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O País Está BEm?

Na passada semana, 
ouvi o debate no Par-
lamento que encerrou 

a atual legislatura. 
ver página 2

Integrado nas “Noites de Ve-
rão”, programa recreativo 
promovido pela câmara mu-

nicipal de Ponta Delgada, nomea-
damente obras de Beethoven,...

ver página 10
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Não será nada fácil con-
vencer as pessoas, de um 
modo geral de que a nos-

sa sociedade está em contínua e 
profunda mudança. ver página 3
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texto: 
JoSé coStA

o cANto Do Zé

O País Está BEm?

Na passada semana, 
ouvi o debate no Par-
lamento que encer-

rou a atual legislatura. Além 
dos salamaleques do costu-
me, o debate passou a men-

sagem de que tudo está bem melhor no país. 
mas será mesmo assim? Não creio… Senão 
vejamos!
Comecemos pela Educação. Os professores 

nunca estiveram tão desmotivados como agora. 
Chegam a dizer nas aulas que não lhes pagam 
para ensinar, mas apenas para debitar matéria 
e os alunos que se desenrasquem. Querem rou-
bar-lhes anos de serviço. Na prática trabalha-
ram, mas é como se não tivessem trabalhado.
Passemos à Saúde. Nunca, como nesta legisla-

tura, os portugueses passaram tanto tempo nas 
listas de espera e nas urgências dos hospitais. 
Há serviços de pediatria e de outras especiali-
dades fechados por falta de médicos e enfer-
meiros. Aliás, nossos enfermeiros fogem para 
Espanha e outros países que tais, onde são pa-
gos devidamente. Faltam especialistas no ser-
viço público em todas as áreas. Uma urgência 
em qualquer hospital central obriga a esperas 
infinitas. Mas está tudo bem.
Seguem-se os Serviços da Segurança Social. 

Aqui dou um exemplo: para se tirar uma se-
nha nos vários serviços de Segurança Social, 
os utentes têm de ir fazer fila à porta daquele 
serviço às duas da manhã. Há quem leve ban-

cos, tendas, jornais, palavras cruzadas para se 
entreterem até que as portas abram, às 9h00 e 
tenham a sorte de conseguir a famigerada se-
nha. Mas está tudo bem…
Registo Civil. Outro pandemónio. Os serviços 

de marcação prévia funcionam, mas, nas áreas 
da Grande Lisboa e Grande Porto, atiram a re-
novação de um simples Cartão de Cidadão para 
as calendas gregas. Ou seja, se alguém preci-
sar de renovar o documento e quiser agendar 
antes que o prazo termine terá de o fazer, no 
mínimo, com seis meses de antecedência. Ou, 
então, sujeitar-se a filas intermináveis nas lojas 
do cidadão, como é bem visível todos os sába-
dos nas lojas das Laranjeiras e Odivelas, isto 
para falar apenas da região de Lisboa. Mas está 
tudo bem…
Nos transportes. A criação do passe Navegan-

te foi uma ideia fantástica. Mas esta modalida-
de já existia em 1989 quando se compravam os 
passes L1, L12 e L123. Acabaram com ela e 
agora retomaram em nova versão. O problema 
é que há cada vez menos transportes públicos 
e a CP é disso exemplo. Comboios degrada-
dos, viagens suprimidas, linhas desativadas e 
viagens entre Lisboa e Porto que custam tanto 
como uma viagem de avião de Lisboa a Paris 
numa companhia “low cost”. Mas está tudo 
bem…
Vou terminar com as Forças e Serviços de 

Segurança. Cada vez mais deparamo-nos com 
a desmotivação geral destes homens e mulhe-
res que têm por missão defender o cidadão e o 
país. Os meios são escassos, o equipamento não 
existe, o novo estatuto profissional das várias 
entidades policiais não é nada do que foi acor-
dado em meses de reuniões com os sindicatos. 
Os policias viram as costas aos governantes 
e aos seus superiores hierárquicos, como re-
centemente vimos nas comemorações dos 150 
anos da PSP. Enfim, um estado de calamidade 
que começa a deixar preocupados os cidadãos.
A juntar a tudo isto, todos os dias depara-

mo-nos com notícias de agressões a polícias 
quando estes acorrem a situações onde a sua 
intervenção é solicitada, com os Tribunais a 
mandarem para casa os agressores, punindo os 
polícias. Mas está tudo bem…
Está tudo bem, dizemos nós, para os “maga-

nos” do Governo e da Assembleia da Repúbli-
ca que desconhecem, ou fingem desconhecer, 
a realidade de um país fácil de governar, mas 
que eles complicam para terem assegurados os 
seus “tachos”.  
Tenham paciência…

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

MOrrEu tOni MOrrisOn, nOBEl da litEratura EM 1993
Segundo o The Guardian, um comunicado da editora Knopf confirmou a notícia. A escritora mor-
reu no Montefiore Medical Center, em Nova Iorque, na noite de segunda-feira. Ainda não são 
conhecidas as causas da morte. 
Nascida em 1931 em Lorain, Ohio, Toni Morrison formou-se em Língua inglesa e lecionou em 
várias universidades, tendo trabalhado também como editora na Random House, num papel que 
lhe permitiu divulgar outros nomes da literatura afro-americana.
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aGenDa coMunItÁrIa

texto:
Jorge correIA

Curtas dE vErãO

1. Montreal continua a sua 
azáfama de obras por todo 

o lado, com claros inconve-
nientes para quem circula, as-
sim como para comércios que 

lutam para se manterem abertos com o ruído, 
pó e labirínticos acessos. Se muitas obras são 
necessárias, desde o mau estado das estradas e 
das infraestruturas, outras seriam desnecessá-
rias, como os canteiros junto aos cruzamentos 
que para além de roubarem lugares de estacio-
namento estrangulam ainda mais a circulação 
quando se pretende mudar de direção, princi-
palmente quando falamos de veículos de mer-
cadorias.

2. As lojas oficiais de cannabis continuam 
em alta, com filas astronómicas para con-

sumo do tão procurado produto... na Sainte-Ca-
therine, e dizem em outros lugares também, não 
é invulgar ver longas filas de espera, estando 
os “clientes” ao sol ou à chuva, tal é a prisão a 
que se entregam os utilizadores daquele produ-
to. Ninguém acha isto anormal? Ninguém acha 
isto preocupante?

3. Guerra comercial entre os EUA e a China 
continua, com a última novidade do lado da 

China desvalorizando a sua moeda por forma a 
colmatar tributação sobre as suas exportações 
e evitar ao mesmo tempo sangria de capital. 
Mercados financeiros pelo mundo fora se res-
sentem, até quando isto continuará? Temo que 
ainda durante algum tempo. 

