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Espírito Santo
em Gatineau
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Grupo Luso Pirotecnia

pela quinta vez no

“L’International des Feux Loto-Québec”
Espírito Santo
em Blainville

texto:
dinora de sousa

H

oje, quarta-feira dia 10 de julho às 22h, o céu
de Montreal ficará em
festa iluminado pelas
cores dos fogos-de-artifício do “La Ronde”.
Neste 10 de julho será a
equipa portuguesa Grupo Luso Pirotecnia que
durante 30 minutos extasiará alguns milhares de
esta dos
espectadores.
abuleiros em omar Pela quinta vez e a
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convite do “LaRonde”,
no âmbito do concurso
“L’International des Feux
Loto-Québec”, a equipa
do Grupo Luso Pirotecnia vem fazer a sua prestação a Montreal.
Quando em 2002 esta
equipa veio pela primeira vez ao “LaRonde”,
imediatamente se constatou que o nível artístico,
criativo e inovador das
suas peças pirotécnicas
eram de longe superiores
ao que até então se tinha
visto e estávamos habi-

tuados.
Com quatro prestações
absolutamente
memoráveis no “LaRonde”
(2002; 2005; 2008; 2012)
e na véspera da sua quinta prestação, esta equipa
já conquistou dois Júpiter
de Prata (2002 e 2012), as
quais, na nossa modesta
opinião, teriam merecido, isso sim, o Júpiter de
ouro.
Hoje tivemos o prazer
de nos encontrar com o
Paulo Almeida, o Nuno
Fernandes, o Fernando

Rodrigues, o Pedro Gonçalves e o Sérgio Almeida
da equipa Luso Pirotecnia e de lhes fazer algumas perguntas. Ficámos
assim a saber que um espetáculo piromusical de
30 minutos (como aquele
a que iremos assistir no
dia 10 de Julho) demora
cerca de 3 a 4 meses a
preparar.
O primeiro passo é a escolha do tema, depois é a
escolha da seleção musical que se acordará com
Continuação na página 3
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Já abriu o concurso para as mil vagas na Função Pública
O Ministério das Finanças informa que foi publicado, esta terça-feira, o aviso referente à abertura
do procedimento concursal de recrutamento centralizado para 1.000 técnicos superiores. A contratação destes técnicos especializados visa preencher vagas em “vários ministérios”, conforme
foi noticiado esta segunda-feira. “Com este procedimento o Governo procura reconstituir e revitalizar o corpo técnico da Administração Pública, apostando nas áreas estratégicas do Estado e
recuperando a sua massa crítica”, lê-se na nota da tutela enviada às redações.
Jornal a voz de portugal, edição do 10 de juLho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!
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Adelaide Ramos Vilela, uma de nós
texto:
José Costa

O

mês de junho que
acaba de nos deixar
trouxe-nos os Santos
Populares e com eles as suas
festas nas ruas de Lisboa,
trouxe-nos a alegria de mostrar ao Mundo como somos enquanto povo de
cariz popular e, trouxe-nos, também, a luso-canadiana Adelaide Ramos Vilela.
Mas quem é esta senhora? Quando começou a
escrever? Porque se destaca dos demais cidadãos?
Tudo perguntas legítimas e que, porventura, terão
uma resposta idêntica quando questionamos a
maior parte das pessoas sobre quem foram Luís
de Camões, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa,
Sophia de Mello Breyner, Cesário Verde, Antero de Quental e tantos outros… Já perceberam
de que estamos a falar de poetas e poetisas. Em
suma, de poesia que não é mais do que uma escrita com ritmo que nos chega ao espírito e nos lava
a alma. É isso mesmo que a “pena” de Adelaide
Vilela nos proporciona, o que de resto já lhe valeu a denominação de “Poeta da Luz”. Mas quem
é Adelaide Vilela! Como chegou à escrita! Onde
vive! Questões interessantes que vamos tentar
deixar aqui escrito para que a Comunidade Portuguesa de Montreal possa sentir orgulho de “um
dos seus”. Senhora de uma escrita fluente e de
pena leve, esta “filha” de S. Jorge da Beira, concelho da Covilhã, cedo deixou o Continente para
rumar a África, nomeadamente a Angola, onde
passou uma parte da sua juventude. Aos 14 anos,
ainda jovem franzina, mas já senhora de uma intuição para além do normal, começou a rabiscar
no papel aqueles que seriam os seus primeiros
poemas, ou se quisermos, aqueles que dariam lugar ao nascimento de uma poetisa que hoje nos
oferece livros como “Os Meus Versos Meninos”
(1992) até “Olhos nas Letras” (2017), passando
por “Versos do Meu Jardim” (2001), “Versos e
Universos” (2002), “Portugal à Janela” (2003),
entre outros que constituem a sua já vasta obra. A
viver em Montreal, Canadá, desde 1978, Adelaide
Vilela cedo se destacou na sua Comunidade. Mas
queria ir mais longe e após a sua licenciatura em
Comunicação, pela Universidade de Montreal, a
poetisa tem vindo a repartir a sua atividade por
sectores tão diversos como as relações humanas
e artísticas, conferências, publicidade, jornalismo e fotografia. Aliás, no capitulo do jornalismo,
Adelaide Vilela foi colaboradora do Jornal A Voz
de Portugal, precisamente o mais antigo órgão de
Comunicação Social escrito em língua portuguesa
no Canadá, onde este modesto escriba vos está a
“rabiscar” sobre a poetisa. Sim disse “rabiscar”,
porque escrever sobre Adelaide Vilela é ser mais
alto e mais nobre, coisa que nunca me atreveria
sê-lo. Para além dos inúmeros jornais onde colocou através da sua escrita de opinião, entrevista
ou reportagem, Adelaide Vilela, colaborou durante vários anos com a RDPI, onde deu a conhecer os luso-canadianos que se destacaram na vida
profissional, assinando a rubrica “Casa Portuguesa”. Também a música e o cinema chamaram pela

poetisa, assim como as conferencias e apresentações. Enfim, uma panóplia de atividades que Adelaide Vilela abraçou e que lhe preenchem a vida
e lhe dão uma embalagem que a coloca acima da
média dos demais escritores que hoje editam contos e poesia em português. Para além destas capacidades culturais, Adelaide Vilela tem uma outra
faceta que muito poucos conhecem: a solidariedade. Neste campo, não são muitos os artistas que
abraçam a causa de ajudar o próximo, de ajudar
os povos que necessitam de uma palavra amiga.
Aqui, Adelaide Vilela, leva certamente vantagem
sobre os seus pares, uma vez que foi reconhecida,
com medalha de ouro, no Festival Internacional
de Poesia, em Tumbes, no Perú. Para além deste
galardão, significativo, os sul-americanos foram
mais longe e implementaram os seus livros como
objeto de estudo no ensino oficial dos vários países da América Latina. Em junho de 2011, apresentou, em Montreal, o livro de poesia “Horizontes de Saudade”. No verão desse mesmo ano, no
Salão Nobre da Câmara Municipal da Covilhã,
realizou-se o lançamento desta obra, com as mais
importantes personalidades da região. Adelaide
Vilela participou em vários congressos anuais e
encontros internacionais de literatura, artes e poesia, em diversas partidas do continente sul-americano, tais como: Peru, México, Venezuela, Argentina, entre outros, tendo sido nomeada, há quase
vinte anos, como “Presidente da Casa do Poeta
Peruano”, pelo Canadá. É também a “Presidente
das Associações literárias, pela Paz do mundo”,
Hispano Mundial de Escritores e pela Sociedade
Venezuelana de Arte Internacional. Atualmente
editada pela Chiado Books, Adelaide Vilela esteve em Portugal onde conquistou espaço e reconhecimento da sua obra que foi apresentada nas
melhores Galerias de Arte do País, assim como
em vários salões nobres das Câmaras Municipais.
Os seus livros foram apresentados por professores
catedráticos, personalidades da vida publica e política portuguesa e por mestres da arte da literatura. Todos teceram rasgados elogios ao trabalho da
poetisa. Eu próprio tive o privilégio de participar
na apresentação em Lisboa, na Galeria de Arte de
Luís Geraldes, em S. Bento, uma das mais prestigiadas Galerias “alfacinhas”, dos Livros de Adelaide Vilela, pela palavra do professor universitário, Amílcar Martins, que soube com arte e mestria
chegar ao coração dos muitos presentes através
da escrita da poetisa. Em jeito de “primeira mão”,
deixamos escapar que em breve, Adelaide Vilela
levará o nome de Portugal mais alto ainda com o
título que está na forja “A língua é a sua Pátria”.
E com outras malas repletas de livros, viajará nas
asas da arte e da cultura, rumo a novas e promissoras aventuras poéticas. Termino com uma frase que gosto particularmente: “Não conheci nem
fui amigo de poetas como Luís de Camões, Eça
de Queiroz ou Fernando Pessoa, mas sou amigo
e conheço Adelaide Ramos Vilela”. Espero que a
Comunidade Portuguesa de Montreal sinta, como
eu e muitos dos portugueses do Continente, o orgulho de poder privar e partilhar as simples letras
que formam palavras pela “pena” da poetisa Adelaide Ramos Vilela.
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“Direita vive em birra. Não fazer coligação é estender tapete à Esquerda”
Deixou o PSD para se aventurar na criação de um novo partido. Com poucos meses de vida, a Aliança teve o seu primeiro teste eleitoral no passado dia 26 de maio. Não conseguiu eleger nenhum eurodeputado, mas a ‘medalha’ do “melhor dos novos” é sua. Foi, por isso, um “bom primeiro passo”,
diz Santana Lopes ao Notícias ao Minuto. O líder da Aliança está convencido de que este primeiro
passo poderia ter sido um salto para Estrasburgo se o jogo não estivesse “viciado” e a cobertura
televisiva tivesse dado um destaque ao seu partido semelhante aos outros já representados.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 10 juiLLET, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Grécia,

lições a tirar

texto:
jorge correia

R

ealizaram-se eleições
antecipadas na Grécia resultando numa
maioria absoluta da Nova
Democracia (centro direita) e
uma derrota pesada para Tsipras, primeiro-ministro de saída e líder do Syriza, partido
de esquerda que muito prometeu mas que se
chocou com a realidade.
A Grécia viveu e ainda vive tempos difíceis, em
que o desmando do bloco central que governou
este país durante anos levou toda aquela nação a
um dos mais dolorosos resgates na Europa. Os
sacrifícios foram e continuam a ser gigantescos.
Na altura, acompanhando a revolta da população,
o Syriza infligiu uma pesada derrota aos partidos
do arco do poder, massacrados que estavam por
escândalos de desmandos ao longo de anos e in-

