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7RestRutuRação do
JOrnal vOz dE POrtugal

como sabido pela maioria da comuni-
dade o jornal A Voz de Portugal, mu-
dou de administração há um ano, com 

os proprietários Sylvio martins e marie mo-
reira, sem esquecer uma mudança na direção 
do jornal com jovens à frente deste jornal, 
com Daniel loureiro e Sylvie machado sem 
esquecer a nova nomeação jorge matos para 
recativar e enriquecer a direção do jornal.
O presente trabalho pretende simplesmente, 

recordar e fazer o possível para colocar o passa-
do no presente projetando o futuro.
Visará a vertente cultural e social, informar a 

comunidade com artigos relevantes, não só da 
diáspora mas também do País de acolhimento. 
Procuramos quanto possível os diversos aconte-
cimentos na vida da diáspora de caráter cultural, 
e informações recebidas que sejam credíveis e 
de leitura fácil e agradável. Como o caro leitor 
pode observar esta edição em cores é uma das 
inovações que esperamos que seja de agrado de 
todos. 
A Voz de Portugal, há longos anos ao servi-

ço da comunidade, merece um reconhecimento 
positivo da parte dos leitores. Desde já seja dito 
que os mesmos, ficam com a liberdade de nos 
enviar sugestões para melhorar as nossas edi-
ções. Que esta restruturação sirva para bem de 
todos e faça conhecer mais e melhor a comuni-
dade, que na esperança e uma luta constante vai 
procurando caminhos de realização humana.
A todas as pessoas que de perto ou longe, 

aceitarem colaborar dando diversas infor-
mações, aqui fica um sincero agradecimento.

ADmINIStrAÇÃo Campinos nas BeRmudas

14 6

inaugurou-se o Lisboa-porto,
apresentação de dois novos vinhos

Festas do divino espírito
santo de santa teresa
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seRVIços consulaRes
EMBAixADA DE PORTuGAL EM OTAVA t.: 613.729.0883 
CONSuLADO GERAL DE 
PORTuGAL EM MONTREAL t.: 514.499.0359

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

Ranchos FolclóRIcos

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

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

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

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

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

texto: 
joSé coStA

estou Cansado!!!

Vou fazer 58 anos no próxi-
mo dia 6 (sábado) e começo, de 
fato, a estar cansado. Exceto um 
breve período na década de 80, 
quando fiz o meu serviço militar, 
tenho trabalhado duro desde que 

deixei de estudar e abracei o jornalismo como pro-
fissão. Trabalhei 50 horas por semana, quando não 
eram mais, e praticamente não caí doente em quase 
35 anos de profissão. Viajei pelo Mundo, atrás da 
reportagem, da entrevista, em suma do meu traba-
lho que era dar ao Mundo novos mundos através 
da escrita. Tive sempre um salário razoável, mas 
não herdei do meu trabalho ou do meu rendimento, 
grande riqueza monetária ao contrário da cultural, 
aí sim, enriqueci e muito, a minha pessoa. Traba-
lhei muito para chegar onde estou, mas presente-
mente estou cansado, bastante cansado mesmo. E 
estou cansado, sobretudo, de que me digam que 
tenho de “distribuir a minha pouca riqueza” com as 
pessoas que não querem trabalhar e que não têm a 
ética de trabalho. Estou cansado de ver o Governo 
ficar com grande parte do dinheiro que eu ganho, 
pela força dos impostos, e o dá a vagabundos com 
preguiça para ganhá-lo através do trabalho. Estou 
cansado de ler e ouvir que o Islamismo é uma “reli-
gião de paz”, quando todos os dias eu leio dezenas 
de notícias de homens muçulmanos a matar suas 
irmãs, esposas e filhas pela “honra” da sua família; 
de tumultos sobre alguma ligeira infração; de aten-
tados terroristas reivindicados por muçulmanos 
radicais, em nome da religião; de muçulmanos a 
assassinar cristãos e judeus porque não são “cren-
tes” e tudo isto em nome de Alá, porque o Alcorão 
e a lei Sharia diz para eles o fazerem.
Estou cansado de que me digam que por “tole-

rância para com outras culturas” devemos deixar 
que a Arábia Saudita e outros países árabes usem 
o dinheiro do petróleo para financiar mesquitas e 
escolas madrasas islâmicas, para pregar o ódio na 
Europa, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos 
e Canadá e, enquanto que ninguém desses países 

está autorizado a fundar uma sinagoga, igreja cristã 
ou escola religiosa na Arábia Saudita ou qualquer 
outro país árabe, para ensinar o amor, a tolerância 
e a paz. Em Portugal não é preciso este financia-
mento, a Câmara Municipal de Lisboa, com os 
nossos impostos, vai construir uma mesquita, es-
tando, para isso, a fazer expropriação de casas e a 
demoli-las para ter o espaço necessário... imaginem 
o granel que seria se fosse para construir uma igreja 
católica... vinham logo os “politicamente corretos” 
gritar que estamos num Estado laico... Assim, trata-
-se simplesmente de tolerância religiosa...
Estou cansado de que me digam para baixar o meu 

padrão de vida para lutar contra o aquecimento glo-
bal, o qual não me é permitido debater.
Estou cansado que me digam que os toxicodepen-

dentes têm uma doença, e que eu tenho de contri-
buir para o seu tratamento e pagar pelos danos que 
fazem. Nenhum germe gigante os agarrou e encheu 
de pó branco seus narizes, ou à força injetou porca-
ria em suas veias. Estou cansado de ouvir ricos atle-
tas, artistas e políticos de todos os partidos, a que 
chamo papagaios, falarem sobre erros inocentes, 
erros estúpidos ou erros da juventude, quando to-
dos sabemos que eles pensam que seus únicos erros 
foi serem apanhados nas malhas da corrupção. Es-
tou cansado de pessoas sem senso do direito, sejam 
elas ricas ou pobres e estou cansado da Justiça que 
teima em não funcionar. Estou realmente cansado 
de pessoas que não assumem a responsabilidade 
por suas vidas e ações. Estou cansado de ouvi-las 
culpar os governos e a sociedade de discriminação 
pelos “seus problemas.” Sim, estou muito cansado. 
Mas também estou feliz por fazer 58 anos, porque 
não vou ter de ver o Mundo que essas pessoas estão 
a CRIAR. Mas estou triste e penso que futuro dei-
xaremos para os nossos filhos e netos ainda bastan-
te novos. Graças a Deus que já estou no caminho de 
saída e não no caminho de entrada. Não há maneira 
de isto ser amplamente divulgado... A menos que 
cada um de nós colabore, lutando com toda a força 
para contrariar esse (mau) caminho que o Mundo, 
por força de péssimos governantes, nos está a pro-
porcionar. Esta é a nossa chance de fazermos a di-
ferença e deixar um mundo melhor…

MOrrEu O cOrOnEl ManuEl cOsta Braz
O militar de Abril faleceu ontem em Lisboa, aos 85 anos, vítima de doença prolonga-
da. Costa Braz fez parte do grupo que preparou o 25 de Abril e, mais tarde, do Grupo 
dos 9, que normalizou a democracia em Portugal no verão de 1975. Costa Braz foi o 
primeiro Provedor de Justiça português, tendo assumido durante dez anos, entre 1983 
e 93, o cargo de Alto Comissário contra a Corrupção. Foi ministro da administração 
interna em governos provisórios, mais tarde, integrou governos de Mário Soares e de 
Maria de Lurdes Pintasilgo.
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Especialista em ciências ocultas, ele irá guiá-lo para encontrar o seu 
caminho em: amor, trabalho, família ou justiça ...