4. Mais uns massacres na população civil nos 
EUA, desta vez com conotações raciais, 

por parte de dois jovens com menos de 24 horas 
de intervalo entre eles. Independentemente das 
características do atacante e das suas vítimas, 
não há vivalma naquele país que se interrogue 
como é que naquela sociedade os valores hu-
manos chegaram a uma decadência tão baixa ao 
ponto de se desvalorizar completamente a vida 

de outra pessoa, independentemente da sua cor, 
credo, sexo ou outra qualquer disposição?

5. Chegou o verão, chegaram os incêndios. 
Aparentemente Portugal estava preparado, 

na realidade não estava nem está. Da ilusão da 
propaganda política chegou-se à realidade nua 
e crua. Entretanto soube-se pelo jornal Expres-
so que nos últimos 11 anos cerca de 85% dos 
contratos assinados pela Proteção Civil foram 
por ajuste direto, ou seja, não foram a concurso 
público. 
Mação, considerado zona modelo na aplicação 

do rol de medidas contra incêndios, ardeu sem 
dó nem piedade. Para quando uma verdadeira 
ação de vigilância das florestas? Para quando 
uma verdadeira investigação para se seguir os 
rios de dinheiro que os incêndios dão? Já agora, 
para quando uma verdadeira reflorestação, en-
volvendo também privados, enquadrada numa 
visão mais ampla de combate às alterações cli-
máticas ou pelo menos de proteção do ambien-
te?

6. Em verdadeiro clima eleitoral, as várias 
sondagens dão como certa uma vitória do 

PS. Maioria absoluta? Ainda está longe, depen-
derá de “pequenas” circunstâncias como o sal-
do da época dos incêndios e outras polémicas 
que surjam pelo caminho. Há sim uma pers-
petiva de os atuais partidos do poder, PS, BE 
e PCP, formarem uma maioria de 2/3 que lhes 
permitira aprovar tudo e mais alguma coisa sem 
restrições, incluindo alterações constitucionais. 
Há aqui perigo? Sim, com certeza. 
Não esqueçamos que tanto BE como PCP ain-

da navegam nas águas de ideologias que tanta 
miséria e destruição de sociedades causaram, 
mas cujos exemplos práticos nada fizeram para 
que progredissem. Se o BE tem uma nota mais 
juvenil, mais irreverente tão do agrado do elei-
torado mais jovem, o PCP mantém a sua velha 
guarda na defesa cega e intransigente de valo-
res unilaterais na sociedade. 
A esquerda cega é tão prejudicial quanto uma 

direita cega, pois são lados da mesma moeda. 

JOgO dE futEBOl E BBQ
A comunidade angolana de Montreal – CAM, vem, por 
este meio convidar os membros associados, amigos e 
simpatizantes a participar neste evento: JOGO DE FuTE-
BOL E BBQ | CONGO BRAzzAViLLE VS ANGOLA. 
QuANDO? Sábado, 10 de Agosto de 2019 pelas 12h
ONDE: Parque JARRY. Bem perto do metro De Castelnau 
e Jarry que liga os autocarros 55 Boul. Saint-Laurent, 193 
na Jarry e 93 na Jean Talon Ouest. 
Este evento visa a ser mais-valia no fortalecimento da 
comunidade para guardar as boas relações no seio da 
nossa coletividade e angariar fundos.
0-1 Contribuição Voluntária: 1-1 Mulheres: Comida; 2-2 
Homens: Bebidas; 3-3 Recém-chegados: um sorriso nos 
labios; 4-4 Gesto generoso: Contribuição financeira p’rá 
caixa de apoio aos membros necessitados.
Para informações adicionais: Presidente: 514-619-5932 
ou vice presidente: 438-995-3734.

aulas dE zumBa
A Casa dos Açores do Quebeque informa que a partir do  
16 de setembro até 16 de dezembro de 2019 e todas a 
segundas-feiras tem aulas de zumba, 10$ cada sessão 
ou 130$ para toda a época, na sua sede situada no 229 
rua Fleury. Reserve o seu lugar. 514-388-4129.

mudança da COmunidadE

Não será nada fácil 
convencer as pessoas, 
de um modo geral de 

que a nossa sociedade está em 
contínua e profunda mudan-
ça. 
Toda a gente o diz, algumas 

pessoas o sentem mas quase ninguém tem disso 
consciência, e a prova é que, apesar de tudo con-
tinua a vida como nada de novo aconteceu, no 
aspeto civil, social ou comunitário. 
Dá a impressão que as pessoas se adaptam de-

pressa ao novo mundo sem grandes preocupa-
ções de maior. Continuamos a curtir com uma 
certa saudade do passado mas continuamos sem 
nos importar com as consequências de tudo aqui-
lo que vai acontecendo no presente.

E a falta de atenção para tudo aquilo que nos ro-
deia no dia a dia da vida, pode ter consequências 
graves no futuro próximo. Aqui e ali, desta ou 
daquela forma, vão surgindo avisos de diversa 
ordem. Claro que longe de todos nós sermos pro-
fetas da desgraça mas na realidade os horizontes 
não se apresentam muito promissores.Na reali-
dade tudo vai mudando que parece imparável e 
não se sabe quando vai parar.
A comunidade Portuguesa de Montreal nos dias 

de hoje é quase irreconhecível se a compararmos 
ao que era no início, fico a pensar que hoje pa-
rece não se tratar da mesma gente, com os mes-
mos costumes e a mesma identidade dos tempos 
passados.
tudo mudou e muito, será necessário viver 

em consequência dessas mudanças e alerta-
dos para uma nova forma de ser e de estar na 
vida pessoal e comunitária.

texto:
Jorge mAtoS

E falando da direita, que seria a oposição, esta 
é inexistente ou pelo menos inofensiva pois 
compraz-se no conflito interno entre agradar a 
gregos e troianos, ou vincar-se claramente nos 
valores de direita. PS fica a ganhar pois con-
quista espaço ao centro, garantia de uma vitória 
nas eleições.

incêndiOs: dOs 18 Mil quE OcOrrEraM nOs últiMOs 
dOis anOs “só dOis sãO dE grandE diMEnsãO”, diz gOvErnO
“Nós tivemos, nos últimos dois anos, em 2018 e nestes primeiros sete meses e alguns dias de 
2019, cerca de 18 mil incêndios até hoje em Portugal”, disse Eduardo Cabrita, que falava aos jorna-
listas após a reunião semanal do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), na sede 
da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. De acordo com o ministro da Administra-
ção Interna, “nesses mais de 18 mil incêndios apenas dois, em dois anos, atingiram aquilo que se 
consideram tecnicamente incêndio de grande dimensão , isto é, incêndio superior a mil hectares”.

fEsta dE na sra. dOs milagrEs
A Associação Portuguesa de Hochelaga organiza a sua 
festa anual na igreja Notre-Dame-des-Victoires situada 
no 2700 Lacordaire em Montréal, a partir de 30 de agosto 
às 19h. A peregrinação da Santa Cruz até à igreja Notre-
-Dame-des-Victoires será na quarta-feira 4 de setembro 
às 18h. Todos são bem-vindos.
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EQuiPa POrtuguEsa gruPO lusO 
PirOtECnia PrEmiada COm O JúPitEr dE OurO!