O Estado

capazes de darem solução a uma população que
se via atirada ao fogo do sacrifício. Mas a realidade é mais forte, e após consideráveis chicanas
com a União Europeia, ameaças e outros discursos acaloradamente proclamados contra os “inimigos”, lá se vergaram às condições do resgate.
Podemos concordar ou não com as condições;
podemos concordar ou não com a forma do resgate; mas algo é certo, a forma como se governava na Grécia foi a causa de tal descalabro. Terá
mudado com Tsipras? Tenho as minhas dúvidas.
Mudará com a Nova Democracia de regresso ao
poder pelas mãos de outros líderes? Também tenho as minhas dúvidas. Mas uma coisa é certa,
o eleitor grego vê-se e deseja-se para encontrar
uma solução para os males que caíram sobre a
Grécia, revelado pelo virar à esquerda e à direita, no desespero de quem se encontra perdido no
nevoeiro do desmando e oportunismo.
Portugal, que caminha para eleições legislativas, pode e deve tirar ilações olhando para o

não passa cartão ao cidadão
texto: Ricardo
Araújo Pereira

P

rimeiro, a secretária de
Estado da Justiça disse
que a culpa dos atrasos
no levantamento do cartão
de cidadão também era dos
próprios cidadãos, que vão para a loja antes
de as portas abrirem.
Foi uma forma bastante delicada de dizer “desamparem-me a loja”. Neste caso, a Loja do
Cidadão. Mas depois o ministério desmentiu a
secretária de Estado e disse que não, que a culpa
dos atrasos não era dos cidadãos. Ou seja, até
para culpar os responsáveis pelo atraso é preciso
tirar senha e ir para a fila. À secretária de Estado aconteceu o mesmo que a mim, quando vou
à Loja do Cidadão: penso que tenho tudo certinho e afinal não, falta um papel, um carimbo ou
uma assinatura. No caso da secretária de Estado
faltava a assinatura da ministra, que não queria
subscrever aquela tese. É desagradável, porque
depois é preciso voltar a preencher a papelada
toda e ainda se passa uma vergonha ou duas du-

rante o processo. Acontece. A secretária de Estado precipitou-se ao culpar as pessoas que se precipitam para a Loja do Cidadão. Foi um caso de
culpabilização precoce. E, no entanto, a secretária de Estado tinha razão. Se os cidadãos não fossem para a Loja do Cidadão, o atendimento era
muito mais rápido. Isto parece-me indiscutível.
É difícil, aliás, compreender o comportamento
dos cidadãos. As ferragens não se aglomeram à
entrada da loja de ferragens; os brinquedos não
vão de madrugada para a porta da loja dos brinquedos. Logo por azar, os cidadãos são atraídos
pela Loja do Cidadão como as traças pela luz.
Os próprios atrasos nos hospitais são, em grande
medida, provocados pela obstinação dos cidadãos que, a pretexto de se encontrarem doentes,
vão entupir corredores e salas de espera. Com a
sobrelotação dos transportes acontece o mesmo.
Os cidadãos movimentam-se aos magotes, aparentemente com o único propósito de criar embaraços ao governo. Não custava nada fazerem
uma escala para usarem os serviços públicos em
pequenos grupos de 20 ou 30 cidadãos de cada
vez, por exemplo. Pois fazem exatamente o contrário. Que vontade de embirrar.

Grupo Luso Pirotecnia pela quinta vez no
“L’International des Feux Loto-Québec”
Continuação da página 1
o tema escolhido e por fim é o design e a construção pirotécnica que, em simbiose com a música, contarão uma história. Fomos, sucintamente,
informados que grandes novidades e muitas surpresas nos estão reservadas para este espetáculo
piromusical. Conhecendo a qualidade e o elevadíssimo nível artístico, criativo e inovador desta
equipa ficaríamos surpreendidos era se algo de
absolutamente extraordinário não fosse trazido
para este espectáculo.
Esta nossa conversa deixou-nos de água na
boca e estamos impacientes para ver o que hoje
a noite nos reserva. 10… 9… 8… 7… 6… 5…

4… 3… 2… 1… 0, Que tombe la nuit et que la
fête commence !”.

Da esquerda para a direita: Paulo Almeida,
Nuno Fernandes, Fernando Rodrigues, Pedro
Gonçalves e Sérgio Almeida (faltam na foto 2
elementos que não puderam estar presentes).

exemplo grego. Começando pelos líderes políticos, oposição e de governo incluindo os que
apoiam o atual governo, acabando na população,
que em última instância é a que decide pelo seu
voto. Urge fugir de messias políticos ou de movimentos que tudo querem dar sem se perceber
de onde vem; urge fugir de autoritarismos ferozes disfarçados de liberalismo, onde é-se livre se
se concordar mas proibido discordar; urge fugir
daqueles que fogem das verdadeiras causas dos
males portugueses, daquilo que é preciso melhorar mas que fica mal para a fotografia; urge
fugir das facilidades, enfrentar com coragem e
determinação os desafios; urge, acima de tudo,
optar por uma visão de futuro e deixar de lado a
mediocridade do político que “dá mais” no ordenado, na promoção da função pública, na pensão
ou outra qualquer benesse iníqua de várias classes.
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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Combustíveis. Ministro garante que Governo está preparado para consequências da greve
“Em primeiro lugar, espero que não haja greve. Em segundo lugar, o Governo português tomará todas
as medidas para defender o povo português, para defender o país e a economia, e portanto estamos
obviamente preparados” para as eventuais consequências de uma greve em agosto, sustentou Pedro
Nuno Santos. O ministro recordou ainda que “os trabalhadores do setor estão na eminência de ter um
acordo muito importante, com um aumento do ponto de vista salarial muito relevante e muito acima da
média dos trabalhadores em Portugal”, razão pela qual não se deve perder “esta oportunidade histórica”.
Jornal a voz de portugal, edição do 10 de juLho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Espírito Santo

de

Blainville, Império

momento de Fado. No final da noite, às 21h tivemos a saborosa carne guisada, sem esquecer
o serviço de bar, as famosas malassadas (ouvima festa muito abundan- mos a alguém dizer que são as mais saborosas de
te e rodeada de imensa todas as demais), já no domingo, sem dúvida o
alegria, é, embora a sua di- dia maior com uma temperatura super boa, tivemensão mais simples, como
se pode caracterizar este Império das Crianças da Rainha
Santa Isabel, que aqui decorreu no passado
fim-de-semana.
Com a realização desta festa encerrou-se o interessante ciclo de festejos em louvor da terceira
pessoa da Santíssima Trindade, tanto do gosto e
tradição das nossas gentes – e não só!
Se, no sábado – dizem -, nunca se ter visto localmente um dia tão participado, com arraial abrilhantado pelo Eddy Sousa e DJ XMen, também

das crianças

texto:
joão arruda

U

mos a missa e depois o baile animado pelo Jeff
Gouveia. Os novos mordomos do império das
crianças de 2020 são: Mecias Medeiros, Aníbal
Medeiros, Tony Macedo, Luís Tomé, José Pereira e Durval Rebelo.

todos nós tivemos a surpresa da Cláudia Santana que cantou e encantou todos os presentes. E,
para finalizar esta linda noite tivemos a nossa
“Cotovia Açoriana” Jordelina Benfeito que nos
fez sentir saudades das nossas raízes com um

4ª-feira, 10 de juLho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Literatura Aqui
5:27 What´s Up - Olhar a Moda
5:46 Fabrico Nacional
6:13 Joias Para Que Vos Quero?
6:41 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Zig Zag
9:42 Criar.pt
9:52 7 Maravilhas
Doces de Portugal
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Portugal Mais Perto
16:27 Miúdo Graúdo
17:08 7 Maravilhas
Doces de Portugal
19:00 24 Horas
20:01 VOTE - Portugueses
na Política dos EUA
20:33 Portugal Que Dança
21:14 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	Água de Mar
23:44 Histórias da Terra e da Gente
0:21 Pedro Nuno Santos
Grande Entrevista
1:16 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 11 de juLho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
6:00 Tecnet
6:15 Joias Para Que Vos Quero?