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

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

Para mais informações
438-483-9208

voyance.sadinma@gmail.com

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.

aGenda comunItÁRIa

texto:
jorge correIA

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

Vladimir Putin, líder 
da Rússia, afirmou há 
poucos dias em entre-

vista ao Financial times que o 
“liberalismo se tornou obsole-

to”. 
Uma escola nos Estados Unidos da América 

(EUA), recebeu uma estudante do pré-primário 
(maternelle) com uma grande incapacidade audi-
tiva; os seus coleguinhas, do alto da sua inocên-
cia, aprenderam o suficiente da linguagem gestual 
para manterem uma conversa com esta criança 
mantendo-a assim integrada. 
O tema “Logical Song”, tocado pela banda Su-

pertramp fala-nos de como quando somos novos 
“a vida nos parece tão maravilhosa, um milagre, 
linda, mágica...”, mas depois somos enviados 
para aprendermos a ser “lógicos, responsáveis, 
práticos, mostrando um mundo do qual nos torna-
mos dependentes, um mundo clínico, intelectual, 
cínico...”, onde “temos que estar atentos ao que 
dizemos senão seremos chamados de radicais, li-
berais, fanáticos, criminosos...”, um mundo onde 
“temos que concordar com o que nos é imposto, 
se nos quisermos sentir aceites, respeitáveis, con-
forme as normas da sociedade, um vegetal...”. 
Pergunta-se o amigo leitor, e pergunto eu tam-

bém ao amigo leitor, qual a ligação entre estes três 
apontamentos? Se meditarmos um pouco sobre o 
que sabemos sobre a Liberdade, que não é o fazer-
mos tudo o que nos apetece, mas sim reconhecer-
mos e escolhermos o caminho certo de livre e es-
pontânea vontade, dizia eu que a Liberdade não é 
um talento, não é um bem transacionável; trata-se 
sim de um edifício, construído pelas parcelas indi-
viduais que eventualmente formam um coletivo. 
Ainda que seja abstrato, contudo como todas as 
construções exige esforço de construção e esforço 
de manutenção; exige melhoramentos à medida 
que a Humanidade vive novas experiências que 
colocam à prova o método de construção, a qua-
lidade dos materiais e a direção da própria cons-
trução. Mas para isto a Humanidade tem de ter 
liberdade de experimentar, mas também a humil-
dade de reconhecer os erros, assumir as responsa-
bilidades, reparar o que for necessário reparar e 
progredir, sempre progredir. Aqui entram os três 
apontamentos com que iniciei esta digressão: uma 
canção que reflete sobre como cedemos a nossa 
Liberdade para sermos transformados numa en-
grenagem de um sistema que nos torna dependen-
tes dele mesmo, meros componentes da satisfação 
de interesses mais ou menos escusos; o exemplo 
de como em crianças de tenra idade somos tão 
íntegros que a diferença de outros não é impe-
dimento para os integrarmos ou estabelecermos 
pontes; um destacado líder mundial, de um país 
e povo que merece o nosso respeito, mas que do 
alto da sua maturidade de vida mundana, rechea-
da, como a esmagadora maioria, de frustrações, 
medos, ambições e desejos ilegítimos, sente-se à 
vontade, nos tempos que correm, de apregoar tal 
atentado contra a Liberdade individual, sem que 
haja contestação, diria mesmo reprovação.
Ao bem estar que vivemos, pelo menos nas na-

inimigos da Liberdade
ções mais desenvolvidas, tornámo-nos autênticos 
vegetais que almejam apenas o seu quinhão pro-
tegido, a ponto de não compreendermos como re-
centemente um pai salvadorenho atira-se com a 
sua filha numa travessia de um rio, encontrando 
apenas a morte miserável numa margem imunda, 
pai esse que muitos chamam de irresponsável, 
sem compreenderem, ou pelo menos sem serem 
capazes de dedicar um minuto de pensamento 
para chegarem à simples conclusão de que um 
pai para correr tal risco é porque evidentemente 
foi empurrado até ao limite, estressado para além 
do razoável, não tendo nada a perder a não ser a 
própria vida, encurralado entre a miséria e a misé-
ria. E assim vemos inimigos da Liberdade pregar 
contra o liberalismo, não contra este propriamente 
dito, mas sim contra a Liberdade individual, seu 
verdadeiro alvo, pois a Liberdade sempre foi em 
todos os tempos, em todas as épocas, o inimigo 
dos líderes e movimentos que sempre atentaram 
contra a esfera individual com medo de perderem 
as suas posições privilegiadas. Há 25 anos atrás 
uma entrevista como a de Putin mereceria a repri-
menda imediata do público, a recusa a tal ideia; 
atualmente temos multidões a aplaudi-la, basea-
das no medo alimentado pela hipocrisia de quem 
cria conflitos, confusão, medos, ansiedade, ambi-
ções ilegítimas nas sociedades. Há uma equipa de 
demolição no edifício da Liberdade, há estragos 
já feitos; mas ainda há a possibilidade de a neu-
tralizar e de reparar e reconduzir a construção da 
Liberdade.

cOnsElhO EurOPEu nOvaMEntE rEunidO EM BruxElas 
Os chefes de Estado e de Governo da união Europeia (uE) retomaram as negociações 
das nomeações para os altos cargos europeus, depois de terem adiado esta terça-feira 
o reinício da cimeira extraordinária durante cinco horas. “Esperançosamente, esta será 
a minha última atualização e uma positiva: o almoço do Conselho Europeu começou”, 
escreveu o porta-voz do presidente do Conselho Europeu, Preben Aamann, na sua 
conta na rede social Twitter.
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8:00 Jornal da Tarde
9:13 Palavra aos Diretores
9:45 ideias & Companhias
10:01 Festa de Verão
 Costa de Caparica
12:30 Portugal em Direto
13:58 à Roda da Alimentação
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:31 Miúdo Graúdo
17:17 Visita Guiada
18:02 Viva a Música
18:45 ideias & Companhias
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:48 Portugal Mais Perto
21:16 Joker
22:01 Notícias do Atlântico
23:03 água de Mar
23:49 Fatura da Sorte
0:04 Grande área
0:57 Arq 3
1:16 Hora dos Portugueses 

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

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

5ª-fEira, 4 dE JulhO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Lugares Perdidos
5:30 Missa do Corpo de Deus
6:35 Festa de Verão
 Costa de Caparica

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

6ª-fEira, 5 dE JulhO                     
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, 3 dE JulhO                     
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, 4 dE JulhO                             
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, 5 dE JulhO        
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, 3 dE JulhO                     
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, 4 dE JulhO                             
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, 5 dE JulhO                     
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, 3 dE JulhO                     
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, 4 dE JulhO                             
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

ConheCa meLhor a história das Festas de são pedro

o verdadeiro nome de 
São Pedro é Simão. 
Nasceu na galileia 

e vivia da pesca até ser con-
vocado por joão evangelista 
para fazer parte dos Apósto-

los de jesus cristo.
Simão acabou tornando-se um dos seguidores 

prediletos e mais próximos de Jesus.  Devido a 
este facto Jesus Cristo deu o nome de Pedro que 
significa pedra. São Pedro, o fundador da Igre-
ja Católica Romana, é considerado o primeiro 
papa da igreja católica e um dos mais antigos 
santos da religião.  O protetor dos pescadores e 

das viúvas.
A grande homenagem a São Pedro encerra os 

festejos nos dias 28 e 29 de junho, conta com 
procissões organizadas pelos pescadores e pe-
las viúvas. A história contada é que Pedro viveu 
muitos anos mesmo depois de Jesus ter morrido 
e dedicou a sua vida à pregação das palavras de 
seu mestre pelo Império Romano. Por este mo-
tivo que o Santo é considerado o fundador da 
Igreja Católica Romana.
O dia de São Pedro é comemorado no dia 29 de 

junho desde os primeiros séculos da formação 
da Europa Cristã.  Esta celebração é mais anti-
ga que o próprio Natal. A origem da celebração 
do dia de São Pedro aponta para o facto de que 
Pedro teria sido morto em 29 de junho de 64 
d.C.A memõria dos dois Santos apóstolos Pedro 
e Paulo é relembrada e festejada no mesmo dia.
PORQUE AS PESSOAS DIZEM QUE SÃO 

PEDRO É RESPONSÁVEL PELO TEMPO?
PORQUE AS PESSOAS DIZEM QUE SÃO 

PEDRO É QUE MANDA A CHUVA?
A verdade é que São Pedro tem uma fama bas-

tante considerável como “porteiro” do reino dos 
céus.  No evangelho de Mateus na Bíblia “Jesus 

olha para Pedro e diz: “Eu te darei as chaves 
do Reino dos Céus e o que ligares na terra será 
ligado nos céus.” Na boca do povo esta frase 
ganhou um poder gigante. As tradições apontam 
São Pedro com o guardião do céu, aquele que 
tem a chave para entrar no paraíso.  Reza a tra-
dição de que se alguém quiser vender um imó-
vel, é só rezar a São Pedro e levar a uma igreja 
uma chave com 3 fitinhas amarradas, azul, rosa 
e branca.