Dix… neuve… huit… 
sept… six… cinq… 
quatre… trois… deux… 

un… zéro… “Que tombe la nuit 
et que la fête commence”

Desde há já 35 anos que no parque “La Ronde” 
este vem sendo o prenúncio, nos meses de Junho 
e Julho, de um espétaculo piromusical com uma 
duração mínima de 30 minutos.  
Para aqueles que estão menos familiarizados 

com as características deste evento, o “La Ronde” 
todos os anos convida firmas pirotécnicas de re-
nome internacional a virem participar neste con-
curso. 

O grande desafio desta competição baseia-se 
no facto de ser um espetáculo piromusical (a não 
confundir com um fogo de artifício acompanhado 

de música), duma duração mínima e obrigatória 
de 30 minutos e de a cada participação terem de 
existir elementos pirotécnicos inovadores.
Para a avaliação destes critérios e de muitos ou-

tros que voluntariamente não descrevo, anualmen-
te o “La Ronde” selecciona, de entre as inúmeras 
aplicações que recebe, 19 júris que minuciosa-
mente avaliarão as prestações dos concorrentes.
A Equipa Portuguesa Grupo Luso Pirotecnia 

veio pela primeira vez ao “La Ronde” em 2002. 
Nesta sua primeira participação mostrou indubi-
tavelmente a seu grande ”Savoir Faire”. 
Apresentou um espectáculo piromusical ines-

quecível, absolutamente revolucionário nos as-
pectos criatividade e inovação, com uma sincro-
nização sem a menor falha e com uma qualidade 
que deixou extasiados os vários milhares de es-
pectadores. Foi, nesta sua primeira participação, 
premiada com o Júpiter de Prata. Esta mesma 
equipa volta ao “La Ronde” em 2005, em 2008 e 
em 2012, sempre com uma qualidade, criativida-
de e capacidade inovadora inigualáveis e a cada 
um dos seus espectáculos deixa o público mara-
vilhado. Em 2012 é-lhe novamente atribuído um 
Júpiter de Prata. No passado dia 10 de Julho, a 
Equipa Portuguesa Grupo Luso Pirotecnia, sob o 
título “Restez à l’écoute” apraz-se a fazer brilhar 
o céu de Montreal de todas as cores e presenteia 
o público com um espectáculo de uma beleza ar-

repiante onde perfeição, arrojo, imaginação e sin-
cronismo estão presentes ao milésimo de segun-
do. Trinta minutos de pura magia num conto de 
fadas que nos fez recordar as séries televisivas dos 
nossos tempos de meninos.
Premiada com o Júpiter de Ouro, podemos dizer 

que finalmente o Grupo Luso Pirotecnia recebeu 
o prémio que já desde 2002 lhe deveria ter sido 
atribuído.   
Parabéns grupo luso Pirotecnia.

texto: DINorA De SouSA

cOrEia dO nOrtE lanÇa MíssEis E aMEaÇa 
cOntinuar cOM Os tEstEs dE arMaMEntO
O ressurgimento da tensão na península coreana parece comprometer ainda mais 
o processo diplomático entre a Coreia do Norte e os Estados unidos iniciado em 
2018. A Coreia do Norte referiu que as manobras militares entre os Estados Unidos 
e os sul-coreanos, que começaram na segunda-feira na Coreia do Sul, foram uma 
“flagrante violação” dos esforços de paz e refletiram a falta de “vontade política”.

ANÚNCIO DE NOMEAÇÃO 
Catherine Neves, diretora-geral 

6 de agosto de 2019 

Estimados Associados, 

É com imenso prazer que vos anuncio a nomeação efetiva da Sra. D. Catherine Neves como 
Diretora-geral da Caixa Desjardins Portuguesa. A Sra. D. Catherine tomou posse neste seu 
novo desafio no dia 5 de agosto de 2019. 

A Sra. D. Catherine Neves já trabalha no Movimento Desjardins há 15 anos, para além disso fez 
parte do Conselho de Administração da Caixa Portuguesa durante dois anos. Nos últimos 6 anos 
a Sra. D. Catherine exerceu o cargo de Diretora de Desenvolvimento de Mercado da Caixa de 
Pointe-aux-Trembles onde demonstrou seu leadership incontestável assim como grande 
capacidade mobilizadora com a sua equipa de trabalho, obtendo resultados bastante relevantes. 

A Sra. D.Catherine Neves está a completar o seu mestrado em Administração de Negócios (MBA) 
na université de Sherbrooke para além de já possuir um bacharelato em Administração de 
Negócios do HEC. Estou confiante de que com as suas capacidades, combinadas com seu 
vasto conhecimento do mercado, e com o vosso apoio, a Sra. D. Catherine  Neves 
desempenhará a sua nova função de forma brilhante.

Aproveito esta oportunidade igualmente para agradecer à Sra. D. Jacinta Amâncio ex diretora-
geral da Caixa Desjardins Portuguesa, pelo seu empenho ao longo dos 38 anos de trabalho, dos 
quais 18 anos como Diretora-geral.  

A Sra. D. Jacinta Amâncio tem sido uma grande embaixadora, tanto a nível do Movimento 
Desjardins como da Comunidade Portuguesa no Quebeque.  

Agora como último mandato, assegurará a transição de todo o trabalho à nova diretora-geral 
pois passará o mês de agosto ao lado da Sra. D. Catherine Neves. O mandato da Sra. D. 
Jacinta Amâncio na Caixa terminará no dia 6 de setembro de 2019. 

Convido-vos pois, a juntarem-se a mim para desejar à Sra D. Catherine Neves todo o sucesso no 
seu novo cargo, e à Sra. D. Jacinta Amâncio uma boa reforma plenamente merecida. 