6:45 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Zig Zag
9:27	Zig Zag
9:45 Criar.pt
10:00 7 Maravilhas
Doces de Portugal
12:30 Portugal em Direto
13:50 Fotobox
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Miúdo Graúdo
17:00 7 Maravilhas
Doces de Portugal
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	Água de Mar
23:45 Fatura da Sorte
0:00	Uma História de Autonomia
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 12 de juLho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Santos de Portugal
5:30 Animais Anónimos
6:15 Joias Para Que Vos Quero?
6:45 Viva a Música
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	Zig Zag

4ª-feira, 10 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, 11 de juLho
00:40 Super Diva - Ópera Para Todos
01:35 O Sábio
02:15 Hora dos Portugueses

Viva o Império da Blainville e viva o Espírito
Santo, fim das grandes festas e até 2020.

02:20
03:00
04:30
08:00
09:20
09:25
11:00
12:00
13:30
14:00
15:00
15:35
15:45
16:35
16:55
17:20
18:10
19:00
20:00
21:30
22:00
23:00
23:35
23:45

O Povo Que Ainda Canta
Açores Hoje
RTP3 / RTP Açores
Jornal da Tarde - Açores
Helfimed - 2019
RTP3 / RTP Açores
Notícias do Atlântico
Açores Hoje 2019
Biosfera
Prova das 9
Telejornal Açores
Helfimed - 2019
Parlamento - Açores
Consulta Externa 2019
Filhos da Nação
O Sábio
Os Boys
Notícias do Atlântico
Açores Hoje 2019
Biosfera
Prova das 9
Telejornal Açores
Helfimed - 2019
Parlamento - Açores

6ª-feira, 12 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, 10 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, 11 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

08:00
09:45
11:00
13:00
14:00
14:15

Primeiro Jornal
Amor Maior
Júlia
Avenida Brasil
Tempo de Antena
Quem Quer
Namorar com o Agricultor?
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
18:45 Segundo Sol
6ª-feira, 12 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, 10 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, 11 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

23:30
01:30
05:00
09:00
11:30
13:10
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30

TV Shop
Diário Da Manhã
Notícias
SOS 24
Notícias
Mais Bastidores - Tarde
Notícias
SOS 24
Notícias
Ana Leal
Mais Bastidores - Noite

6ª-feira, 12 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

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
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Sismo na Califórnia criou fissura na Terra
Na semana passada, no dia em que se sentiram dois tremores de terra na Califórnia,
um às 10h33 e outro às 20h19 locais, os danos foram imediatos. Os sismos de forte
magnitude, seguidos de dezenas de réplicas, fizeram vários feridos, geraram incêndios, danificaram casas e estabelecimentos comerciais. Mas não se esperava que a
topografia da área fosse alterada. O último desses sismos, de 7,1 na escala de Richter,
abriu uma fissura no solo, alterando a topografia da área, avança a CNN.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 10 juiLLET, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Espírito Santo

em

texto:
sylvie machado

D

omingo 7 de julho tivemos um passeiozinho
para linda cidade de
Gatineau, mais precisamente
a missão Católica Portuguesa
do Espírito Santo situada no
13, rua Ste-Bernadette.
Às 11h houve uma linda procissão do Espírito Santo com a imagem da Rainha Santa Isabel
acompanhada pela filarmónica Portuguesa de
Montreal e teve várias outras entidades. Após
uma linda missa solene foram servidas as tra-

Gatineau

Casal da semana

dicionais sopas do Espírito Santo no salão da
Igreja. Depois tivemos dois dos nossos artistas,
Duarte Frois e Eduíno Machado. Após esta lin-

a nossa juventude
da animação tivemos um concerto bastante animado pela Filamónica Portuguesa de Montreal.
Houve vários sorteios. Foi um evento bastante
variado com muitas emoções. Viva o Espírito
Santo e até à próxima Gatineau.

6

França vai aplicar “ecotaxa” aos voos que saem de Paris
A França vai aplicar, a partir de 2020, uma ecotaxa nos bilhetes de avião em todos os
voos que saem do país. A taxa pode variar entre um euro e meio e os 18 euros.
O objetivo do Governo francês é arrecadar dinheiro para investir nos transportes ferroviários, como nos conta a correspondente da Antena 1, em Paris, Rosário Salgueiro.
Jornal a voz de portugal, edição do 10 de juLho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Conselho da diáspora açoriana
vai ter 33 integrantes
dia e de
j u l h o
de 2019
uma data para
ficar ná história açoriana. Um
passo muito importante para
o povo açoriano que estão nos
quatro cantos do mundo e para
as comunidades açorianas da
diáspora, é sem dúvida um passo muito importante para os
Açores.
O Governo dos Açores submeteu à Assembleia Legislativa Re-

tados do Rio do Grande Sul, Rio
de Janeiro, Santa Catarina, e São
Paulo.
1 conselheiro nas Bermudas.
1 conselheiro no Uruguai.
1 conselheiro no território nacional.
1 conselheiro para o resto do
mundo.
14 conselheiros membros do Governo Regional dos Açores, o orgão será presidido pelo Presidente do Governo dos Açores, Vasco
Cordeiro.
O Presidente do Governo dos
Açores Vasco Cordeiro anunciou
a criação do Conselho da Diáspora Açoriana (CDA) em fevereiro

gional uma proposta de decreto
Legislativo Regional que visa a
criação do Conselho da Diáspora
Açoriana (CDA).
O Conselho da Diáspora vai ter
33 açorianos conselheiros em total.
19 Acorianos da diáspora eleitos
pelas comunidades:
5 conselheiros nos Estados Unidos nos Estados da California,
Massachusetts, Rhode Island.
5 conselheiros no Canadá em
particular nas províncias de Ontário, Quebeque, British Columbia,
Manitoba.
5 conselheiros no Brasil, nos es-

de 2019 durante uma deslocação
aos Estados-Unidos onde se estima que existam cerca de 1,5 milhões de açorianos e descendentes
açorianos a residir, no estado de
Califórnia cerca de 345 mil Portugueses estimando-se que 70% dos
Acores.
O
Governo
dos
Açores
vai trabalhar com mais de
1000 entidades açorianas e
naturalmente com as Casas dos
Açores espalhadas pelo mundo
que são parceiras do Governo
dos Açores nesta estratégia de
afirmação do povo açoriano da
diáspora.

texto:
Francisca
reis

O

A

vila museu
texto: António P. Costa

A

antiga capital de S. Miguel
constitui hoje em dia um autêntico museu vivo e percorrermos as suas ruas deparamo-nos
com a história de um povo que nunca
baixou os braços, face aos cataclismos que a avassalou. Prova-o o facto
de ali ser celebrada, mais uma vez,
anualmente, com grande esplendor, a
festa de S. João, que leva a Vila Franca do Campo milhares de pessoas,
sobretudo para assistirem às vistosas
e garbosas marchas cujo colorido e
alegria contagiam todos quantos ali
acorrem. Torna-se obrigatória, numa
visita àquela Vila, entrar na vetusta
Igreja Matriz de São Miguel Arcanjo,
que constitui uma joia do património
religioso dos Açores, cuja torre ostenta o sino mais antigo da ilha, oferecido pelo rei D. João III em 1554. Esta
Igreja manteve o estilo arquitetónico
das igrejas quatrocentistas, à semelhança da primitiva igreja, e é um sinal visível do labor e religiosidade do
povo de Vila Franca do Campo. Visitar o Convento de São Francisco ou
também conhecido pelo Convento
dos frades, construído no séc. XVI,
tendo o primeiro sido destruído pelo
terramoto de 1522, deparamo-nos
com um testemunho dos primórdios do povoamento da ilha de São
Miguel, tendo este espaço exercido
uma notável ação educativa junto
da população local. Atualmente, este
convento foi totalmente recuperado
e é hoje uma unidade hoteleira. Por
outro lado, vale a pena uma visita ao
Convento de Santo André, no Largo
Bento de Góis, fundado em 1533,
que foi o primeiro mosteiro de Clarissas da ilha e está localizado exatamente no local do primeiro Convento
de S. Francisco, e onde se encontra
uma belíssima capela decorada com
painéis de azulejos do século XVIII,
retratando a vida do irmão de S. Pedro. Outro exemplar do riquíssimo
património edificado daquela Vila é
o dos Paços do Concelho, hoje símbolo da graciosidade do património
deixado pelas várias gerações que ali
habitaram e que em 22 de outubro de
1522 viveu um dos momentos mais
dramáticos da sua história. Por Alvará de 12 de dezembro de 1560 o rei
concedeu a Vila Franca do Campo a
imposição do vinho e da carne para
a construção da “Casa da Câmara”,
com torre para o relógio, tendo em
vista substituir a primitiva que foi
soterrada. Como guardião de toda
a Vila, ergue-se sobranceiramente
a Ermida de Nossa Senhora da Paz,
um templo quinhentista, anterior a