coNHeÇA melHor AS FeStAS juNINAS 
No mês de Junho a igreja celebra a festa de três 

grandes Santos, conhecidas como Festas Juni-
nas: Santo António, dia 13; São João Batista, dia 
24; São Pedro, dia 29.
SANto ANtóNIo - nasceu em Lisboa em 

1195 e faleceu em Pádua, Itália, no dia 13 de ju-
nho de 1231 apenas com 36 anos. Santo António 
tinha enorme compaixão pelos pobres.
SÃo joÃo BAtIStA - o nome de João sig-

nifica Deus dá a graça.  São João foi o único 
profeta a anunciar a chegada do Messias, bati-
zou no Rio de Jordão o próprio autor do batis-
mo. No dia 24 de junho celebramos seu nasci-
mento.  João é o único dos Santos que tem o dia 
de nascimento e o dia da morte celebrados.  To-
dos os outros Santos têm apenas o dia da morte 
rememorado.
SÃo PeDro -  foi o primeiro a ser chamado 

por Jesus, com o seu irmão André, Jesus con-
vidou Pedro para deixar o barco na praia, para 
ir caminhar com Jesus. Pedro foi o pescador de 
homens e o fundador da Igreja Católica Roma-
na.

Claudia Arruda 
e Armenia Teixeira

ADVOGADAS
aRRuda teIXeIRa Inc.

28, rue notre-dame est, suite 302
montreal, Qc, h2y 1B9

info@atlegal.ca
T.: 514 375-2338  F.: 514 375-2339
4999, boul. saint charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632

texto: FrANcIScA reIS

ParlaMEntO avanÇa Para quEixa na JustiÇa cOntra JOE BErardO
Os deputados da Comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos vão avançar com uma 
queixa contra Joe Berardo junto do Ministério Público. A Associação Coleção Berardo não en-
viou toda a documentação pedida pelos deputados. O Parlamento tinha solicitado a entrega 
das atas que mostram de que forma os estatutos foram mudados, para que a Caixa, o BCP 
e o Novo Banco não tivessem poder sobre as obras de arte que lhes foram entregues como 
garantia. Joe Berardo incorre agora num crime de desobediência.
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grupo FoLCLóriCo Campinos do ribatejo de montreaL
CeLebra são joão no CLube vasCo da gama nas bermudas

Por vezes temos de ser nós 
a comandar a vida para 
realizarmos sonhos. Dois 

anos após realizada a digressão a 
Portugal em 2017, o grupo Fol-
clórico campinos do ribatejo de 
montreal concretizou mais um 
sonho ao ir dançar às Bermudas, 
mais precisamente no parque 
Victória na cidade de Hamilton, 
capital do arquipélago.
Há cerca de 2 anos fomos convi-

dados pelo Clube Vasco da Gama 
das Bermudas para participar nos 
festejos de São João de 2019 orga-

nizados pelo mesmo. Foi um con-
vite que nos deu pano para mangas, 
como se costuma dizer!
Deixar algo para trás é inevitável.  

Manda o desejo maior daquilo que 
queremos... Um projeto louco para 
alguns mas realizável para outros. 
Tanto o foi que no dia 21 de ju-
nho, chegados ao cais de Boston, 
embarcaram no navio de cruzeiro, 
Norwegian Gem, 42 Campinos do 
Ribatejo de olhos brilhantes e ávi-
dos de aventura, a qual terminou 
com o regresso a 28 de Junho.  
Domingo 23 de Junho, todos ves-

tidos de T-shirt rosa, chegámos a 
St-George, uma das 150 ilhas do 
arquipélago, onde fomos calorosa-
mente recebidos pelo Sr. Tony Me-

deiro, o qual nos levou no “ferry” 
até Hamilton onde fomos dançar.  
Chegados ao destino, deparámos 
com o característico ambiente fes-
tivo do São João, tão popular em 
Portugal e nos Açores: balões e 
bandeirolas coloridas, música po-
pular portuguesa, magotes de pes-
soas por aqui e por ali em amena 
cavaqueira, e claro como manda a 
tradição, o cheirinho de sardinhas 
assadas e batatas cozidas a pairar 
no ar, convidando a beber um co-
pito e a comer um naco de broa de 
milho, por sinal bem gostosa!!!  À 
nossa espera no parque estavam o 
Grupo Folclore do Clube Vasco da 
Gama e o Grupo da Marcha Vasco 
da Gama, os quais nos acolheram 
com muito carinho, alegria e sim-
patia.
Ambos os grupos, de raízes aço-

rianas, apresentaram as suas danças 
ao público presente com suavidade, 
graça e muita elegância fazendo 
lembrar as danças de salão dou-
trora. Através das suas exibições, 
o Grupo Folclore Vasco da Gama 
continua não só a manter vivas a 
tradição e cultura açorianas como 
também a partilhá-la com as de-
mais culturas existentes nas ilhas 
das Bermudas. 
Os Campinos do Ribatejo, segun-

do a opinião de diversas pessoas, 
dançaram e encantaram! Modas 
antigas como o Vira, o Fadinho, a 
Rabascansa, o Corridinho ribateja-
no e o Fandango foram bailadas no 

coreto com garra, ritmo e mestria. 
Com a excelente atuação daquela 
tarde, tão quente de temperatura 
como de calor humano, todos, des-
de a escolinha do folclore, passan-
do pelos jovens até aos elementos 
da velha guarda, estão de parabéns 
por continuarem a honrar o nome 

do Grupo Folclórico Campinos do 
Ribatejo aqui e além-fronteiras. Di-
vulgar o mais fielmente possível as 
danças, trajes, artefactos e músicas 
do Ribatejo e transmitir aos mais 
jovens o gosto pela nossa língua, 
cultura e tradição em terras estran-
geiras é o nosso principal objetivo.
As ilhas Bermudas situadas no 

oceano Atlântico foram descober-
tas entre 1503 a 1511 pelo espanhol 
Juan de Bermudez, que por lá nau-
fragou.  Posteriormente ocupada 
pelos ingleses em 1609 torna-se 
uma colónia britânica em 1684.  É 
desde 1968 um território ultrama-
rino autónomo sob dependência da 

coroa inglesa. Com uma área de 53 
km² e mais ou menos 60 mil habi-
tantes o arquipélago das Bermu-
das é constituído por cerca de 150 
ilhas, ilhéus e rochedos de origem 
vulcânica recobertos de coral que 
oferecem paisagens deslumbrantes 
onde o céu e o mar se confundem. 

Estima-se atualmente que  ¼ da 
população das Bermudas tenha as-
cendência portuguesa sendo a gran-
de parte da comunidade emigrante 
oriunda dos Açores ou de descen-
dentes açorianos.  Praticamente to-
dos os aspetos da vida nas Bermu-
das receberam, de uma forma ou de 
outra, a influência dos imigrantes 
portugueses.  A nível político, pú-
blico ou desportivo passando pela 
industria hoteleira, construção civil 
até ao domínio da agricultura e en-
tretenimento, está patente o cunho 
do povo açoriano.  A comprovar a 
importância dos portugueses nas 
ilhas há a salientar o facto de que 
até as máquinas multibanco ofere-
cem o serviço em 2 línguas:  inglês 
e português.
Para terminar renovo, em meu 

nome e no nome dos Campinos 
do Ribatejo, o agradecimento ao 
Clube Vasco da Gama pelo gentil 
convite que nos fizeram, pela con-
fraternização e amizade que nos 
demonstraram. Boa continuação e 
bem-haja a todos.
e a ti, caro leitor, que te estás a 

dar ao trabalho de leres este arti-
go, os meus agradecimentos.  Se-
jam felizes!!

mArgArIDA cArVAlHo

caldas da rainha fOrMaliza candidatura a cidadE criativa da unEscO
A candidatura “foi submetida na sexta-feira, dia 28 de junho, com o apoio prévio da Comis-
são Nacional da uNESCO (Organização das Nações unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura)”, anunciou Luísa Arroz, coordenadora do projeto que visa atribuir a Caldas da 
Rainha, no distrito de Leiria, o título de “Cidade Criativa da Cerâmica”. Elaborada no âmbito 
da Cátedra uNESCO em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade do instituto 
Politécnico de Leiria (iPL), a candidatura prevê “a implementação de políticas culturais e de 
sustentabilidade alicerçadas nas artes e na cultura”, explicou a mesma responsável.
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Festas do divino espírito santo de santa teresa