Sérgio Marques, Presidente da Caixa Desjardins Portuguesa 
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lucibela já está no Que-
beque e vai estar pre-
sente em vários festivais 

através desta província, se pu-
der deveria ir ver e apreciar 

uma grande artista do cabo Verde. 
6 de agosto em Gatineau no Place de la Fran-

cophonie; 7 de agosto no “Festival des traditions 
du monde de Sherbrooke”; 8 de agosto no “Festi-
val des rythmes du monde” em Saguenay; 10 de 
agosto no “Festival Musique du Bout du Monde 
de Gaspé”; 11 de agosto no “Festival acadien de 
Caraquet”; 13 de agosto no “Maison de la culture 
de Montréal” em Villeray. 14 de agosto em mon-
treal no Porto-lounge no lisboa Porto mon-
treal (3704 Notre-Dame, oeste). E, para finalizar 
ela vai estar no 15 de agosto, “Maison de la cultu-
re de Montréal” em Verdun.
Lucibela nasceu a 18 de Abril de 1986, no Tarra-

fal na ilha de São Nicolau em Cabo Verde.
Desde muito pequena que mostrou um interesse 

pelo canto. Quando a sua família se mudou para o 
Mindelo, na ilha de São Vicente, encontrou o am-
biente  ideal para desenvolver o seu gosto preco-
ce e no liceu onde prosseguiu os estudos, acabou 
naturalmente por fazer parte de um grupo local, 

os “Minde Som”.   Alguns anos mais tarde, faz as 
sua primeiras atuações como cantora nos hotéis 
de Santa Maria, na ilha do Sal e em Sal Rei na ilha 
da Boavista. Aí aperfeiçoa a sua técnica e conhe-
ce  de imediato o sucesso  junto dos turistas inter-

pretando reportório das maiores vozes cabo ver-
dianas, Cesária Évora, Titina e  Bana. Em 2012, 
elege como sua casa a Cidade da Praia, alcançan-
do rapidamente destaque nas noites musicais da 
capital. Aí cruza-se com diferentes músicos, entre 

eles o guitarrista Kaku Alves que acompanhou 
Cesária durante cerca de quinze anos pelos quatro 
cantos do mundo. Em 2016 Lucibela dá os pri-
meiros passos em Lisboa. Alguns jornalistas já a 
comparam a Cesária Évora “ A Cesária é unica e 
jamais existirá outra” diz humildemente a cantora 
“O que pretendo é dar continuidade à coladeira 
um pouco por todo o mundo” confessa-nos ela.” 
Mas quero aí chegar apenas com o meu talento”. 
Selecionada para  participar no Atlantic  Music 
Expo, um grande mercado de música que permite 
aos artistas e  produtores vindos de  todas as partes 
do mundo, encontrarem-se no centro  do Atlânti-
co na Cidade da Praia - um verdadeiro mercado 
de world music-  Lucibela foi a grande revelação 
da edição de 2017. Se o público local já a tinha 
verdadeiramente adotado uma vez que já há al-
guns anos cantava nos bares e clubes da Praia, ela 
é a verdadeira revelação para os profissionais do 
ramo, jornalistas e organizadores de espetáculos.
Após esse sucesso, Lucibela participou do Festi-

val Sfinks na Bélgica e, em outubro e novembro 
de 2017, gravou seu primeiro álbum em Lisboa 
com Toy Vieira, um dos mais famosos músicos 
cabo-verdianos que acompanhou Bana, Titina, 
Tito Paris, Cesária Évora, Lura e muitos outros.
Com este álbum chamado Laço Umbilical, que 

apareceu em fevereiro de 2018, Lucibela está de-
determinada a conquistar as cenas do mundo.

luCiBEla nO POrtO-lOungE Em mOntrEal
texto: SylVIo
mArtINS

fEliz E Mais unidO dO 
quE nunca. Depois de 
viver em guerra durante 
muito tempo com minha 
esposa. Nós lutavamos 
por tudo. A situação pio-
rou quando minha esposa 
percebeu que perdemos 
pessoal em nosso negócio 

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

RAÚL E LÍDIA

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

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

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

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

MichEllE rOdriguEz E tyrEsE lanÇaM farPas aO nOvO filME
A “família” de “Velocidade Furiosa” continua zangada e nas últimas horas dois atores não dis-
farçaram o desprezo que têm pelo primeiro “spin-off”, que juntou Luke Hobbs e Deckard Shaw, 
o duo formado por Dwayne Johnson e Jason Statham. Deckard Shaw foi o vilão de “Velocidade 
Furiosa 7”, depois de se descobrir no filme anterior que foi ele que assassinou Han Lue no final 
de “Ligação Tóquio” (2006). A decisão de o tornar um anti-herói no oitavo filme e até integrá-lo 
na família de  Dominic Toretto não caiu bem em alguns fãs, que têm intensificado a partilha da 
hashtag “#JusticeForHan” [Justiça para o Han] por causa da estreia de “Hobbs & Shaw”.
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ParlamEntO aPrOvOu 84 dOs
112 PrOJEtOs dE lEi dO Ps
na atual lEgislatura

A Assembleia da república aprovou 84 
dos 112 projetos de lei apresentados 
pelo grupo parlamentar do PS na atual 

legislatura, desde outubro de 2015 até agora, 
segundo um balanço efetuado pelos socialis-
tas.

Em comunicado, a bancada do PS destacou, en-
tre outras iniciativas, a criação da Entidade para a 
Transparência no Exercício de Cargos Públicos, a 
Lei de Bases da Habitação, medidas de proteção 
à parentalidade, a extinção da sobretaxa do IRS, o 

fim das reduções remuneratórias na Administra-
ção Pública e a reposição de três feriados nacio-
nais ao longo dos últimos quatro anos, nos quais 
teve apoio parlamentar na maioria destas matérias 
por parte de BE, PCP e PEV.
O trabalho socialista incluiu ainda 184 projetos 

de resolução, dos quais 146 obti-
veram aprovação, tendo sido ainda 
efetuadas 598 perguntas ao Gover-
no minoritário do PS, bem como 
352 requerimentos ao executivo e 
à administração pública. O grupo 
parlamentar do PS salientou ainda 
a realização de 1.380 audiências a 
diversas entidades, organizações ou 
cidadãos. Tendo em conta apenas 
a quarta e última sessão legislativa 
desta XIII Legislatura, a bancada 
socialista registou 14 projetos de 
lei, 23 projetos de resolução, 80 
perguntas ao Governo e oito reque-

rimentos, tendo transitado para a atual sessão 17 
questões da sessão legislativa anterior e outros 
cinco requerimentos. Ainda segundo o grupo par-
lamentar do PS, o Governo respondeu a 44 das 
questões colocadas e a sete dos requerimentos.

Foto Da SeMana

filomena costa encontrou cafu, um grande jogador 
de futebol brasileiro.

caMErOn diaz anda ‘dEsaParEcida’ E nãO quEr vOltar tãO cEdO
Cameron Diaz foi convidada para ser uma das celebridades a protagonizar a edição de aniversário da 
revista InStyle. Foi nesta ocasião, que a atriz falou sobre o facto de estar afastada das luzes da ribalta 
desde 2014. “É divertido que ninguém saiba o que ando a fazer. Porque o meu tempo é todo meu. 
Não estou a promover filmes, e porque não estou a vender nada, não tenho de dar nada a ninguém. 
Não estou a fazer mais isso. Estou a viver a minha vida”, declarou. Cameron ainda teve a oportunida-
de de falar sobre o seu casamento com Benji Madden. “Casar com ele foi a melhor coisa que alguma 
vez me aconteceu. O meu marido é o melhor. Ele é uma ótima pessoa e o meu parceiro”, afirmou.