1522, que foi reconstruída em 1764 e
sucessivamente melhorada e aumentada. Subir os seus degraus, constitui
uma experiência de pendor religioso
que muita gente prova e que promete
reviver, tal é a intensidade da visita.
Atualmente, Vila Franca do Campo
passou a ter um novo espaço integrando o Museu Municipal, com o
núcleo do Solar Viscondes do Botelho também conhecido de “Comando”, o que veio enriquecer o espólio
com a Casa Botelho de Gusmão, a
Olaria Museu do mestre António
Batata, o Forno de Loiça de Manuel
Jacinto Carvalho, a Central Hidroelétrica de Água d´ Alto e a Moagem de
São José. Passar pela Vila e não ter a
oportunidade de visitar o seu Museu
é perder uma excelente oportunidade para apreciar as suas riquíssimas
coleções etnográficas que refletem as
tradições e vivências ancestrais das
gentes da primeira capital da ilha. Ao
entrar no novo espaço, o visitante depara-se com uma agradável surpresa,
pois entra num solar devidamente recuperado, dando-nos a sensação que
recuamos ao tempo vitoriano. Trata-se de uma casa nobre, caracterizada
pela arquitetura micaelense do início
do século XIX, referente ao “ciclo da
laranja” e que vale a pena transpor
os seus umbrais e embevecer-se com
o ambiente acolhedor que ressalta
naquele solar. Percorrendo as suas
bonitas salas, os visitantes poderão
observar diversos temas que definem
e testemunham a cultura desta comunidade, tais como, a Loiça da Vila, os
Ofícios Tradicionais, a Arte Baleeira,
a Religião e Devoção, a produção de
Violas da Terra, Engenhos Hidráulicos percursores no desenvolvimento
da ilha, Achados Arqueológicos, arquitetura referente ao “Ciclo da Laranja”, entre outras.
De acordo com Gaspar Frutuoso,
“em uma só triste noite foram acabadas muitas vidas e ficou tudo tão coberto, que nem nobres casas, nem altos edifícios, nem suntuosos templos,
nem nobres e vulgares pessoas pela
manhã apareceram, ficando tudo raso
e chão, sem sinal nem mostra onde
vila estivesse.”
Apesar de tudo isto, Vila Franca do
Campo soergueu-se e quem a visita pode apreciar uma terra que sabe
preservar e cuidar do património
local que os diferencia dos demais.
Não elenquei todos os monumentos
e vivências desta localidade que muito bem poderia ter o título de cidade, dado a sua monumentalidade e a
mentalidade urbana das suas gentes,
mas fica para uma posterior oportunidade.

1ª Edição em Montreal

O livrinho mais
completo para
o amador de futebol
em 5 línguas
reunindo as
5 maiores competições
da europa num livrinho só.
disponível no
9 de agosto de 2019
quantidade limitada

Havia algo que não
nos deixava ficar
juntos, não importa
o quanto tentássemos, sempre havia
algo que nos mantinha longe. Começamos a faltar respeito e chegamos
ao ponto de dormer
em curadores separados. Desesperada
porque eu estava perdendo minha família, eu visitei XAMÃ e através de um
espelho me mostrou o mal que eles estavam fazendo para destruir nossa família.
Eu agradeço ao meu DEUS por me guiar
com o PODEROSO XAMÃ que, através
de seu conhecimento, recuperou nossa
casa. SEBASTIAN E MARIA.

Eu caí em uma depressão muito forte
depois da separação com meu marido. Eu não queria
nada, só queria dominar o tempo todo,
havia
momentos
em que pensava
em suicídio, mas
graças a um amigo que me trouxe com
o XAMÃ eu consegui superar esse estágio da minha vida através do RITUALS
ESOTERICOS STRONGS e é por isso
que eu compartilho meu história para que
as pessoas que estão passando por isso
saibam que Deus é poderoso e que existe uma solução. Obrigado meu professor
XAMÃ. DORA DUARTE.

Eu sou abençoado
por ter conhecido
XAMÃ porque, graças aos problemas
em minha casa,
eles
terminaram.
A ex-namorada do
meu marido sempre
nos causou problemas e de um tempo para cá as lutas e discussões foram
muito fortes, tudo começou a dar errado.
Desesperado porque eu estava perdendo
minha casa, eu visitei o XAMÃ e através
de algumas fotos ele notou um OLHO
MAL que estava atraindo azar. Obrigado
XAMÃ por nos curar e trazer paz e união
à nossa família. PAULA MATIAS.

Eu visitei o XAMÃ
INDIANO
porque
me
senti
muito
doente ultimamente. Desde que meu
marido
morreu,
meus filhos pararam
de falar comigo e eu
estava praticamente sozinho. Eu não
tinha ninguém para quem recorrer até
que olhei para o XAMÃ e estava muito
confiante em ver todas as pessoas que
ele ajudou. Através de CERIMÔNIAS
DE SAÚDE e ervas indígenas, ele me
fez uma restauração física que me deixou tão bom quanto novo. Agora me sinto saudável, forte e feliz. Obrigado meu
XAMÃ. EUGENIA CAMPOS.
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Deputados chumbam propostas sobre “direito a desligar” do trabalho
A proposta do PS previa que “a utilização de ferramenta digital no âmbito da relação laboral não pode impedir o direito
ao descanso do trabalhador, salvo com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da empresa”. Segundo a proposta, “na falta de acordo, o empregador define por regulamento as situações que devem constituir exigências
imperiosas de funcionamento”. Para o deputado do BE José Soeiro, a proposta dos socialistas é “perversa” e “perigosa” ao permitir que fiquem fixadas na lei as situações em que o trabalhador pode ser contactado. Também a deputada
do PCP Rita Rato recusou a proposta do PS, defendendo que a iniciativa dos socialistas permitiria “abrir brechas” no
período de descanso do trabalhador.
Jornal a voz de portugal, edição do 10 de juLho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Chegou o Verão A
texto:
jorge matos

E

Texto: Jorge Matos
nfim, e chegaram as
férias, não é para todos mas para alguns, o
verão já devia ter dado ares
da sua graça, mas pelos vistos está tímido ou nos guarda
alguma surpresa, espero que seja agradável.
Com tudo isto acabaram as festas na comunidade, o Santo Cristo dos milagres, o Espírito Santo,
com as suas habituais domingas, rica tradição do
nosso povo Açoriano, aqui fica um desejo de que
todas as pessoas que receberam o Santíssimo em
suas casas, que ele vos abençoe.
Um louvor aos mordomos das festas Litúrgicas
da comunidade, óbvio que não vou mencionar
os nomes por serem numerosos, mas cada um
sabe por si próprio o trabalho e o esforço para
fazer com êxito a responsabilidade que acarreta
tal nomeação. Falando em festas, teremos proximamente a Nossa Senhora do Monte, festa dos
madeirenses como acontece todos os anos com
está tradição. Teremos as deliciosas espetadas e
o afamado bolo do caco e outras especiarias à
moda dos nossos madeirenses, que a última festa
litúrgica seja do modo como estamos habituados
a assistir, com um retumbante êxito, para bem da
comunidade e dos Portugueses do arquipélago
da Madeira.
Também foi um festival ótimo, o Festival Internacional Portugal de Monteal, que já vai na
sua sexta edição, até à próxima. Todas estas
festividades têm sempre uma pessoa quero deixar um grande obrigado pelo excelente trabalho de fotografia, o senhor e colaborador deste
jornal Humberto Cabral.

7 diferenças

máquina de inventar racistas

texto: Rui Ramos

O

para usar características “étnicas” com fins políticos.

pior que nos poderia acontecer era deixarmos de ser portugueses, para passar- A esquerda radical confunde as duas coisas,
mos a ser “brancos”, “negros”, ou “ciganos”. para melhor esconder que quer praticar uma deNão contem comigo para macaquear o pior las. Tal como sempre precisou de fascistas, precisa agora de racistas. Precisou de fascistas, porque tem a sociedade americana.
que se toda a gente que não pensa como Catarina
Fui aluno de Maria de Fátima Bonifácio, admi- Martins for fascista, está legitimado o uso da forro a sua obra como historiadora, e, tão ou mais ça para perseguir e calar quem não pensa como
importante do que isso, sou seu amigo. Mas Catarina Martins. E precisa agora de racistas,
não foi só por essas razões, que ficam declara- porque só havendo muitos racistas é que pode
das para ninguém ter o trabalho de as lembrar, justificar o sórdido projeto com que substituiu
que me repugnou a canalhice das calúnias e das a “luta de classes”: usar cinicamente as migraameaças com que, a pretexto de um artigo de ções para segmentar as sociedades ocidentais em
jornal, a gente do costume a pretendeu cercar “raças” mutuamente hostis. A pretexto da causa
durante o fim de semana. Nesse ataque, houve da “integração” e da denúncia do “racismo”, o
muito da precipitação de alcateia que define as objetivo desta esquerda que trocou Marx por Faredes sociais. Mas houve também a inspiração non é tentar reduzir certas pessoas a membros de
de um dos mais asquerosos projetos políticos do “minorias”, e estas “minorias” a meros coletivos
identitários de “vítimas”, dependentes do Estado
nosso tempo.
e controlados por demagogos.
Porque a má fé e a estupidez dominam este deEstou a dizer que em Portugal, ciganos e mibate, vou tentar ser muito claro.
Fátima Bonifácio está certa na rejeição do sis- grantes não são frequentemente pobres e martema de quotas étnicas. Mas não evitou alguns ginalizados? Não. Mas pergunto: são os únicos
equívocos. Por exemplo, o de aparentemente pobres e marginalizados? Não há pobres e marsugerir – se percebi bem — que o problema da ginalizados entre os outros portugueses? E se
integração dos ciganos ou dos chamados “afro- são pobres e marginalizados, isso deve-se a “radescendentes” se deve a serem estranhos à so- cismo”? Não tem nada a ver, no caso dos cigaciedade portuguesa, à sua história ou aos seus nos, com uma velha cultura de nomadismo? Não
valores. Ora, os ciganos estão em Portugal há tem nada a ver, no caso dos migrantes, com o
mais de meio milénio. Falam a língua e têm a facto de serem trabalhadores pouco qualificados
religião da maioria da população. São cidadãos chegados recentemente (os primeiros cabo-verportugueses, e tão portugueses como quaisquer dianos desembarcaram há menos de 50 anos)?
de nós. Os “afrodescendentes” não são um grupo Estou a dizer que não merecem nenhum cuihomogéneo, mas, na sua maioria, são indivíduos dado? Não. Mas a ciganos e a migrantes falta
originários de antigas colónias europeias. Repre- sobretudo o que falta aos outros portugueses
sentam uma das mais intensas Cristandades dos pobres: uma economia próspera e aberta, onde
dias de hoje, e sempre se exaltaram com as ideo- todos – e não apenas os clientes do poder — sinlogias ocidentais (a Revolução Francesa também tam que vale a pena trabalhar, poupar e investir;
uma escola exigente, com os devidos apoios soaconteceu no Haiti).
ciais, que compense as desvantagens e não que
Nada disto, porém, faz da autora uma “racista” as agrave, em nome da “diversidade”; serviços
e muito menos do seu artigo um “manifesto ra- públicos efectivos, que não sejam sacrificados
cista”. Vamos entender-nos: uma coisa são pre- ao emprego de clientelas partidárias; uma lei
conceitos, ou desconfianças derivadas de certos que seja igual para todos, e que tolere diferentes
comportamentos – se isso fosse racismo, então culturas, mas não comportamentos contrários à
toda gente, em todo o mundo, foi, é e será sem- coexistência pacífica dos cidadãos. O que cigapre racista; outra coisa são instituições e doutri- nos e migrantes não precisam – nem eles nem
nas que, com fins políticos, visam a classificação ninguém — é de serem metidos em guetos legais
e discriminação das pessoas como membros de e estigmatizados pela dependência do poder po“raças”, e nesse sentido, nem toda a gente foi, é lítico.
ou será racista, e é aí que deve assentar a expectativa de que a humanidade resistirá a propostas O pior que nos poderia acontecer em Portugal
era deixarmos de ser portugueses, para passarmos a ser “brancos”, “negros”, ou “ciganos”.
Não contem comigo para macaquear o pior que
tem a sociedade americana. Eu não me identifico
nem nunca me identificarei como “branco”. Sou
português como Eusébio, um dos nossos maiores futebolistas, ou como Marcelino da Mata,
um dos nossos militares mais condecorados. É
do país deles que eu quero ser mais um cidadão,
e não dessa caricatura do Alabama dos anos 50 a
que a extrema-esquerda convertida ao racialismo
gostaria de reduzir Portugal.