As mordomas das Festas do Divino es-
pírito Santo e de São Pedro de 2019, 
rosa margarida Andrade e Ana Isabel 

Soares, estão de grandes parabéns junto com 
toda a equipa que ajudaram a este grande 
sucesso de festividades que revelam a impor-
tância das festas em honra do Divino espírito 
Santo, e mostra bem o espírito do povo Aço-
reano.
Sexta-feira 28 de junho, foi rezado o terço no 

parque de estacionamento do hôtel de ville, com 
um número razoável de fiéis, com cânticos lin-
dos cantados pelos presentes. Após a liturgia foi 
servida a tradicional carne guisada, muito bem 
cozinhada pela sra. Lúcia de Sousa e sr. Luís de 
Sousa, estava deliciosa. Houve a líndissima Mar-

cha dos Amigos de Rabo de Peixe com várias 
danças, com uma excelente música para dançar 
tocada por Jorge Pimentel e sua família, era um 
rodopio de gente a dançar e a cantar, serão muito 
alegre à maneira dos Açores. 
Sábado 29 de junho, o início das festividades 

com atuação da marchas da Associação Portu-
guesa do Canadá foi complicado com a chuva. 
Depois foi um verdadeiro milagre com a tempe-
ratura e tivemos uma excelente atuação do con-

junto Starlight, muito apreciado, estes músicos 
já têm um bom reportório e fama internacional. .
No âmbito destas festas religiosas, tradicionais, 

culturais e tipicamente açorianas, mostra-se os 
costumes do povo acoriano e sobretudo uma 
componente típica da gastronomia açoriana que 
estava uma delícia, neste caso as tradicionais so-
pas do Espírito Santo, como a carne guisada, a 
massa sovada, as malassadas e o arroz doce. 
Domingo 30 de junho, a animação musical foi 

sem dúvida de 5 estrelas com a marcha do Clube 
Oriental, o Rancho Folclórico Ilhas do Encanto 

da Casa dos Açores, DJ Moreira, César Russo 
vindo de Brampton, e o nosso famoso Eddy Sou-
sa, DJ Xmen. Sylvie Pimentel foi a apresenta-
dora e animadora durante todo o fim de semana 
fazendo um trabalho maravilhoso.
Pois então o cortejo estava muito lindo, todos 

muito bem apresentados, as meninas todas bem 
vestidas a condizer com as mordomas muito bem 
acompanhadas por 3 filarmónicas, a Banda Lira 
Nossa Senhora de Fátima vinda de Toronto, uma 

das mais antigas filarmónicas do Canadá funda-
da em 1970; a Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal fundada em 1972, e a Filarmónica do Di-
vino Espírito Santo de Laval fundada em 1978.
As Festas terminaram em alegria com o sorteio 

dos prémios e o sorteio das Domingas:
1ªDominga: Teresa Isadore
2ªDominga: K. Sousa
3ªDominga: Mariazinha Arruda
4ªDominga: José Fonseca
5ªDominga: Alison Pereira
6ªDominga: Cindy Sousa

o novo mordomo 2020 de Santa teresa é 
jerry Arruda e a sua equipa (jason Arru-
da, Sara Batista, carlos medeiros, Norberto 
Amaral, gabriel Perdigão, Sylvie machado). 
Parabéns ao jerry, parece que o mês de junho 
de 2020 vai ser muito ocupado para o nosso 
amigo jerry com a primeira dominga da mis-
são de Santa cruz e a mordomia em Santa 
teresa. “com saúde e fé o Divino espírito 
Santo sempre ajuda”.

texto: jorge mAtoS
 FrANcIScA reIS

        FotoS: HumBerto cABrAl

a cadEia EsPanhOla dE suPErMErcadOs Já Está EM POrtugal
O supermercado Mercadona, em Canidelo, Vila Nova de Gaia é o primeiro da ca-
deia	espanhola	em	Portugal.	Até	ao	final	do	mês,	espera-se	que	abram	mais	três	em	
Matosinhos,	Maia	e	Gondomar.	E	2019	não	chegará	ao	fim	sem	ter	pelo	menos	10	
lojas da Mercadona a funcionar em Portugal. O nosso país é a primeira internacio-
nalização da cadeia de supermercados espanhola, que no país de origem já conta 
com mais de 1600 lojas.



Eu gostava de mulheres e isto fez a minha mãe procurar um 
feiticeiro tentando casar-me com um homem. Eu estava muito 
infeliz. Minha mãe me veria sofrer e chorar o tempo todo, ela 
se arrependendo e sua consciência a fez me levar para José 
para quebrar o feitiço. José não só quebrou a magia negra, ele 
também me ajudou a conhecer a minha alma gêmea. Obrigado 
José.

alícia 

antes depoIs



Nós tivemos uma parceria próspera. Confiamos nele e o tratamos 
como família. tudo estava bem até descobrirmos que ele estava 
roubando nós. decidimos quebrar nossa parceria de maneira ami-
gável e civilizada. Ele do outro lado ficou com raiva e nos odiou. 
quase em ruínas, fomos ver José, que removeu a feitiçaria que 
ele havia feito. José nos protegeu da feitiçaria futura e estamos 
celebrando que nossa construtora é mais próspera do que antes. 
Obrigado José

Maria

antes depoIs



Nós não entendiamos por-
que os exames médicos di-
ziam que estava tudo bem 
quando eu me sentia tão mal. 
Ao visitar o xaMã india-
nO, soubemos que fomos 
vítimas de uma BRuxARiA 
em Portugal. Ficámos mui-
to surpresos, porque nunca 

fizemos	nada	de	errado	com	ninguém,	até	que	o	
xaMã indianO CuROu-nos, através de um Ri-
TuAL iNDíGENA e nos mostrou o rosto de nosso 
inimigo escondido no fogo. Obrigado MaEstrO 
xaMã, que Deus te abençoe sempre. 

rOBErtO E susan

Meu nome é lÚcia 
duartE, dou este tes-
temunho porque graças 
ao xaMã indianO es-
tou	curtindo	meus	filhos.	
Eu fui muito afetado pela 
separação com o meu 
marido e os problemas 
judiciais, já que eu que-
ria ter a custódia dos 
meus	filhos.	Mas	graças	
aos rituais dO xaMã 

indianO, tudo correu a meu favor e eu serei eter-
namente grata porque ElE fEz O iMPOssÍvEl, 
POssÍvEl. Ele obedece.

nãO havia sOluÇãO! Não 
houve saída, o nosso relacio-
namento foi dissolvido após 
35 anos de casamento! Foi 
o que pensámos, porque os 
problemas entre nós estavam 
piorando. Lutámos por tudo, 
até que visitámos o xaMã in-
dianO que encontrou a solu-

ção para nossa união, tranquilidade e felicidade. 
Recomendamos, se estiver em conformidade. 

Maria E antóniO.
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

agências de viagens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 Boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8770 Bl. langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArVe rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

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

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

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

www.acaixa.ca

SeguroS
- Doença grave

- Invalidez
- Vida

PlANo PouPANÇA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

Jes RenoVatIons
JOsÉ silva

Companhia portuguesa espe-
cializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 1$
POr sEMana

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilBErtO

  cimento, cerâmica,
    casas de banho,
            cozinha,

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

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista EM
rEnOvaÇõEs

ligEiras

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

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

agências funerárias

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

importadores

eletricidade

dentista

contabilista importadores monumentos renovações restaurantes

notários

solution atech 514.383.7767
força Electrique 514.972.0995
Mds Électrotechnic inc.  450.963.0836

mercearias

padarias

renovações

peixarias
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

restaurantes

seguros / financeiros

ingrEdiEntEs
6 ovos; 2colheres (sopa) de leite; sal e pimenta-do-reino; 
50g de recheio de sua preferência; Manteiga para untar.