PrEParE O sEu EvEntO, E, nós trataMOs dE tOda
a cOMida dEsdE a Entrada À sOBrEMEsa
Temos uma ementa variada de comida tradicional portuguesa e podemos vos ajudar 
no seu orçamento. Temos vários patês de carne e peixe e de uma grande variedade de 
sobremesas. Com agradecimentos a toda a nossa comunidade.
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
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20 anoS De experIêncIa para Melhor VoS SerVIr

duPlEx a vEnda 599,000$ 
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!

rOsEMOnt

triPlEx vEndidO a 93% 
dO PrEÇO EM 26 dias

triPlEx vEndidO a 102% 
dO PrEÇO EM 10 dias

rOsEMOnt

VenDIDo

cOttagE vEndidO a 116%
EM 10 dias

villEray 

VenDIDo

ótiMa vEnda

rOsEMOnt 

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 recen-
temente remodelado, cozinha e casa de banho renovadas e muito mais! 

Localizado numa rua muita tranquila. vEndEdOrEs MOtivadOs

st francOis

villEray 

VenDIDo

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 impecá-
vel! Ligue para nós já!

MOntrEal nOrtE

vEndidO a 99% 
dO PrEÇO PEdidO

VenDIDo
VenDIDo

hOrizOntais
1. Conjuntos de pessoas. 5. Divindade dos rios e bosques 
na mitologia greco-romana. (plural). 8. Ford ___, crossover 
da Ford. 9. Substância extraída de grãos de soja e comer-
cializada como suplemento alimentar. 10. Ligar, unir. 11. 
O acento grave é usado para indicar sua presença. 13. 
Referente a radiofonia. 16. Jumento. (5). 18. Medo, susto. 
(plural). 21. Ocasionar, originar, criar. 22. Brinquedo. 23. 
Grande quantidade de pessoas ou coisas. 24. Usado para 
promover uma marca ou produto. 
vErtical
2. Quem escreve para uma revista ou jornal. 3. Não faz 
parte da nobreza ou clero. 4. Indivíduos que lutam em 
guerras. 5. Pescoço, em inglês. 6. Antiga capital do Rio 
de Janeiro. 7. Burros. (figurativo). 12. Condutor de bois. 
14. Antigo sacerdote. (plural). 15. Aversão, antipatia. 17. 
Terra, em inglês. 19. Relativo à ovelhas. 20. Combatida 
pelos antiácidos.

palaVraS cruzaDaS

Portugal está preparado para respon-
der a situações de emergência como 
os fogos, mesmo em caso de greve dos 

motoristas de matérias perigosas. Segundo o 

ministro da Administração Interna, eduardo 
cabrita, o país tem “reservas de combustível 
acumuladas para mais de dois meses”. As-

COmBustívEis: País tEm “rEsErvas
Para dOis mEsEs”, diz gOvErnO

sim, “não há nenhum problema de reservas 
de combustível” no que toca a “necessidades 
prioritárias”.
“O que temos de garantir é que numa circuns-

tância de difi-
culdade de dis-
tribuição, que as 
prioridades são 
asseguradas”, re-
velou o governan-
te, em declarações 
transmitidas pela 
RTP3, à margem 
de uma reunião 
com as autorida-
des responsáveis 
pela proteção das 
populações.
As entidades 

reuniram-se terça-
-feira para “para 
preparar aquilo 
que possa ser ne-
cessário acautelar 

para a salvaguarda de abastecimento e de funcio-
namento da rede de emergência, relativamente à 
resposta a necessidades prioritárias.”

luisãO cOM as filhas nO MundO MágicO da disnEyland
Luisão esteve em Paris nos últimos dias para ao lado da mulher Brenda Mattar e das 
duas filhas de ambos, Sophia e Valentina, visitarem a Disneyland. 

Os elementos mais novos do clã ficaram rendidos ao mundo mágico que o famoso 
parque de diversões tem para oferecer e os pais babados captaram em registo fotográ-
ficos o brilho no olhar de quem conhece os seus heróis pela primeira vez.
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EstadOs unidOs COngElam
ativOs dO gOvErnO vEnEzuElanO

os estados unidos con-
gelaram todos os ativos 
do governo venezuela-

no, uma decisão anunciada pela 
casa Branca esta segunda-feira 
que traduz uma escalada das 
tensões com o líder socialista Ni-
colás maduro.
A proibição aos norte-americanos 

de efetuarem quaisquer negócios 
com o Governo da Venezuela tam-
bém entra em vigor imediatamen-
te.
A ordem executiva assinada pelo 

Presidente norte-americano, Do-
nald Trump, citou a “usurpação” 
do poder de Maduro e abusos dos 
direitos humanos por parte daque-
les que lhe são leais.
A decisão fica aquém de um em-

bargo comercial imediato, mas 
ilustra a intensificação dos esforços 
dos EUA para remover Maduro do 
cargo desde que o Governo Trump 
reconheceu em janeiro o líder da 
oposição Juan Guaidó como o Pre-
sidente legítimo da Venezuela.

Sanções anteriores tiveram como 
alvo a indústria petrolífera da Ve-
nezuela, a fonte da maior parte das 
receitas de exportação do país.
Situação na Venezuela vai ser de-

batida esta terça-feira em Lima.
Por outro lado, o governo peruano 

convidou dezenas de países a faze-
rem-se representar esta terça-feira 
numa conferência internacional 
para debater a situação na Vene-
zuela, num evento em que Portugal 
estará representado pelo embaixa-
dor em Lima.
Segundo o chefe da diplomacia 

peruana, Nestor Popolizio, o en-
contro visa falar sobre “a melhor 
maneira de recuperar a democracia 
na Venezuela” e examinar o im-
pacto gerado pela migração massi-
va de venezuelanos para os países 
vizinhos.
Popolizio declarou que os con-

vites para essa reunião -, a qual o 
Peru aceitou sediar durante uma 
reunião do Grupo de Lima (paí-
ses americanos que formaram um 

grupo para debater e acompanhar 
a atual crise económica, política e 
social na Venezuela), realizada em 

abril no Chile – foram feitos ao 
nível dos ministros dos Negócios 
Estrangeiros, incluindo o Vaticano.
Em declarações à Lusa, o ministro 

dos Negócios Estrangeiros portu-
guês Augusto Santos Silva confir-
mou a presença de Portugal e ad-
mitiu contactos com outros países 
sobre o assunto.
A conferência de Lima vai reunir 

chefes da diplomacia e represen-
tantes de uma centena de países, 
indicou o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros peruano num comuni-
cado.
Vários países da América Latina 

reunidos no denominado Grupo de 
Lima defendem, como os Estados 
Unidos, pressões diplomáticas e 

económicas para forçar o Presi-
dente Nicolás Maduro a convocar 
eleições e permitir uma saída ne-
gociada da crise.
A 30 de abril, um grupo de mili-

tares declarou desobediência ao re-
gime de Nicolás Maduro e decidiu 
apoiar o presidente do parlamento, 
o opositor Juan Guaidó, autopro-
clamado Presidente interino do 
país e já reconhecido por meia cen-
tena de países, incluindo Portugal.
os militares apelaram, sem su-

cesso, à população para saírem 
em apoio à oposição.