TOMAR | Festa dos Tabuleiros contou com Marcelo Rebelo Sousa e mais de 560 mil pessoas
Há quem diga que foi das melhores Festa dos Tabuleiros da última década. Nem esteve muito sol, nem muito calor e
não choveu e ainda contou com a presença e participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A
cidade transbordou de gente vinda de todo o país e não só, os comboios sucederam-se a transportar as pessoas para
Tomar e depois a levá-las de regresso, os parques de estacionamento nas entradas da cidade parece que funcionaram
e foi um dia em cheio para o comércio local. A cidade teve o dia merecido pelo empenho de toda a população que viveu
com entrega e orgulho os preparativos da sua Festa dos Tabuleiros. Não esquecer a criatividade incrível e o trabalho
de muitas horas, posto na decoração das ruas…
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 10 juiLLET, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Tabuleiros
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voltam a desfilar nas ruas de tomar

019 é ano da Festa dos Tabuleiros na cidade templária e será um ano contemplado
pelas festas que mais tabuleiros vão trazer à rua. De 29 de junho a 8 de julho volta-se
a cumprir a tradição de toda uma comunidade
mobilizada para dez dias de grande animação
que só acontecem de quatro em quatro anos.
O mês de julho começou com uma das maiores
celebrações populares e religiosas do país – e, diz
a organização, única no mundo - a Festa dos Tabuleiros, em Tomar, na região Centro de Portu-

A Festa dos Tabuleiros, além de consagrada re- te um espetáculo de cinco horas para os milhares
ligiosamente ao culto do Divino Espírito Santo, de visitantes que acorrem à cidade nesse dia.
tem a sua origem nas ancestrais festividades pagãs relacionadas com os cereais.
A realização deste cortejo – que data, neste formato, desde o século XVI – teve origem num cul-

to instituído pela Rainha Santa Isabel e nem sempre implicou o transporte de tabuleiros «verticais»
como hoje se conhecem. Dantes o pão (símbolo
do corpo de Cristo) oferecido ao Espírito Santo
gal. Este ano participam no desfile 1496 pessoas, era transportado em tabuleiros normais.
em pares, a transportar 748 tabuleiros, o símbolo Este ano, a programação da Festa dos Tabuleiros
maior desta festa em honra do Espírito Santo.
envolve várias saídas em cortejo, mas o ponto alto
O cortejo é do povo, pelo povo e para o povo e, acontece no dia 7 de julho, a partir das 16H00. O
por isso, implica um envolvimento da população percurso tem cinco quilómetros – com uma pausa
à escala concelhia, com 11 freguesias de Tomar a a meio para as pessoas descansarem e beberem
contribuírem com tabuleiros e participantes.
água, pois costuma fazer bastante calor – e garan-

Prepare o seu evento, e, nós tratamos de toda

a comida desde a entrada a sobremesa
Temos uma ementa variada de comida tradicional portuguesa e podemos vos ajudar
no seu orçamento. Temos váriós patês de carne e peixe e de uma grande variedade de
sobremesas. Com os seus agradecimentos a toda a nossa communidade.
entradas:
Rissóis, croquettes de carnes, pastéis de bacalhau
saladas variadas: saladas de fruta | saladas de batata | saladas macaroni
saladas verdes.
Pratos de carne: carne assada no forno | carnes guisadas | frango grelhado
lombo de porco assado com ananás ou laranja
strogonoff de porco, vaca ou frango
PRATOS DE peixe:
caldeirada de peixe | filetes de pescada e pratos variados
bacalhau assado | caldeirada | bacalhau à brás
Pratos variados: feijoadas, dobrada polvo assado ou guisado
Buffete:
sandes variadas | sandes de carne frias | sandes ovo
sandes de atum | sandes de frango | sandes bifana
sandes delícias do mar
patês:
patês atum/ patês frango/ patês delícias do mar
Sobremesa:
Pudim, folar, arroz doce, bolos variados

A edição anterior desta festa (2015, pois a festa
só se realiza de quatro em quatro anos) foi considerada o melhor evento público realizado em
Portugal nesse ano, e atraiu a Tomar algumas centenas de milhar de pessoas, em especial no dia do
cortejo principal, com mais de cinco centenas de
tabuleiros desfilando pelas ruas da cidade à cabeça das mulheres oriundas de todas as freguesias
do concelho. As ruas ornamentadas, com enfeites
de papel criados pelos próprios moradores, são
outro dos grandes motivos de atração, bem como
o cortejo dos rapazes, protagonizado pelas crianças do concelho, uma semana antes do cortejo
principal e que, cada vez mais, atrai maior número de turistas.
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Alterações ao estatuto do antigo combatente custam cerca de 7 milhões/ano
A informação consta de uma ofício do gabinete da secretária de Estado da Defesa Nacional, Ana Pinto,
enviado hoje ao fim da manhã à comissão parlamentar de Defesa, a que a Lusa teve acesso, no dia
em que os deputados voltam a discutir a proposta de lei do Governo para tentar concluir este processo
legislativo até 19 de julho, antes das férias e do fim da legislatura. Segundo o executivo, a atualização
do complemento especial de pensão de 3,5% para 5% do valor da pensão social será de 300 mil euros
por ano, enquanto a acumulação de benefícios para os antigos combatentes é estimado em 6,9 milhões
de euros anuais.
Jornal a voz de portugal, edição do 10 de juLho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Festival

multicultural em

Chambly

foi capaz de testemunhar, mais uma vez, a sua No próximo ano o festival celebrará seu déabertura ao mundo e ao multiculturalismo.
cimo ano de vida. Fiel aos seus hábitos, os orJá lá vão 6 anos que não vou a este festival, mas ganizadores vão redobrar seus esforços para
Festival Multicul- o restaurante “Les Grillades du Fort” faz um lin- impressionar os participantes.
tural em Chambly
foi realizado nos
dias 6 e 7 de julho, o evento
texto: Sylvio
Martins

O

ANEDOTAs da Maria rosa

Grávida com desejos!
A esposa, grávida, acorda durante a noite e chama o
marido: – Amor… Amo-or! acorda!!!
Desorientado e assustado,o marido levanta-se e pergunta: – O que é que aconteceu?!
– Estou com um desejo…
– Desejo???
– Sim… de comer carne de corvo…
– Corvo? Mas onde é que eu vou arranjar um corvo agora?
– Vai ao zoo…
– Estás maluca!!! Não vou agora ao zoo. Vou mas é pintar um frango de preto e depois comes.
– Não vou comer carne de corvo mas vais-te arrepender
se o nosso filho nascer com carinha de corvo.
Passam-se nove meses, chega o dia do parto e, quando
o homem vai ver o seu querido filho, vê que o seu herdeiro é pretinho, mesmo pretinho. Meio apanhado, cheio de
remorsos, corre para casa da mãe a lamentar-se:
– Mãe, eu não quis dar carne de corvo à minha mulher
quando ela estava grávida e sentiu esse desejo e agora
o meu filho nasceu preto como o corvo.
A mãe, bem-humorada, consola o filho que está em
pranto:– Não chores meu filho, quando eu estava grávida, tive desejo de comer carne de boi, não consegui e tu
nasceste assim com os corninhos, mas só agora é que
se começou a notar.

do espetáculo para toda a população à moda portuguesa. Houve a atuação do Cana Verde, Campinos do Ribatejo a Marcha da APC e o rancho
folclórico Estrela do Encanto. Todos eles fizeram
um grande espetáculo memorável onde todos bateram palma de admiração para a nossa cultura.