PrEParaÇãO
1- Com um batedor de arame (fouet), bata os ovos 

com o leite e tempere com sal e pimenta-do-reino a 
gosto. Coe a mistura e adicione o recheio de sua pre-
ferência (frios, queijo, tomate, salsa, nirá ou cebolinha 
japonesa, cebolinha verde etc.).
2- Numa frigideira quadrada untada com manteiga so-

bre fogo baixo, coloque 1 concha da mistura e incline a 
frigideira para espalhar por todo o fundo.

ReceIta do cheFe RIBeIRo
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cuPãO dE assinatura
quero ser assinante do Jornal a voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvÍncia                                                        

tel.:                                         código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

#:                -              -              -              | ExP:     /         
recortar e enviar para :   a voz de Portugal
                                           4231-B Boul. st laurent
                                           Montreal, qc, h2W 1z4
* Preço de assinatura anual: canadá: 175$+tx | Eua:230$+tx | Mundo: 310$+tx
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omeLete japonesa (tamagoyaki)

4

6
3

1

2 9

3- Quando secar por baixo, enrole a omelete e deixe-
-a em um canto da frigideira. unte novamente a frigi-
deira e coloque mais 1 concha da mistura, forrando 
todo o fundo (até por baixo da omelete reservada). Es-
pere secar por baixo e enrole juntamente com a ome-
lete pronta.
4- Repita a operação até terminarem os ingredientes, 

obtendo um rolo grande. Doure o rolo de todos os la-
dos, fatie e sirva.
5- Obs.: Prato geralmente consumido no café da 

manhã japonês, acompanhado de arroz e de daikon 
(rabanete japonês) ralado, ou como recheio de outros 
pratos, como sushis.

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

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990

3
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carnEirO: Carta Dominante: 7 de Copas, que 
significa	 Sonhos	 Premonitórios.	Amor:	 Estará	muito	
sensível. Levará a mal certas coisas que lhe digam. 
Saúde: imponha um pouco mais de disciplina alimen-

tar a si próprio. Dinheiro: Tendência para gastos excessivos. 
Números da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

tOurO: Carta	Dominante:	O	Sol,	que	significa	Gló-
ria, Honra. Amor: Este é um bom período para con-
quistas, use e abuse do seu charme. Saúde: Andará 
com o aparelho respiratório fragilizado, seja pruden-

te. Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu 
trabalho, esteja atento. Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

gÉMEOs: Carta	Dominante:	A	Força,	que	significa	
Força,	Domínio.	Amor:	Não	se	deixe	influenciar	por	
terceiros, poderá sair prejudicado. Saúde: Cuidado 
com os seus ouvidos. Dinheiro: Não se precipite e 

pense bem antes de investir as suas economias. 
Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

caranguEJO: Carta Dominante: O Diabo, que sig-
nifica	Energias	Negativas.	Amor:	O	ambiente	familiar	
encontra-se bom, aproveite a boa disposição que vos 
rodeia. Saúde: Andará um pouco em baixo, faça gi-

nástica. Dinheiro: Se pretende comprar casa, esta é uma boa 
altura. Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

lEãO: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que 
significa	Melancolia,	Separação.
Amor: A amizade dos seus amigos estará agora mui-
to evidenciada.

Saúde: Possíveis problemas de intestinos. 
Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir todos os seus 
objetivos. Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

virgEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que signi-
fica	Felicidade.	Amor:	Não	dê	demasiada	confiança	a	
quem não conhece. 
Saúde:	O	cansaço	e	o	stress	não	são	nada	benéficos	

para a sua saúde física e mental.
Dinheiro: Tudo estará equilibrado. 
Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

BalanÇa: Carta Dominante: O Mágico, que signi-
fica	Habilidade.	Amor:	Momento	em	que	estará	con-
fiante	e,	por	isso,	encontrará	um	clima	de	equilíbrio	
nas suas relações. Saúde: Possíveis problemas no 

sistema nervoso poderão surgir. Dinheiro: Aposte na projeção 
profissional	e	poderá	alcançar	os	seus	objetivos.
Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

EscOrPiãO: Carta Dominante: A Temperança, que 
significa	Equilíbrio.	Amor:	Não	sofra	por	antecipação!	
O que tiver de ser, será! Saúde: Descanse, olhe pela 
sua saúde. Dinheiro: Não gaste mais do que pode. 

Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

sagitáriO: Carta Dominante: 9 de Copas, que sig-
nifica	Vitória.	Amor:	Não	desespere,	porque	quando	
menos se espera surgirá o romance na sua vida. 
Saúde: Está neste momento a passar um período 

de bem-estar físico e espiritual. Dinheiro: Nem sempre vale a 
pena investir dinheiro, seja mais prudente. 
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

caPricórniO: Carta Dominante: 9 de Espadas, 
que	 significa	 Mau	 Pressentimento,	Angústia.	Amor:	
Para os que não tiverem par, há a possibilidade de 
se apaixonarem. Saúde: Cuidado com a alimentação 

desequilibrada e os esforços excessivos. Dinheiro: Será ajuda-
do	na	sua	profissão.	
Números da Sorte: 2, 5, 22, 27, 29, 38.

aquáriO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que signi-
fica	Esforço	Pessoal.	Amor:	Uma	relação	passada	e	
que julgava já estar esquecida poderá novamente in-
vadir o seu coração. Saúde: Seja mais seletivo com 

a sua alimentação. Dinheiro: Período favorável. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

PEixEs: Carta	Dominante:	6	de	Paus,	que	significa	
Ganho. Amor: Notará um afastamento da pessoa 
amada, mas não é nada alarmante. Saúde: Muito 
favorável, aproveite e pratique exercício físico. Di-
nheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recom-

pensado.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47

pedras que Choram

As pedras da igreja que 
choravam – Naquela 

ilha, naquele chão, as pedras 
da igreja daquela paróquia 
começaram, subitamente, a 

chorar baixinho. era um murmúrio que se 
ouvia sempre que os fiéis lá entravam para 
fazer uma oração, acender uma vela a algum 
santo do qual eram devotos ou, simplesmente, 
fazer silêncio no recato do seu espírito.
Tanto ao Domingo como de semana, durante 

as missas elas – as pedras – faziam um silêncio 
teimoso como a birra de uma criança que se re-
cusa a cumprimentar alguém que não é do seu 
agrado. Silenciavam a sua voz quem sabe se re-
ceando alguma reprimenda ou uma “patada” a 
elas dirigida. Era uma Paróquia muito conhecida 
de todos os habitantes, não só dali mas de muitas 
outras partes ao redor da ilha. Era o centro dos 
que chegavam cansados e que, com os seus sa-
quinhos de compras que depositavam no chão, 
ajoelhavam e dirigiam ao Senhor as suas preces. 
Pediam saúde para os seus familiares, emprego 
para os filhos e/ou marido, algumas vezes pão 
para a mesa quando escasseavam os recursos 
no lar. Também agradeciam as graças recebidas 
atribuindo-as a Deus e aos Seus poderes imensos 
sobre o universo.
Antes, num outro tempo, as Eucaristias nela ce-

lebradas tinham o sabor do amor e do perdão. 
Atraiam tanta gente que, bastas vezes, as portas 
eram todas abertas para abranger um povo se-
quioso de ouvir o coro de vozes alegres entoando 
cânticos de louvor, bem como a homilia repleta 
de paz e esperança.
Era um tempo bom em que as pedras daquele 

chão ainda não choravam. Eram alegres como o 
povo que as percorria docemente a fim de não 
as magoar. E gostavam das crianças que, muitas 
vezes, saiam de junto dos pais para se sentarem 
nos degraus do altar cientes da bondade do páro-
co que naquela igreja tão docemente as acolhia.
A mudança de hábitos registou-se após a par-