paraBénS aoS VenceDoreS

hyundai vai aPrEsEntar carrO dE cOMPEtiÇãO ElÉtricO EM sEtEMBrO
A Hyundai, líder da classificação de construtores do Mundial de ralis (WRC), vai apresentar o seu pri-
meiro carro de competição elétrico, em setembro, na feira especializada de automóveis de Frankfurt, 
anunciou esta terça-feira a marca sul-coreana. Em comunicado, a Hyundai diz estar a trabalhar num 
“estimulante novo projeto que vai promover uma nova era para o automobilismo na marca”, que está 
a ser construído em Alzenau, e vai ser apresentado em Frankfurt. “Espelhando os movimentos em 
direção à tecnologia híbrida e à eletrificação da indústria automóvel, o automobilismo também se aven-
turou, nos anos recentes, com a introdução de regulamentação elétrica e híbrida”, remata a Hyundai.
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9triBunal dEclara incOnstituciOnal atriBuiÇãO dE
cOMPlEMEntO rEMunEratóriO a traBalhadOrEs na MadEira
O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional o decreto legislativo que institui um 
complemento remuneratório para trabalhadores da Secretaria dos Equipamentos e In-
fraestruturas do Governo Regional da Madeira, indicou nesta terça-feira o representante 
da República, ireneu Barreto. O decreto em causa “institui e disciplina” a atribuição de 
um suplemento remuneratório aos trabalhadores daquela secretaria regional que pres-
tem trabalho em “condições de risco e penosidade”.

JurOs da dívida CaEm a dOis E
10 anOs Para mínimOs dE sEmPrE

 2 anos 5 anos 10 anos
POrtugal
04/08 -0,580 -0,268 0,263
02/08 -0,570 -0,254 0,286
grÉcia
04/08 n.disp 1,090 2,000
02/08 n.disp 1,094 2,027
irlanda
04/08 n.disp -0,439 0,010
02/08 n.disp -0,428 0,028
itália
04/08 -0,012 0,822 1,523
02/08  0,000 0,841 1,540
EsPanha
04/08 -0,513 -0,277 0,221
02/08 -0,497 -0,277 0,242

Os juros da dívida portuguesa estavam esta 
segunda-feira a cair em todos os prazos, a dois 
e dez anos para mínimos de sempre, alinhados 
com os da Grécia, Irlanda e Itália.
Cerca das 9h15 em Lisboa, os juros a 10 anos 

estavam a descer para 0,263%, um novo mínimo 
de sempre, contra 0,286% na sexta-feira.
No mesmo sentido, no prazo de cinco anos, os 

juros, que entraram pela primeira vez em terre-
no negativo em 28 de maio, também estavam a 
recuar, para -0,268%, contra -0,254% na sexta-
-feira e o mínimo de sempre, de -0,301%, em 3 
de julho.
Os juros a dois anos estavam a cair para -0,580%, 

atual mínimo de sempre verificado pela primeira 
vez em 25 de julho, contra -0,70% na sexta-feira.
Os juros de Espanha recuavam a dois e 10 anos 

e mantinham-se a cinco anos.

inCêndiOs: 12 COnCElhOs Em risCO máximO COm as 
tEmPEraturas a rOndarEm Os 30º C Em tOdO O País

Apenas dez distritos do país deverão ir além 
dos 30º c esta segunda-feira e castelo 

Branco, com uma máxima prevista de 36º c, 
pode mesmo ser a zona mais quente. Para lis-
boa estão previstos 28º c e o Porto não deverá 
ir além dos 24ºc.

Apesar do verão “tímido”, mais de uma dezena 
de concelhos dos distritos de Viseu, Santarém, 
Portalegre, Castelo Branco, Leiria e Faro estão em 
risco máximo de incêndio, de acordo com o Insti-
tuto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os 
municípios de Tabuaço (Viseu), de Abrantes, Sar-
doal, Mação e Ferreira do Zêzere (Santarém), de 
Nisa e Gavião (Portalegre), de Vila de Rei (Cas-
telo Branco), de Alvaiázere (Leiria), e de Tavira, 
Castro Marim e Alcoutim (Faro) são aqueles que 
apresentam maior risco de incêndio durante esta 
segunda-feira.
O IPMA colocou ainda em risco muito elevado 

dezenas de concelhos pertencentes aos distritos de 
Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Faro, e em 
risco elevado dezenas de outros do interior centro 

e norte do país e toda a região do Alentejo.
Está prevista uma descida das temperaturas mí-

nimas e vento moderado de noroeste durante a 
tarde, sendo por vezes forte nas terras altas das 
regiões Centro e Sul. A chuva pode mesmo atingir 
as ilhas, com máximas que não deverão ir além 
dos 27º C nos Açores. Ainda de acordo com o 
IPMA, a nebulosidade em todo o continente vai 
aumentar ao longo da semana e as temperaturas 
vão continuar a baixar. Continente e Madeira em 
risco muito elevado de exposição aos raios UV.
Todo o território de Portugal continental e a re-

gião Autónoma da Madeira apresentam um risco 
muito elevado de exposição à radiação ultravio-
leta (UV), segundo o IPMA. Guarda, Portalegre, 
Évora e Beja são os distritos com índices mais 
elevados (10), o nível mais grave antes do limite 
máximo (11), considerado de “risco extremo”.
Os restantes distritos e as ilhas da Madeira e do 

Porto Santo oscilam entre 8 e 9, sendo que o ín-
dice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco 
de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (mo-
derado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e 
superior a 11 (extremo). Ainda segundo o IPMA, 
no arquipélago dos Açores está em risco elevado 
de exposição à radiação UV a ilha de São Miguel, 
em risco moderado as ilhas terceira e Flores, e em 
risco baixo a Ilha do Faial. Para as regiões com 
risco muito elevado e elevado, o IPMA recomen-
da a utilização de óculos de sol com filtro UV, 
chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar 
a exposição das crianças ao Sol.