Depois

de 545 dias de greve os empregados
vão voltar na Aluminerie de Bécancour Inc.

este período Hydro Quebec estimou as suas perdas em mais de 400 milhões, cada dia de greve
impediu de ganharem 734 000$ em retornos.
greve na Aluminerie Em termos de ganhos a Hydro Quebec, cada dia
de Bécancour Inc., fez
perder 400 milhões à
Hydro Québec, o longo conflito de trabalho na “alumineria” de Becancour Inc.
O fim do respetivo é uma boa notícia pois a A.
B. I. é um cliente muito importante e a retoma
das atividades vai beneficiar a todos os “Québécois”. A greve começou a 11 de janeiro de 2018 e
irá terminar a 26 de julho próximo, com o regresso gradual dos empregados da alumineria.
Os empregados sindicados votaram a 80% em do conflito de trabalho é feito desvio de 425.000
favor do novo contrato de trabalho proposto pelo a seu benefício limpo, será o equivalente a mais
empregador. O conflito durou 545 dias, durante de 246 milhões durante os 18 meses da greve.
texto:
jorge matos

A

foto da semana: o grupo da Corona

Gu i a do consu midor
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O guia comercial da comunidade portuguesa em Montreal

é um espaço informativo para a vossa empresa
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Agências de viagens

Contabilista

Importadores

agência

Algarve

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Equinox Outremont
Voyage Tagus

Mercearias

Monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

Notários

Dentista

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
Seguros / Financeiros

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

JES RENOVATIONS
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
Eletricidade

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

www.acaixa.ca

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

Gilberto

2035 Bélanger E., H2G1C1
438-387-8990
São Miguel
Waldman

Renovações

importadores de
Produtos do mar
5468 Jean-Talon E., H1S1L6

Tel.: 438 476-8459

Seguros

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

Peixarias

Miguel
514.835.8405
Fernando
514.944.5102
info@beiranova.ca

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

especialista em
Renovações
ligeiras

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
Importadores

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito

Padarias

Solution Atech
514.383.7767
Força Electrique
514.972.0995
MDS Électrotechnic inc. 450.963.0836

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

Restaurantes

Tel.: 514-575-9605

514.849.8591
514.844.3307

Agências funerárias

Renovações

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida
Plano Poupança
- Reforma

T.: 514.668.6281

- Investimentos - REER -CELI

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522

Restaurantes

514.274.8553
514.849.9696

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

Receita do chefe ribeiro

Espaguete de abobrinha

Informe-se
sobre os
nossos preços
a partir de 1$
por semana

1 4
9
6

6 9
4 3

6
2
6

2
8

9

1
4

3
6
5
8

5 4
3 8

2
9
4 7

CUPão de assinatura

Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal,
pelo que agradeço me enviem o jornal.
NOME:
Ingredientes
2 abobrinhas; 1 colher (sopa) de azeite; 1 colher (sopa);
de manteiga; 1/2 cebola; 1 colher (chá) de sal.
Molho: 1 lata de tomate pelado; 3 colheres (sopa) de
azeite; 1 dente de alho; 1/2 cebola; 1 colher (chá) de sal;
1 colher (sopa) de açúcar; pimenta-do-reino a gosto; 2
colheres (sopa) de manteiga.
Preparação
1-Passe as abobrinhas por um cortador Julienne, desprezando apenas a parte com sementes. 2-Em uma

frigideira, aqueça o azeite e a manteiga e acrescente
a cebola. 3-Adicione a abobrinha e refogue em fogo
baixo. 4-Tempere com sal e reserve.
Molho: Em um liquidificador, bata o tomate pelado.
Em uma panela, aqueça o azeite e adicione o dente
de alho e a cebola. Acrescente o tomate batido, o sal,
o açúcar e a pimenta-do-reino a gosto. Mexa bem e
quando levantar fervura, acrescente a manteiga. Volte
a mexer para que a manteiga derreta. Retire a cebola
e o alho e sirva com o espaguete de abobrinha.

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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Prisão preventiva para arguidos por violência doméstica
Segundo adianta a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o homem, de 45 anos, foi detido a 04 de julho passado, e posteriormente submetido a primeiro interrogatório judicial, indiciado pela prática daqueles crimes, na forma
agravada, tendo ficado em prisão preventiva e proibido de contactar por qualquer meio com a ofendida. Segundo a
PGDL, o agora preso preventivo viveu com a sua companheira como se de marido e mulher se tratassem durante 22
anos, com diversas situações de separação, a última das quais desde 17 de junho de 2019, data em que a ofendida
saiu da residência do casal. Deste relacionamento nasceram seis filhos, três maiores e três menores de idade, o último
dos quais com quatro meses de idade.
Jornal a voz de portugal, edição do 10 de juLho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Santa Comba

texto:
josé da conceição

Carneiro: Carta Dominante: O Dependurado,
que significa Sacrifício. Amor: O amor poderá
bater-lhe à porta, fique atento. Saúde: Procure
fazer uma vida mais saudável. Dinheiro: Esta
não é uma boa altura para investir nos negócios.
Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1
Touro: Carta Dominante: 5 de Copas, que
significa Derrota. Amor: Seja sincero nas suas
promessas se quer que a pessoa que tem a
seu lado confie em si. Saúde: Liberte-se e a
sua saúde irá melhorar. Dinheiro: Excelente período
para tratar de assuntos de caráter profissional. Números da Sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4
Gémeos: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia, Iniciativa. Amor: Momento
favorável para jantares românticos. Saúde:
O seu sistema imunitário está muito sensível,
seja prudente. Dinheiro: Momento calmo e favorável.
Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2
Caranguejo: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade.
Amor: a sua vida amorosa dará uma grande
volta brevemente. Saúde: Faça exames médicos. Dinheiro: Evite gastos supérfluos.
Números da Sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9
Leão: Carta Dominante: Rainha de Paus, que
significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: estará em plena harmonia na
sua vida a este nível. Saúde: Faça um check-up. Dinheiro: Tente poupar um pouco mais, pois mais
vale prevenir do que remediar.
Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28
Virgem: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera. Amor: Partilhe os
seus sentimentos e decisões com a pessoa
que ama. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará de qualquer problema. Dinheiro: Uma pessoa
amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13
Balança: Carta Dominante: 6 de Ouros,
que significa Generosidade. Amor: Esqueça
um pouco o trabalho e dê mais atenção à sua
família. Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá uma subida
do seu rendimento mensal.
Números da Sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1
Escorpião: Carta Dominante: A Imperatriz,
que significa Realização. Amor: liberte-se do
passado. Saúde: procure o seu médico se não
se anda a sentir bem. Dinheiro: ajude os mais
necessitados.
Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6
Sagitário: Carta Dominante: 2 de Ouros,
que significa Dificuldade/ Indolência. Amor: Vai
apaixonar-se facilmente. Saúde: Faça caminhadas. Dinheiro: Não se exceda nos gastos.
Números da Sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18
Capricórnio: Carta Dominante: Valete de
Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor:
Deixe o ciúme de lado e aproveite bem os momentos escaldantes. Saúde: Cuidado com os
excessos alimentares. Dinheiro: Não peça um novo empréstimo, os tempos não estão para isso.
Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23
Aquário: Carta Dominante: O Mundo, que
significa Fertilidade. Amor: Aproveite bem
todos os momentos que tem para estar com
a sua cara-metade. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física. Dinheiro: Conserve todos os seus
bens materiais.
Números da Sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20
Peixes: Carta Dominante: 8 de Paus, que
significa Rapidez. Amor: Evite as discussões
com o seu par. Saúde: Será uma época com
tendência para enxaquecas. Dinheiro: Dê mais
valor ao seu trabalho, e só terá a ganhar com isso.
Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29

C

onsta que em Portugal existiram pelo
menos quatro santas
com este nome. Uma delas
deu nome à vila de Santa
Comba Dão e foi abadessa de um convento
antigo na região de Lamego. Segundo a tradição, foi martirizada pelos árabes, juntamente com todas as freiras do mosteiro, em 982.
duas das outras são localizadas uma no Alentejo, em Tourega, e a outra em Coimbra. É de
salientar que a história de Santa Comba do
Alentejo é muito semelhante à que vou contar
e que se passa em Trás-os-Montes, consistindo
a diferença essencial nos nomes dos intervenientes. Isto leva-me a pensar que a tradição
seja a mesma e tenha sido adaptada às realidades de cada região.
Santa Comba nasceu, pois, em Trás-os-Montes
numa terra chamada Lamas de Orelhão, perto de
Mirandela. Já não se sabe quando nasceu mas,
diz a lenda, era lusitana e filha de um pobre lavrador.
A sua vida passava-a pelos campos, entre penedos e árvores, guardando o gado de seu pai. Muitas vezes acompanhava-a Leonardo, seu irmão,
que com ela veio a ser um santo mártir. Conta-se
que Comba era formosa como poucas raparigas
daquela região, e por isso todos quantos a viam
quedavam-se facilmente apaixonados. Foi esta
formosura a causa do seu martírio. Nesses tempos longínquos, em Trás-os-Montes, os mouros