tida inesperada do padre Zé para junto de Deus. 
O povo acorreu das mais variadas partes da ilha 
e, até, da América e do Canadá. Todos queriam 
acompanhar aquele humilde sacerdote à sua úl-
tima morada terrena. Pouco tempo tinha passado 
sobre este acontecimento quando as pedras ini-
ciaram o seu lamento. Já as missas eram pouco 
frequentadas, as confissões (hoje chamadas de 
acolhimento) escasseavam, os santos entriste-
ciam nos altares, as flores murchavam como se 
a tristeza pesasse, também, sobre elas. Ninguém 
quis abordar o assunto da perda de fiéis nem da 
desolação das pedras que queriam fazer-se ouvir. 
Foi comunicado ao Bispo da Diocese, em segre-
do, o que por ali estava a acontecer. Ele entendeu 
que não eram mais do que boatos de beatas que 
não tinham com que ocupar o seu tempo. “- Ve-
lhas, velhas…dizia ele, fazendo gestos com as 
mãos como quem enxota uma mosca atrevida. 
E prosseguia a conversa interrompida por aque-
le assunto de pedras que se lamentavam como 
quem quer ser gente e que, no seu entender não 
passava de “um enorme disparate”. Entre portas 
e janelas comentava-se em surdina o fenómeno 
estranho e algumas eram as razões apontadas 
para que tal ocorresse. “- Terá sido porque têm 
saudades do velhinho padre Zé? Uma das ques-
tões mais frequentemente era a atribuição do fe-
nómeno à falta de cânticos alegres e de palavras 
bondosas e acolhedoras do novo pároco.
Um dia a igreja encheu-se de gente que veio 

de todo o lado. Queriam acalmar aquele chão de 
rocha da ilha e mostrar-lhe a sua solidariedade 
com tamanha dor. Celebraram a Eucaristia usan-
do uma gravação do padre Zé, cantaram alegre-
mente os seus belos cantos de louvor e perdão, 
bateram palmas como antes acontecia, trouxe-
ram crianças vestidas de branco com os cabelos 
ornamentados com flores que sorriam.
Já não necessitavam de padre nem Bispo. Eles 

eram o povo de Deus que também sabe caminhar 
quando se vê só.

texto: ProF.ª mArIA 
DA coNceIÇÃo BrASIl

cirurgias E cOnsultas adiadas MarcaM PriMEira Manhã dE ParalisaÇãO
O balanço feito pelo secretário-geral do Sindicato independente dos Médicos (SiM) aponta para dados de adesão entre os 
75% e os 85%, no primeiro de dois dias de paralisação, que coincide com o início de quatro dias de greve de enfermeiros. 
Segundo Roque da Cunha, nos centros de saúde a adesão nacional ronda os 80% a 85%, nos blocos operatórios dos hos-
pitais está pelos 80% e nas consultas externas hospitalares situa-se entre os 75% e os 80%. Muitas cirurgias estarão a ser 
afetadas pela greve, uma vez que há várias dezenas de blocos cirúrgicos encerrados. O Hospital de São João, no Porto, tem 
hoje apenas três das 12 salas de cirurgia a funcionar e registou também algumas consultas canceladas.
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pequenos anúncios
uma escolha ceRta | tel.: 514-284-1813

PavÉ BOisBriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. 
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no Be-
tão	e	finalização	de	piscina.	

nora: 450-628-5472

Precisa-se de padeiro com 
experiência para a Padaria 

lajeunesse. Muito bom salário. 
Patricia: 514-814-0362

empReGos

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

com carta de condução.
514-242-7649

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

7 DIFereNÇAS

empReGos

tErrassEMEnt
tErra-nOva

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

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

salário competitivo.

roberto: 514-992-1586

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

frank: 514-830-8940

Jardins dEs BEaux-rÊvEs
companhia paisagista procura 

homens para trabalhar nos 
jardins. com ou sem experiência. 

Bom salário
514-554-0213 ou 450-641-7389

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

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

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

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

hOrizOntais
1. Pessoas ignorantes, rudes. 5. Fixado. 8. Metal nobre. 
9. Cabana frágil (plural). 10. Arredio, tímido (plural). 11. 
unir.13. Mercado dominado por poucos vendedores. (plu-
ral); 16. Não agitado. 18. Animal criado geralmente em re-
banhos (plural). 21. Dar ênfase. 22. Pronome. 23. Mulher 
que não está sob efeito de bebidas alcoólicas. 24. Mulhe-
res que nascem na Suécia. 

vErtical
2. Desfruta de alguma coisa ou serviço. 3. “Salas” em in-
glês. 4. Pelé é um dos ___ do futebol brasileiro. 5. Perso-
nagem do “Sítio do Pica-pau Amarelo”, de Monteiro Lo-
bato.	 6.	Peixe.	 7.	Remédio.	 12.	Glorificação	 (plural).	 14.	
Tornar irmão. 15. Raça de gatos. 17. Primeiro nome do 
neto de Tancredo Neves. 19. usado para abanar. 20. Pro-
tege as mãos. 

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

514-244-6135

PAlAVrAS cruZADAS

Precisa-se de homens para
trabalhar na limpeza com

experiência, de
preferência com referência.

altinO BOtElhO
514-327-5200

† vitória fErrEira
1961-2019

Faleceu em St-Hubert, no dia 30 de junho de 2019, com 
58 anos de idade, a senhora Vitória Ferreira natural de
Gaeiras, Caldas da Rainha, Portugal, esposa do senhor 
José de Melo.
Deixa	na	dor	seu	esposo,	filhos	Jonathan	 (Marie-Eve	
Castonguay) e Matthew. Seus netos Lorianne, Mary-
Jane, Andrew, Mia-Rose, Layla, João Filipe, Mattew Jr. 
Maéhavanna, Alyannah, cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
4231, Boul. saint-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar hoje, quarta-feira 3 de julho de 2019 
das 14h às 21h. O serviço fúnebre será quinta-feira 4 
de julho de 2019 às 10h na igreja Santa Cruz e será 
sepultada no cemitério Près du Fleuve. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que 
de qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem Haja.

adIVInhaçÕes InFantIs
Todo mundo leva,
Todo mundo tem,

Porque a todos lhes dão um
Quando ao mundo vem.

O nome

Todos me pisam,
Mas eu não piso em ninguém;

Todos perguntam por mim,
E eu não pergunto por ninguém.

O caminho

Somos muitos irmãozinhos, em uma só casa vivemos, 
se nos coçam a cabeça, num instante morremos.

Os fósforos

Fui na feira e comprei uma bela, cheguei em casa e 
comecei a chorar com ela.

a cebola

† Maria MEdEirOs
1958-2019

Faleceu em Fabreville, no 
dia 28 de junho de 2019, 
com 61 anos de idade, a 
senhora Maria Medeiros 
filha	 de	 Almerinda	 Teves	 e	
esposa de Roberto Januário.
Deixa na dor seu esposo, 
filhos	 Bruno	 (Brigitte),	
Ruben (Mélanie) e Jennifer 
(Dominic). Seus netos 
Lauryane, Mickaël, Félix 
e Livia, irmãos e irmã, 
sobrinhos/as, familiares e 
amigos.

Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
salon funéraire guay
146 rue st-louis
st-Eustache
O velório terá lugar, sábado 6 de julho de 2019 das 
13h às 17h. Haverá uma liturgia da palavra no salão 
às 16h30. O testemunho da vossa simpatia pode ser 
traduzido através de um donativo à fundação “fondation 
québécoise du cancer”. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associem na dor. Bem Haja.
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F1: max verstappen venCe grande prémio da Áustria
texto: HélDer DIAS

Impecavelmente e direi 
mesmo de uma forma 
impressionante, max 

Verstappen pôs fim ao do-
mínio da mercedes gP na 
Áustria, ao conquistar uma 

lindíssima vitória e isto nas derradeiras voltas 
da corrida, com uma ultrapassagem no final 
sobre charles leclerc, da Ferrari, a qual lhe 
permitiu a liderança. Verstappen, o qual lar-
gou em segundo, teve uma largada abortada 
ao ver o seu monolugar sufocar, caindo para 
oitavo atrás do seu companheiro de equipe 
Pierre gasly. 
Finalmente não foi tão mau como isso pois 