BruxElas dá 4,5 MilhõEs dE EurOs a
lisBOa Para Ouvir POPulaÇãO E
MElhOrar sistEMa dE transPOrtEs
A Comissão Europeia anunciou nesta terça-feira a 
atribuição de cerca de 4,5 milhões de euros ao mu-
nicípio de Lisboa para desenvolver um projeto di-
gital que facilite a realização de comentários pelos 
utilizadores sobre o sistema de transportes, visando 
melhorá-lo. Em causa estão verbas do Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) que 
serão atribuídas ao município após a cidade ter con-
corrido à quarta edição do concurso “Ações Urbanas 
inovadoras”, uma iniciativa promovida pela região 
francesa de Hauts-de-France, em colaboração com 
a Comissão Europeia. Lisboa foi, assim, uma das ci-
dades escolhidas na categoria de transição digital, 
com um projeto da empresa VoxPop, que visa “faci-
litar a apresentação de comentários dos utilizadores 
para melhorar o sistema de mobilidade da cidade”, 
assinala o executivo comunitário em comunicado. A 
ideia é, então, criar um sistema de partilha de da-
dos que permita, através de métodos de inteligên-
cia acionável, converter a informação deixada pelos 
utilizadores em medidas concretas para melhorar o 
sistema de transportes, ao nível do planeamento, 
operação e manutenção. Isto significa que o muni-
cípio terá acesso direto aos comentários e poderá 
basear-se neles para criar “serviços avançados de 
mobilidade centrados no utilizador”, segundo a des-
crição remetida ao concurso.
“A cidade de Lisboa acredita que a transição digital 
é uma jornada que combina pessoas, processos e 
tecnologia e, por essa razão, o [projeto] VoxPop tam-
bém irá olhar para os desafios não tecnológicos, no-
meadamente de governação, modelos de negócio, 
foco no utilizador e consequências não intencionais 

da inovação digital”, lê-se ainda na mesma informa-
ção. Estão, assim, em causa 4.479.202 euros para 
este projeto, sem que sejam, contudo, indicados pra-
zos para a sua implementação. Ao todo, nesta edi-
ção da iniciativa “Ações urbanas inovadoras”, serão 
alocados 82 milhões de euros em fundos do FEDER 
a um total de 20 projetos urbanos a desenvolver em 
Portugal, Grécia, Finlândia, itália, Espanha, Holan-
da, França, Suécia, áustria, Roménia, Reino unido, 
Bélgica e Alemanha.~Além da área da transição 
digital, são abrangidos projetos de outros setores, 
nomeadamente relativos à segurança urbana, à utili-
zação sustentável dos terrenos e à pobreza urbana. 
A iniciativa visa financiar aqueles que são conside-
rados projetos inovadores nas cidades, tendo uma 
verba total de 372 milhões de euros através do FE-
DER. Em todas as três edições anteriores, foram se-
lecionados 55 projetos de 17 Estados-membros. Em 
setembro será lançado o quinto e último convite à 
apresentação de propostas no âmbito da iniciativa.

Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, 
Irlanda, Itália e Espanha cerca das 09:15:
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9 de agosto
18h30  | terço e eucaristia
19h30  | Victor Martins (Vindo de toronto)
20h30  | dJ alex Moreira

10 de agosto
18h30  | eucaristia abrilhantada pelo Coral santo Cristo.
19h30  | Victor Martins (Vindo de toronto)
20h00  | dJ alex Moreira
20h30  | Álvaro Florença e a sua banda (Vindos da Madeira)

11 de agosto
12h00  | Celebração da missa solene abrilhantada pelo grupo Coral
 da santa Cruz com o Pe. José Bernardino de abreu da
 trindade, vindo diretamente da Madeira
14h00  | Procissão de Nossa senhora do Monte, com o trajeto habitual
 (sobe Clark, volta na Marie-anne, desce st-Urbain,
 volta na duluth, sobe Clark até Rachel), acompanhada
 pela Filarmónica Portuguesa de Montreal e Filarmónica
 do divino espírito santo de Laval.
17h00  |  Rancho Praias de Portugal
17h45  | arraial com a Filarmónica Portuguesa de Montreal
18h15  | dJ alex Moreira
19h00  | Álvaro Florença e a sua banda (Vindo da Madeira)
HaVeRÁ taMBéM seRViço de BaR, BoLo de CaCo, CaRNe de 

esPetada, BiFaNas, ReFResCos, CeRVeJas, ViNHo, CaFé, 
BoLos, MaLassadas, BaZaR, BoLo de MeL, ViNHo MadeiRa

Programação
da festa de 2019

Era uma vEz uma sinfOniEtta

Integrado nas “Noites de 
Verão”, programa re-
creativo promovido pela 

câmara municipal de Ponta 
Delgada, realizou-se um belo 

concerto com a Sinfonietta de Ponta Delgada, 
agrupamento da Quadrivium - Associação Ar-
tística, onde foram interpretadas nomeadamen-
te obras de Beethoven, mozart, Verdi, Bizet e 
Brahms, com a direção musical do jovem maes-

tro Amâncio cabral.
Foi uma noite magnífica, sem dúvida, embora 

abençoada com alguns chuviscos, não estivésse-
mos nos Açores, pois o tempo, por vezes, nos pre-
ga algumas partidas, mas nada do outro mundo, já 
que a música se sobrepunha às pingas que acaba-
ram por parar instantes depois. O Largo do Colé-
gio encontrava-se feericamente transformado num 
majestoso palco musical ao ar livre, colocando a 
velha urbe de Ponta Delgada ao nível de algumas 
das cidades europeias, num enquadramento fan-
tástico, oferecendo aos micaelenses e aos muitos 
turistas que ali acorreram música sinfónica consa-

grada e muito bem interpretada. No entanto, houve 
alguns senãos que gostaria de deixar como alerta à 
Câmara Municipal, para que, de uma próxima vez, 
o público possa ser brindado com um grande con-
certo e sem as inoportunas investidas de motoquei-
ros barulhentos, com motas com simples motores 
ou mesmo aquelas conhecidas “moto quatro” que 
se utilizam nos percursos dos trilhos da nossa ilha, 
que perturbaram, grandemente, inúmeras vezes, o 
decorrer do espetáculo. Não bastou apenas colocar 
cancelas nas ruas confluentes, porque o resultado 
foi que alguns atrevidos furaram a barreira física. 
Por outro lado, há que dar mais comodidade às pes-
soas que assistem ao concerto, registando-se um 
número expressivo de público que teve de estar de 
pé durante todo e espetáculo, dadas as cadeiras dis-
poníveis. Um espetáculo daquela grandeza arrasta 
muita gente e precisa de ter condições de conforto 
para o público, pelo que há que providenciar mais 
cadeiras, visto que algumas pessoas tiveram que 
abandonar o recinto depois de algum tempo em pé. 
Uma questão que incomoda muita gente é saber 
qual o momento certo de bater palmas num concer-
to de música clássica, o que denota um certo desco-
nhecimento de algum público menos familiarizado 
com estas situações. Quando não se conhece bem a 
música interpretada, deve-se aguardar pelo resto da 
plateia antes de começar a bater palmas, não incor-
rendo, assim, numa situação confrangedora. Todos 
os estilos musicais possuem rituais próprios e com 
a música clássica, como não poderia deixar de ser, 
isso não é diferente, devendo-se respeitar o proto-
colo comummente estabelecido. Por isso, torna-se 
muito importante, em concertos instrumentais e 
em óperas para plateias alargadas, a distribuição do 
programa, facilitando aos menos informados qual 
o momento certo de bater palmas.
Regras, como a hora certa de bater palmas, mui-

tas vezes podem ser vistas como algo que afasta 
aqueles que não possuem muito contato com este 
universo musical e intimida o entusiasmo e espon-
taneidade do público. Afinal, quem nunca sentiu 
vontade de aplaudir após o primeiro movimento da 
“Quinta Sinfonia”, de Beethoven, por exemplo?
No entanto, afora estes apartes, este concerto da 