dominavam toda a terra. Um desses senhores
viu certo dia a pastora lusitana e, como todos
os outros, caiu sob o seu encanto. Enamorado, o
árabe tentou obtê-la para o seu harém. Primeiro
pediu, depois rogou e prometeu e, por fim, ameaçou com fúria.
Comba não se comoveu nem se amedrontou.
Resistiu a todas as solicitações e, conseguindo
iludir a vigilância do seu apaixonado, desapareceu durante uns tempos, sem deixar rasto como
por encanto. O chefe dos sarracenos procurou-a
por todo o lado, e só quando desistiu da sua busca vã a encontrou casualmente num dia em que
andava à caça.
Também Comba o avistou. Tentou escapar, fugir, esconder-se entre os penedos, mas o mouro
perseguiu-a, enlouquecido, para a agarrar. Diz a
tradição que, no momento em que o mouro estava quase a agarrar a pastora, se abriu um penedo
onde ela se ocultou, evitando momentaneamente que o homem a apanhasse. Cheio de fúria, o
muçulmano atirou a sua lança de caça contra a
fraga abrindo-lhe uma pequena brecha, que ainda hoje lá existe. Entretanto, impossibilitado de
concretizar os seus desejos na rapariga, virou-se
contra Leonardo e vingou-se da contrariedade
matando-o.
Mais tarde, voltou a encontrar Comba, já que
não sossegou enquanto não a achou. Nessa altura
não lhe foi possível a fuga, mas de tal modo se
defendeu que o mouro, não conseguindo violá-la como era o seu intento, a matou cortando-lhe
a cabeça. Do martírio destes dois irmãos, que a
tradição diz terem preservado a sua virgindade
por amor a Deus, Surgiram mais dois santos portugueses: Santa Comba e São Leonardo.
A lenda acrescenta ainda que da brecha aberta
na rocha pela lança do chefe muçulmano brotou
uma fonte de águas saudáveis e miraculosas, a
que se chama Fonte Santa. Em Orelhão existe
uma ermida com a invocação de Santa Comba,
enquadrada nas ruínas da citânia romana ali descoberta pelos arqueólogos. Isto prova que é bastante antigo o culto desta santa na região e que,
provavelmente, as suas raízes podem ir buscar-se
aos tempos proto-históricos, a divindades pagãs
muito anteriores ao cristianismo, como de facto
acontece em muitas regiões do País.
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pequenos anúncios
Uma escolha certa | tel.: 514-284-1813
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EMPREGOS

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

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

Nora: 450-628-5472

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

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
Companhia em paisagismo está à procura de
empregados com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649
Precisa-se de empregados em “Pavé-uni” com
experiência. Salário segundo a experiência.

Frank: 514-830-8940

Precisa-se de homens para
trabalhar na limpeza com
experiência, de
preferência com referência.
Altino Botelho
514-327-5200

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 padeiro com
experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário.
Patricia: 514-814-0362

advinhas
- O que é o que é feito para andar e não anda?
Resposta: a rua
- O que é o que é que dá muitas voltas e não sai do lugar?
Resposta: o relógio
- Qual é a piada do fotógrafo?
Resposta: ninguém sabe, pois ela ainda não foi revelada.
- O que é o que é que sobe quando a chuva desce?
Resposta: o guarda-chuva.

PALAVRAS CRUZADAS

Precisa-se de um
grelhador com experiência.
514-244-6135

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. Propriedades de uma pessoa. 4. Procissão em que fiéis
rezam em voz alta. (plural) 8. ___ biliar - Órgão situado sob
o fígado. 9. Parte mais visível e colorida do olho. 10. Que
ocorre no momento. 11. Dispositivo que converte energia
mecânica em energia elétrica. (plural). 13. Órfão em inglês.
15. Lugar onde costumamos passar desodorante. (plural).
18. Enorme massa de gelo flutuante. 20. Base do pescoço
em alguns animais. (plural). 23. Nome comum dado às espécies de mamíferos roedores caviídeos. 24. Ter saudade.
25. Do inglês “Far West”. 26. Coisa difícil. (figurativo).
Vertical
2. “Evento” em inglês. 3. Comida favorita do Popeye, em
inglês. 4. A ___ e a espada. 5. Cansar, entediar. 6. Parte
de um projétil de guerra que carrega os explosivos. 7. Empresa que publica obras literárias. 10. Professor/educador
de crianças ilustres ou ricas. 12. Custoso, dispendioso. (feminino, plural). 14. Ele fez a ___ de créditos no celular. 16.
Absurdo, sem sentido. 17. Pessoas com saúde. 19. “O ___
Retumbante”, série de TV. 21. Forma de ovo. (plural). 22.
Pronome demonstrativo.

†

Osvaldo Nunes Rodrigues
1953 - 2019

Faleceu em Montreal, no dia 3
de julho de 2019, com 66 anos
de idade, o senhor Osvaldo
Nunes Rodrigues. Esposo da
Sra. Maria dos Santos Balança
“Santa”.
Deixa na dor sua esposa, filhos
Joshua (Julianna) e Matthew
(Natasha), mãe Flávia, irmão e
irmãs, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço fúnebre teve lugar, terça-feira 9 de julho de
2019 às 10h na igreja Santa Cruz. Foi sepultado no cemitério Sault-au-Récollet.
A família vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na
dor. Bem haja.

†

Conceição Raposo

Faleceu em Montreal, no dia 6
de julho de 2019, com 64 anos
de idade, a senhora Conceição
Raposo, natural de Porto
Formoso, São Miguel, Açores.
Esposa do Sr. Durval Tavares.
Deixa na dor seu esposo, sua
filha Melanie (Allan Fefergrad),
seus netos Liam e Noah
Fefergrad. Seus irmãos José
Raposo (Lisa), e João Raposo.
Sua irmã Filomena (José Paiva),
cunhados/as, sobrinhos/ as,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço funebre terá lugar hoje, quarta-feira 10 de julho
de 2019 às 10h na igreja St-Ambroise. Vai a sepultar em
cripta no cemitério Le Repos | Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na
dor. Bem haja.

†

Maria Do Rosário FrÕes
1921 - 2019

Faleceu em Montreal, no dia
4 de julho de 2019, com 98
anos de idade, a senhora
Maria do Rosário Frões.
Esposa do já falecido Sr. Gil
Couto.
Deixa na dor sua filha
Conceição (Denis Melo),
seus filhos Gil (Josée
Nicolo),
Adelino
(Marie
France Landry), seus netos/
as Marie-Lyne, Christina
(Pascal), Tania, Vanessa,
Joseph, Gil e David. Sua
bisneta Adriana, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço funebre teve lugar, ontem, terça-feira 9 de julho de 2019 às 12h30 na igreja Santa Cruz. Foi sepultada em cripta no Mausoléu Lapieta no Côte-des-Neiges.
Renovam com profunda saudade a missa de sétimo dia
que se realiza hoje, quarta-feira 10 de julho de 2019 na
igreja Santa Cruz às 18h.
A família vem por este meio agradecer a todas a 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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Yuri Ribeiro e Alfa Semedo deixam o Benfica
O Benfica oficializou, em comunicado emitido na tarde desta segunda-feira, que Yuri Ribeiro e Alfa Semedo estão de
saída da Luz, rumo ao Nottingham Forest. No caso do lateral-esquerdo de 22 anos, reforçará o nono classificado da
passada edição do Championship a título definitivo, sem que os valores tenham sido revelados.
Já o médio de 21 anos, que na temporada transata representou o Espanyol a título de empréstimo, volta a ser cedido,
desta feita aos ingleses. O histórico clube britânico passa, assim, a contar com um contingente português formado
por quatro jogadores: Yuri Ribeiro, Tobias Figueiredo, João Carvalho e Tiago Silva.
Jornal a voz de portugal, edição do 10 de juLho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

O Impact

deslisou-se contra o

Minnesota United

texto: tiago Martins

O

que começou como uma
noite perfeita de verão
para o Impact no Estádio
Saputo acabou por ser um
desastre.
O atacante de Impact Anthony Jackson-Hamel abriu o
jogo com um golo após 27 segundos do primeiro
tempo, quando passou por dois defesas e enviou
a bola para Zakaria Diallo e chutou para dentro
da área e cortou para a esquerda antes de bater o
guarda-redes Vito Mannone.
O liderança do jogo não durou muito. Mason
Toye marcou para o Minnesota aos nove minutos do primeiro tempo, antes de Rudy Camacho
colocou o Impact na frente, por 2-1. Aos 13 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro golo de
Camacho nesta temporada.
Mas o Impact veria a sua sequência de dois
jogos em casa no estádio Saputo chegar ao fim
quando Ethan Finlay marcou num penálti durante o tempo de compensação no primeiro tempo
e depois Toye marcou outro golo aos 47 minutos do primeiro tempo. Conseguiram uma vitória
por 3-2 na frente de 16.796 fãs do Impact.
“Lutamos defensivamente”, disse o técnico do
Impact, Rémi Garde. “Não fomos bons nos três
golos que eles colocaram. No restante do tempo,

O

adeus de

Jonas,

eles não nos colocaram muito em perigo, mas é
difícil vencer quando você permite três golos em
casa”.
O Impact teve seis tiros no alvo, enquanto o
Minnesota United teve cinco. O Impacto tinha
60,7% de posse.
O impacto tem um registro 5-3-1 em casa e é

na primeira pessoa:

4-6-2 na estrada no jogo de MLS.
“O árbitro não nos ajudou, mas também não
ajudámos (a nós mesmos)”, disse Camacho. “Poderíamos ter evitado certas situações. Deveria ter
sido mais rigoroso. Você não pode (permitir) três
golos em casa. ”

“Neste

momento da

minha vida, decidi encerrar a minha carreira de jogador”