Max fez uma corrida brilhante subindo através 
das voltas rodadas antes de atacar na final para 
oferecer as honras à sua equipa no Red Bull 
Ring, o próprio circuito do team austríaco. A vi-
tória também é a primeira da Honda desde que 

está de volta à Fórmula 1 e a primeira da Red 
Bull na temporada 2019 . A vitória até ao mo-
mento que escrevemos estas linhas, permanece 
no entanto sob investigação, derivada à manobra 
como foi feita pela liderança despertando o olhar 
dos comissários já que Verstappen e Leclerc se 

tocaram. Leclerc terminou na segunda posição 
apesar de liderar a maior parte da corrida, ape-
nas perdendo a posição da frente quando fez 
sua primeira entrada aos pits na 69ª volta das 71 
quando Verstappen subiu para os comandos da 
corrida permanecendo dentro de 2.7 segundos de 
Verstappen ao cruzar a linha de chegada, com a 
investigação ainda em curso. No entanto o che-
fe da equipa Ferrari Mattia Binotto, disse “que a 
equipa não concorda com a decisão dos comis-
sários de inocentar Max Verstappen pela colisão 
com Charles Leclerc mas que não iriam protes-
tar”. Próximo encontro dentro de duas semanas 
no Grande Prémio da Inglaterra no circuito de 
Silverstone. Ate lá fique connosco neste seu jor-
nal A VOZ DE PORTUGAL.
reSultADoS FINAIS
1) Max Verstappen (Red Bull-Honda)
2) Charles Leclerc (Ferrari)
3) Valtteri Bottas (Mercedes)
4) Sebastian Vettel (Ferrari)
5) Lewis Hamilton (Mercedes)

inaugurou-se o restaurante Lisboa-porto
e apresentação de dois novos vinhos em montreaL

texto: SylVIo
mArtINS

é difícil acreditar, fo-
mos à festa deste bair-
ro há duas semanas 

e agora quinta-feira 27 de 
junho de 2019, foi oficial, a 

nova restruturação do restaurante lisboa-
-Porto está na fase final com a apresentação 
do “elétrico”, a sua esplanada, e será certa-
mente uma jóia para os jovens e menos jo-
vens. 
Também nesta linda noite teve um bom DJ 

com estilo bem variado assim como uma prova 
de vinhos que foram bastante apreciados pelos 
presentes. 
Júlia Florista, vinho que apresenta uma histó-

ria, o nome desta linha homenageia a florista e 
fadista “Júlia Florista” (1883-1925) que canta-
va pelas ruas da velha cidade em tascas e nas 
casas aristocráticas. Apesar da vida curta, Júlia 
deixou uma herança para a cultura portugue-

sa: “Espírito do Fado”. Este é um vinho tinto 
com coloração rubi, aroma frutado com frutos 
vermelhos maduros. Sabor agradável, macio e 
redondo. Harmoniza com carnes brancas e ver-
melhas. Durante esta noite com amigos e fami-
liares o vinho revelou-se bastante agradável ao 
paladar e o estilo da garrafa é realmente uma 
mais valia ao restaurante porque há só em im-
portação privada. 
Tivemos o prazer de encontrar o presidente 

desta companhia, Paul Greenhalgh. Paul Nas-
ceu na Jamaica em novembro de 1963, filho 

de pai britânico e mãe indiana. Enviado para 
o internato no Reino Unido a partir dos 7 anos 
de idade, teve um mestrado em cadeia logística 
e trabalhou na costa oeste em desenvolvimen-
to de software e algoritmos. Mudou-se para o 
Reino Unido em 1995 e iniciou uma empresa 
de importação e distribuição de vinhos com um 
parceiro de negócios francês que rapidamente 
se transformou numa grande companhia im-
portadora com 25 representantes tendo rece-
bido muitos prémios internacionais. No início 
de 2006 Paul Greenhalgh estava exausto com o 
seu papel administrativo e executivo da empre-
sa e vendeu a sua parte do negócio procurando 
de seguida novas oportunidades e desafios com 
potencial para investimento. No final de 2006 
foi apresentado a António Lopes, sócio da Vidi-
gal Wines SA, também de propriedade de uma 
agência com sede na Noruega. O Vidigal Wines 
foi iniciado em 1925, e foi nacionalizado nos 
anos de ‘Salazar’ e quando António o adquiriu 
começou com milhões de euros de investimen-
to e agora a vinícola é uma instalação de últi-
ma geração, engarrafando mais de 10 milhões 
de garrafas de vinho por ano e exportando para 
mais de 42 países. Foi criado o vinho Porta 6 
em 2010, com uma pintura de aquarela, levou 
quase 4 anos para as autoridades da cidade per-
mitirem usar a imagem que é uma rua real. Um 
ano após o lançamento no Reino Unido, um 
programa de culinária da BBC chamado “Sa-
turday Kitchen” provou o vinho e declarou-o a 
melhor garrafa de vinho que o chef experimen-
tou. O vinho foi recentemente declarado como 
uma das 5 melhores marcas em Portugal. 
obrigado Paul greenhalgh e à empresa Vi-

digal Wines, pelo vosso tempo e ao Herman 
Alves pela nova aventura gastronómica. Há 
mais para falar deste projeto mas vamos 
continuar a vos informar pouco a pouco.

PrEsidEntE da câMara da riBEira grandE arguidO EM PrOcEssO
A Polícia Judiciária constitui vários arguidos, entre eles o presidente da Câmara da Ribei-
ra Grande, e também líder do PSD/Açores, numa operação por suspeitas de crimes de 
peculato,	prevaricação,	abuso	de	poder	e	 falsificação	de	documentos”.	À	agência	Lusa,	
o	coordenador	da	Polícia	Judiciária	nos	Açores,	João	Oliveira,	confirmou	a	existência	de	
“vários arguidos”, entre os quais o líder do PSD/Açores e autarca do concelho micaelense, 
Alexandre Gaudêncio, acrescentando que estão desde manhã a ser feitas buscas domici-
liárias, na Câmara Municipal da Ribeira Grande e noutras instalações municipais.
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texto: joSé coStA

quartos-de-FinaL
2019/06/28 Brasil 0-0 (4-3)g.P. Paraguai
2019/06/29 Colômbia  0-0(4-5) g.P.  chilE
2019/06/28 Venezuela  0-2  argEntina
2019/06/29 uruguai  0-0 (4-5)g.P.  PEru

meIas-FInaIs
2019/07/03 Brasil  20:30  Argentina
2019/07/04 Chile  20:30  Peru

o que VAI muDAr em 2019/20     

novas Leis vão tornar FuteboL mais disCipLinado

os tempos são outros e 
o negócio chamado fu-
tebol é uma realidade. 

Por isso, era necessário clarifi-
car através das leis do jogo as 
dúvidas e erros que dai advêm, 
de uma vez por todas. Isto é o 

futebol a mudar. e é já na época que se avizi-
nha que o “desporto rei” aplicará, em campo, 
as novas alterações determinadas agora pelo In-
ternational Football Association Board (IFAB).
Mas para ficarmos a saber quais e como irão ser 

aplicadas as novas leis dentro de campo, fomos à 
conversa com o ex-árbitro internacional Duarte 
Gomes, que explicou para os leitores do Jornal A 
Voz de Portugal, todas as alterações. Para este ex-
-árbitro, as novas alterações as leis do jogo “vem 
contribuir para o seu melhoramento e, sobretudo, 
para o tempo útil de jogo, que será maior”, referiu.
O IFAB publicou, recentemente, uma súmula das 

principais alterações às leis que entraram em vigor 
no passado dia 1 do corrente mês, data do início da 
época desportiva 2019/20. E porque pretendemos 
que os nossos leitores estejam atualizados, nem 
que seja para legitimar o seu direito à crítica, publi-
camos as alterações explicadas por Duarte Gomes.
SuBStItuIÇÕeS – O jogador substituído deve 

sair do terreno de jogo pelo ponto mais próximo 
da linha lateral ou final onde se encontra e não 
pela zona de meio-campo, como fazia até aqui. A 
exceção é se o árbitro pedir que ele abandone o 
campo por outro local. Isso só acontecerá em caso 
de transporte por lesão, por ser mais célere ou por 
questões de segurança. Objetivo - Evitar perdas de 
tempo e contestações em torno deste processo.
cArtÕeS APóS recomeÇo De jogo – 

