores que compõem o plantel encarnado.
A política de distribuição de prémios para os la-

dos da Luz é igualitária. Ou seja, recebem todos 
o mesmo independentemente de quem joga mais 
ou menos ou, como no caso de Yuri Ribeiro e 
Zlobin, nem se estreia na prova, segundo expli-
cou fonte próxima de um jogador do Benfica.

Bruno Lage terá di-
reito a um bónus de 
um milhão de euros 
pelo título ou dois 
se o prémio dele 
também duplicar. 
Prémio esse que o 
técnico principal di-
vidirá depois com os 
seus adjuntos (Mar-
co Pedroso, Nélson 
Veríssimo, Alexan-
dre Silva e Fernando 
Ferreira).
No total o Benfica 

vai distribuir um 
bolo de seis milhões 

de euros para premiar o 37.º campeonato da sua 
história. Um valor que dobra os prémios pagos 
aquando do tetra-campenato em 2016-17.
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FELIZ E MAIS UNIDO DO 
quE nunca. Depois de 
viver em guerra durante 
muito tempo com minha 
esposa. Nós lutavamos 
por tudo. A situação pio-
rou quando minha esposa 
percebeu que perdemos 
pessoal em nosso negócio 

por falta de pagamento. Assim, nós visitámos o 
XaMã e bendito seja dEus que nós chegámos 
ao íNDio porque na primeira visita ele percebeu 
como nós éramos ruins e o motivo. Meu parceiro 
estava	nos	fazendo	mal	para	ficar	com	tudo.

RAUL E LÍDIA

eu estava com medo da 
minha vida quando minha 
esposa de repente caiu na 
cama por causa de fortes 
dores nos ossos, dores 
tão fortes que eu não tive 
forças para fazer qualquer 
coisa. Passei 2 meses an-
gustiado no hospital acom-

panhando-a sem nenhuma melhora, então fui ao 
XaMã ÍndiO e visualizei que nos jogaram um 
Mau OlhO que afetou diretamente a nossa saú-
de. Não há como agradecer a alegria que sinto 
por poder receber nossa esposa de volta à nossa 
casa. ObrigadO. CONSTANTINO TESTA

Sua família nunca aceitou nos-
so relacionamento devido a di-
ferenças de classe. eles sem-
pre nos causaram problemas 
e mal-entendidos até que nos 
destruíram. eu tentei consertar 
as coisas de qualquer maneira, 

mas eles colocaram tudo contra mim. Todas as 
minhas	 coisas	 começaram	 a	 ficar	 complicadas	
porque eu não conseguia me concentrar em pen-
sar nela. Grato a dEus por me levar com este 
POdErOsO XaMã que com apenas 3 cerimó-
nias de amor eu consegui recuperar minha casa 
novamente. eu recomendo pela sua honestidade 
e solução rápida. ANÓNIMO

BenfiCa CoM Sete no ‘onze’ ideal
da uefa Para a liga PortugueSa
O campeão Benfica domina o 

‘onze’ ideal da I Liga para a versão 
portuguesa do site da UEFA, com 

sete futebolistas entre os eleitos, 
enquanto o FC Porto tem três e o 
Sporting um.
Os defesas ‘encarnados’ André Al-

meida, Ruben Dias e Grimaldo par-
tilham o setor com o portista Éder 
Militão, que tem o companheiro 

Iker Casillas na baliza.
Os novos campeões Pizzi e Rafa 

Silva repartem o meio campo com 
o portista Herrera e o sportinguista 

Bruno Fernandes, segundo melhor 
marcador do campeonato e o médio 
mais goleador da Europa, com 20 

tentos.
O ataque fica entregue aos benfi-

quistas João Félix e Seferovic, me-
lhor marcador da prova, com 23 re-

mates certeiros.
O Benfica conquistou no sábado 

o 37.º título de campeão nacional, 

enquanto o FC Porto soma 28 tro-
féus, o Sporting 18 e Belenenses e 
Boavista um cada.
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