J

onas anunciou esta terça-feira,
através das redes sociais do
Benfica, que vai encerrar a carreira de jogador. Festa de homenagem será esta quarta-feira, na receção dos encarnados ao Anderlecht.
“Olá apaixonados adeptos do Benfica.
Gravo este vídeo junto com o Benfica
para informar que neste momento da
minha vida decidi encerrar a minha carreira de jogador profissional de futebol.
E como não poderia ser diferente, quero celebrá-lo com muita alegria juntamente com cada um de vocês. Convido
a todos para que amanhã, a partir das
19h30, compareçam no estádio da Luz
para darmos início a mais uma época e
também os momentos finais da minha
carreira profissional de futebol. Contamos com a presença de todos, um grande abraço e vemo-nos amanhã. Carrega
Benfica!”.
Numa mensagem com pouco mais de
30 segundos, Jonas, avançado brasileiro de 35 anos, anunciou esta terça-feira
aquilo que ficará eternizado amanhã,
no encontro de apresentação dos encarnados frente ao Anderlecht: o final
da carreira.
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Sporting cumpre primeiro treino
na Suíça ainda sem dois jogadores
Dos 29 convocados pelo técnico holandês, o argentino Rodrigo Battaglia e o reforço
francês Valentin Rosier foram os únicos ausentes dos trabalhos, uma vez que continuam entregues ao departamento clínico, a recuperarem das respetivas lesões. Na
Suíça, os ‘leões’ têm agendados dois encontros de preparação, diante do FC Rapperswill-Jona, na quarta-feira, e frente ao FC St. Gallen, no sábado.
Le journal “La Voix du portugal”, édition du mercredi, 10 juiLLET, 2019 | le journal encore Plus attrayant que jamais !

Um ‘clássico’ Benfica-FC Porto à 3ª jornada

Liga Profissional de futebol arranca a 11 de agosto
texto: José Costa

A

Liga Portuguesa de
Futebol Profissional
deu o seu primeiro
pontapé-de-saída com os
sorteios dos calendários profissionais (I e II Ligas), na
passada sexta-feira, na cidade do Porto. O sorteio decorreu na habitual
cerimónia do Kick-Off da nova temporada,
promovida pela Liga Portugal, que teve lugar
no Palácio da Bolsa, tendo ficado definidas
as jornadas da Liga NOS, da LigaPro e da
Allianz CUP, as três competições da sua responsabilidade.
Do calendário da prova maior, a Liga NOS,
destaque para o clássico Benfica-FC Porto à terceira jornada, para já marcado para 25 de agosto.
Os dois primeiros classificados de 2018/19 vão
defrontar-se ainda no verão, depois de uma primeira jornada, marcada para 11 de agosto, em
que o campeão da I Liga, o Benfica, se estreia ao
receber o vencedor do segundo escalão, o Paços
de Ferreira.
O FC Porto, por sua vez, estreia-se em casa
de outra equipa promovida, o Gil Vicente, enquanto o Sporting terá como primeiro desafio
em 2019/20 uma deslocação à Ilha da Madeira
para defrontar o Marítimo, sendo que ‘leões’ e
‘dragões’ protagonizam o próximo jogo ‘grande’
da primeira volta, em Alvalade, na 15.ª ronda,
marcado para 5 de janeiro.

Nani

Na 17.ª jornada, e penúltima da primeira volta, os pupilos do técnico holandês, Marcel Kaiser recebem o campeão nacional, Benfica, num
dérbi agendado para 18 de janeiro, sendo que a
segunda volta terá de ser, necessariamente, um
‘espelho’ da primeira.
Agora é só esperar pelo dia 11 de agosto e assistir à 1ª jornada da prova rainha do futebol nacional.

Prémios época 2018/19
A Gala ‘Kick Off’, serviu também para distinguir desempenhos de clubes, jogadores e treinadores na época passada, tendo sido entregues os
troféus antes dos sorteios.
Liga NOS - Melhor Jogador: Bruno Fernandes
(Sporting). Melhor Treinador: Bruno Lage (SL
Benfica). Jovem Jogador: João Félix (Atlético
Madrid). Melhor Golo: Jovane Cabral (Sporting). Melhor Marcador: Haris Seferovic (Benfica). Melhor Guarda-redes: Casillas (FC Porto).
Prémio Equipa Fair-Play: Belenenses SAD. Prémio Jogador Fair-play: Éder Militão (FC Porto)
. Melhor Relvado: Portimonense. Mérito Fundação do Futebol: Campanha Violência Zero. Prémio Prestígio: Joaquim Oliveira.
Onze do ano: Casillas (FC Porto); Alex Telles
(FC Porto); Éder Militão (FC Porto); Mathieu
(Sporting); Grimaldo (Benfica); Bruno Fernandes (Sporting); João Félix (Benfica); Herrera
(FC Porto); Rafa (Benfica); Seferovic (Benfica)
e Marega (FC Porto)
II Liga - Melhor Jogador: Luiz Carlos (Paços

assiste duas vezes e
vence encontro com Pedro

O

duelo entre Columbus Crew e Orlando City, da MLS, pendeu para o lado
da equipa de Nani, que fez duas assistências diante da formação de Pedro Santos.
Os dois portugueses foram titulares nas respetivas equipas e foi a formação da Flórida a levar

Santos

a melhor: Nani entregou a Chris Mueller para o
primeiro aos 41’ e a Tesho Akindele para o segundo aos 66’, este num grande remate de fora
da grande área. Refira-se que o lateral João Moutinho não atuou na equipa de Orlando, por questões físicas.

Ferreira). Melhor Treinador: Vítor Oliveira (Paços Ferreira). Jogador Jovem: Jota (SL Benfica
B). Melhor Marcador: Pires (FC Penafiel). Melhor Guarda-redes: Ricardo Ribeiro (Paços Ferreira). Jogador Fair-Play: Rúben Freitas (Mafra).
Prémio Equipa Fair-play: SL Benfica B.
Major League Soccer 2019
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Campeonato Brasileiro 2019

		

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

2019/07/06	Argentina 2-1 Chile

final

2019/07/07	Brasil 3-1 Peru

Quartos-de-Final
2019/07/10 Senegal 12:00 Benim
Nigéria 15:00 África do Sul
2019/07/11 Mali/Costa do Marfim 12:00 Argélia/Guiné
Madagáscar 15:00 Gana/Tunísia
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Benfica aumenta pressão por Perin, guardião que interessa ao FC Porto
O Benfica parece não ter fechado a porta das contratações para a nova temporada. Depois de ter assegurado a chegada de quatro caras novas no plantel de Bruno Lage, o próximo alvo poderá ser o guardião italiano Mattia Perin que
alinha na Juventus. A garantia é dada pela imprensa italiana que relaciona o regresso de Gianluigi Buffon à possível
saída de Perin. No entanto, os encarnados não são os únicos interessados naquele que deverá ser o número três da
baliza da Juventus. Também o FC Porto é apontado como clube interessado, numa transferência por empréstimo, tal
como a Fiorentina, Lazio e AC Milan.  Ainda assim, e segundo os mesmos relatos da imprensa italiana, o Benfica é o
clube que mais pressão tem feito junto da Juventus.
Jornal a voz de portugal, edição do 10 de juLho de 2019 | o seu jornal ainda Mais atraente do que nunca!

Mundial: Portugal ‘abalroa’ Chile
e aguarda adversário nos ‘quartos’

A

seleção
portuguesa
terminou da melhor
maneira possível a fase de
grupos do Campeonato do
Mundo de hóquei em patins, ao derrotar a congénere chilena por categóricos
9-4 na terceira e derradeira jornada.
O desfecho do jogo ficou
praticamente selado ainda
na primeira parte, quando a
equipa das quinas assegurou
uma vantagem de 3-1.
Jorge Silva, João Rodrigues
e Hélder Nunes marcaram
para o conjunto luso, ao passo que o golo adversário foi
da autoria de Marc Figa.
Já no segundo tempo, Portugal ‘engordou’ ainda mais
a vantagem, por intermédio
de Hélder Nunes (por três vezes), Gonçalo Alves
(por duas) e Rafa. A reação pertenceu a Nicolas
Fernandez e Felipe Marquez (bis).

Com este triunfo, a seleção nacional passa a Colômbia. Já o adversário nos quartos-de-final,
somar sete pontos, mais três do que a Argenti- apenas será conhecido na quarta-feira.
na, que, ainda esta terça-feira, terá pela frente a

ROSEMONT

montreal norte

NOVO NO MERCADO 10702 AV. DES LAURENTIDES

Este magnífico duplex está localizado numa das áreas mais procuradas
a 10 min do famoso Promenades Fleury! Incluindo 2 quartos no andar
de cima, cave terminada e um belo quintal! Esta propriedade é impecável! Ligue para nós já!
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TRIPLEX VENDido A 102%
Do PReço em 10 dias

DUPLEX A VENDa 599,000$

ST FRANCOIS

5938 rua Cartier - Lindo duplex com 3 quartos no andar superior,
subsolo terminado e um belo quintal! Se você gosta de viver numa
vida de bairro típico, esta propriedade é para você!
Ligue para nós já!

VILLERAY
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COTTAGE VENDido A 116%
em 10 dias

multinível BUNGALOW À VENDa 310,000$

Linda casa renovada! Esta magnífica propriedade multinível vai encantá-lo com o seu estilo único teto catedral e um subsolo maravilhoso recentemente remodelado, cozinha e casa de banho renovadas e muito mais!
Localizado numa rua muita tranquila. VENDEDORES MOTIVADOS
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TRIPLEX VENDido a 93%
Do Preço em 26 dias
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ótima venda
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vendido a 99%
do preço pedido

20 anos de experiência para melhor vos servir