O árbitro não pode mudar uma decisão depois da 
partida recomeçar, mas pode exibir um cartão ama-
relo ou vermelho a um jogador. Isso acontecerá se 
for entretanto informado, por um colega, que hou-
ve uma infração disciplinar antes do jogo reiniciar. 
Exemplo: agressão nas suas costas imediatamente 
antes de um lançamento lateral. O jogo recomeçou 
rapidamente e o árbitro não teve tempo para ouvir 
indicação do assistente.
VAr Ao INterVAlo e FINAl Do jogo
Se ocorrer um lance passível de revisão segundos 

antes do apito para o fim de um período de jogo, o 
árbitro pode deslocar-se aos écrans para rever a jo-
gada e deve pedir aos jogadores que tenham saído 
para regressarem às quatro linhas. Se se confirmar 
ter havido erro, esse deve ser corrigido como se o 
jogo não tivesse terminado.
Exemplo: Pontapé de penálti não punido seguido 

de apito para o intervalo. VAR alerta para a infra-
ção quando equipas estão a regressar aos balneá-
rios. Devem voltar ao terreno para o respetivo cas-
tigo máximo.
cArtÕeS PArA elemeNtoS técNI-

coS
 – Os elementos dos bancos técnicos passarão a 

ser punidos com aviso (verbal), cartão amarelo ou 
cartão vermelho (depende do tipo condutas ilícita, 
que a lei também tipifica). Nota: se não for possível 
identificar quem teve o comportamento indevido, 

será o elemento sénior a receber a sanção (regra 
geral, o treinador principal). Deixará de haver dú-
vidas públicas sobre quem foi sancionado e como.
leSIoNADo PoDe mArcAr PoNtAPé 

De PeNÁltI - Quando for concedido um ponta-
pé de penálti, o executante (caso se tenha lesionado 
e necessite de assistência médica) pode ser assisti-
do no terreno e não tem que o abandonar de segui-
da. Seria injusto privá-lo de marcar o penálti por ter 
sofrido falta que o pôs fora do jogo.
PAuSAS DurANte o jogo - Passam a exis-

tir duas pausas permitidas: para hidratação (até 1m) 
e para os jogadores se refrescarem (até 3m). Tudo 
dependerá da temperatura e do regulamento da res-
petiva competição.
SorteIo - A equipa que vencer o sorteio passa 

a escolher se dá o pontapé de saída ou se escolhe 
campo. Até hoje, só podia escolher a baliza para a 
qual iria atacar. Nota: é justo premiar a escolha.
BolA Ao Solo - Alteração radical neste pro-

cedimento: A - Se a bola estiver numa das áreas de 
baliza quando o jogo for interrompido, a bola ao 
solo será efetuada apenas e só para o guarda-redes. 
B - Em todos os outros casos, será efetuada, apenas 
e só, para um jogador da equipa que a tocou em úl-
timo lugar, no local onde isso aconteceu. C -Todos 
os outros jogadores têm que estar a uma distância 
mínima de 4m. Nota: acabaram os potenciais con-
flitos nesse momentos de “falso” fairplay.
BolA que tocA No ÁrBItro - Se a bola 

tocar num elemento da equipa de arbitragem (que 
esteja dentro do terreno) e daí resultar:
A - Perda de posse de bola para a equipa adversá-

ria; B - Início de um ataque prometedor; C - Jogada 
de golo... a partida será interrompida de imediato 
e recomeçada com lançamento de bola ao solo, no 
local do contacto. Em todos os outros casos, a par-
tida continua. NOTA: era injusto que fosse o toque 
fortuito de bola no árbitro a potencialmente deter-
minar o vencedor de um jogo.
goloS mArcADoS com mÃoS/BrA-

ÇoS - A - Um guarda-redes não pode marcar golo 
na baliza adversária usando as mãos (arremessando 
a bola); B - Qualquer golo marcado com as mãos/
braços (ainda que involuntariamente) na baliza do 
adversário, será anulado como se a ação fosse de-
liberada. Para o International Board o conceito de 
mão na bola é uma das situações que necessita de 
uma maior clarificação sobretudo em casos onde 
os toques com a mão não são voluntários. NOTA: 
acabaram os golos em que o último toque na bola 
foi na mão ou braço do atacante.
guArDA reDeS PoDe AgArrAr A 

BolA APóS AtrASo DelIBerADo - Ima-
ginem a seguinte situação: um guarda redes recebe 
a bola vinda de um passe de um companheiro (ou 
lançamento lateral). Sabe que não pode agarrar. Por 
isso, pontapeia ou tenta pontapear a bola mas falha. 
Com a nova alteração, nestas circunstâncias, pode-
rá agarrar a bola. NOTA: demonstrou publicamen-
te que não queria infringir.
moStrAr cArtÕeS mAIS tArDe - O ár-

bitro pode adiar a exibição de um cartão se a equipa 
que sofreu a falta executar o pontapé livre rapida-
mente e criar uma oportunidade de golo. A respe-
tiva punição disciplinar será efetuada na paragem 
seguinte. NOTA: era injusto beneficiar o infrator, 

interrompendo o jogo para sancionar o atleta.
cArtÕeS que Se mANtÊm APóS ANu-

lAÇÃo Do golo - Um cartão amarelo exibido 
por festejos excessivos (como despir a camisola 
ou arrancar a bandeirola de canto para celebrar) 
mantém-se, mesmo que o golo venha depois a ser 
anulado pelo VAR.
BrAÇo BAIxo APóS PoNtAPé lIVre 

INDIreto - Assim que um pontapé livre indireto 
for executado, o árbitro pode baixar de imediato o 
braço, se for óbvio para todos que daí não resultará 
golo. Isso acontecerá, sobretudo, nos reinícios por 
fora de jogo. NOTA: é pouco confortável (e útil) 
correr muitos metros de braço no ar.
PoNtAPéS lIVreS e PoNtAPéS De BA-

lIZA - Nos pontapés livres dentro da área de pe-
nálti (a favor da equipa defensora) e nos pontapés 
de baliza, a bola passa a entrar em jogo assim que 
for pontapeada e se mover claramente, com os jo-
gadores da equipa que tem a posse da bola a po-
derem recebê-la dentro da área. NOTA: Deixa de 
ser necessário que a bola saia da grande área para 
que o jogo recomece. Já os adversários devem estar 
fora da área até ao recomeço.
BArreIrA com trÊS ou mAIS DeFe-

SAS - Sempre que existir uma barreira defensiva 
de três jogadores (mínimo), os adversários terão 
que estar, pelo menos, a um metro de distância do 
local. Se infringirem, a sua equipa será punida com 
pontapé livre indireto. OBJETIVO: evitar o exces-
so de avançados nas barreiras que cria conflitos e 
prejudica a imagem do jogo.
PoNtAPéS De PeNÁltI - A - Os postes, a 

barra e as redes não podem estar em movimento 
aquando da execução de um castigo máximo.
B - O guarda redes já não tem que ter os dois pés 

sobre a linha de baliza no momento do pontapé. 
NOTA: basta que tenha apenas um (ou parte dele) 
a tocar nessa linha.
lANÇAmeNtoS lAterAIS - Todos os ad-

versários do executante devem estar a, pelo menos, 
dois metros do local da linha lateral onde é execu-
tado este recomeço, mesmo que o lançador esteja 
recuado no terreno (por exemplo, lance da pista). 
Resumidamente, são estas as novas leis do futebol 
com que todos os intervenientes, terão de respeitar 
a partir de agora. Para Duarte Gomes, as mudanças 
agora introduzidas “perspetivam um jogo com me-
nos paragens e maior dinâmica”, referiu ao Jornal 
A Voz de Portugal. Para adiantar de seguida que 
estas novas regras devem, também, “fomentar al-
terações táticas”, sobretudo por parte dos “guarda-
-redes, nos penáltis e dos defesas/avançados nos 
pontapés livres na área e pontapés de baliza”, disse.

hErrEra dEsPEdE-sE aPós 6 anOs nO fc POrtO
O	futebolista	mexicano	Hector	Herrera	confirmou	que	vai	deixar	o	FC	Porto,	agradeceu	pelas	seis	
temporadas nos ‘dragões’ e disse que regressaria “encantado” ao clube no futuro. Capitão dos 
‘dragões’	na	última	temporada,	Herrera,	de	29	anos,	deixa	o	clube,	em	final	de	contrato,	após	seis	
temporadas ao serviço do clube portuense. “Ser capitão é um sentimento de orgulho, sobretudo 
pelos ex-capitães, pela responsabilidade que é ser capitão de um clube tão grande. Era algo que 
me enchia de orgulho. Foi algo que me ajudou a crescer como futebolista, como pessoa, algo que 
recordarei com muito carinho. Das coisas melhores que me aconteceu”, disse.
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