Sinfonietta de Ponta Delgada constituiu um mo-
mento inolvidável, que importa repetir, presen-
teando a população não só de Ponta Delgada de 
momentos verdadeiramente arrebatadores, pois 
ali se abordou alguns dos mais conhecidos temas 
do classicismo e romantismo, o que é sempre bem 
acolhido por um vasto público que conhece bem 
e pode revisitar composições imortais de nomes 
como Beethoven, Mozart, Bizet e Verdi.
A adesão do público foi extraordinária e, como tal, 

importa que este género de espetáculos de acesso 
gratuito seja repetido, como forma de educar o nos-
so público. O Maestro Amâncio Cabral galvanizou 
a assistência do Largo do Colégio, tal como o tem 
feito nos espetáculos da Sinfonietta, percebendo-
-se de imediato a sua paixão pelo trabalho que faz. 
Formado em Ciências Musicais pela Universida-
de Nova de Lisboa e outra licenciatura em violino 
pela Academia Nacional Superior de Orquestra, o 
Maestro Amâncio Cabral, como rosto da Sinfoniet-
ta de Ponta Delgada, esteve à altura do evento.
Em boa hora criada pela Quadrivium, a Sinfoniet-

ta veio dotar a cidade e os Açores de um instrumen-
to que bem poderá constituir-se, num futuro próxi-
mo, numa orquestra profissional residente.

texto: ANtóNIo
PeDro coStA

aÇOrEs: Ondas gigantEs atingEM Piscina natural nOs aÇOrEs E arrastaM
Banhistas quE dEsrEsPEitaraM avisOs dOs nadadOrEs-salvadOrEs
Várias ondas gigantes atingiram no domingo a piscina natural da Caloura, em São Miguel, 
nos Açores, e a força da água arrastou mesmo alguns banhistas que estavam no local. Duas 
crianças e uma turista sofreram ferimentos ligeiros e testemunhas afirmam que a intervenção 
dos nadadores-salvadores foi essencial para evitar mais acidentes. As mesmas fontes expli-
cam que os nadadores-salvadores já tinham alertado para o perigo das ondas que estavam 
a chegar à piscina.
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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 20$

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: 1 bandeja de cogumelos shitake ou 
Paris;5 inhames;1 tomate;1 cebola;3 dentes de alho;1/2 
xícara de chá de leite de coco;1 colher de sopa de 
azeite;Caldo de 1 limão;Ervas frescas a gosto (de prefe-
rência coentro ou cheiro verde).

PrEParaÇãO: Cozinhe o inhame descascado em 
água por cerca de 25 minutos, até ficar bem macio. 
Enquanto isso, corte os cogumelos em cubos médios, 
transfira para uma tigela e cubra com o caldo de limão. 
Corte a cebola, o alho e os tomates sem semente. Bata 
o inhame com 1 xícara de chá de água do cozimento 
no liquidificador. Bata até obter um creme bem lisinho. 

receIta Do cheFe rIBeIro

7 9
6

8

6

8

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

7

5

2

6
5

89
2BOBó vEganO dE COgumElO COm inhamE

4

6

2
3

Reserve. Na mesma panela que o inhame foi cozido, 
acrescente o cogumelo em cubos com um fio de azei-
te. Deixe ele cozinhar na própria água até soltar. Re-
serve numa tigela. Refogue na mesma panela a cebola 
e o alho no azeite. Adicione o tomate e misture até for-
mar uma pastinha. Mantenha a panela em fogo médio, 
acrescente 1 xícara de chá da água de cozimento do 
inhame. Refogue por 1 minuto e acrescente o creme 
de inhame batido. Deixe até ferver. Acrescente o cogu-
melo e deixe cozinhar por 5 minutos. Tempere com sal, 
pimenta e adicione o leite de coco e misture bem. Sirva 
com arroz integral e cheiro verde por cima.

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
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carnEirO: Carta Dominante: Valete de Ouros, que 
significa Reflexão, Novidades. Amor: É possível que 
reencontre um amigo muito chegado que já não via há 
algum tempo e que passem bons momentos juntos. 
Saúde: Evite enervar-se demasiado com problemas 

pouco importantes. Dinheiro: É possível que durante esta semana 
sinta uma pequena quebra no setor financeiro. 
Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

tOurO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa 
Ocasião inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre pela 
sua felicidade, não se deixe vencer pelos obstáculos. 
É possível que conheça uma pessoa muito especial. 
Saúde: Procure estar mais atento aos sinais que o seu 

organismo lhe envia. Dinheiro: Todos os projetos que apresentar 
durante esta semana estarão favorecidos.  
Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

gÉMEOs: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa 
Ganho. Amor: Faça uma surpresa agradável a um 
familiar muito querido.  Saúde: O seu bem-estar físico 
depende da sua disponibilidade para descansar. Cuidado 
com as correntes de ar.  Dinheiro: Não haverão grandes 

alterações neste campo. Evite desperdiçar dinheiro em coisas que 
não lhe fazem falta.  Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

caranguEJO: Carta Dominante: Ás de Copas, que 
significa Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As 
crianças da sua família necessitam da sua atenção e do 
seu carinho. Saúde: O seu organismo poderá ressentir-
se de uma dieta alimentar desadequada. Dinheiro: O seu 

esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. é uma boa 
altura para pedir um aumento, não tenha receio. 
Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

lEãO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa 
Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar 
pelos seus sentimentos. Poderão ocorrer algumas 
mudanças no seu relacionamento. Saúde: é provável 
que se sinta um pouco indisposto.  Dinheiro: Evite falar 

com os seus colegas sobre assuntos que não lhe dizem respeito. 
Poderá solidificar as suas finanças se confiar mais em si. 
Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

virgEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Durante esta semana vai conseguir 
colocar as suas ideias no lugar. Saúde: Tome conta 
da sua saúde e evite exceder-se. Cuide da sua mente. 
Dinheiro: Proteja-se de um colega com más intenções. 

Período de dúvidas profissionais. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

BalanÇa: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa 
Vitória. Amor: Período em que estará mais virado para 
si. Evite ser agressivo e demasiado possessivo com o 
seu par. Saúde: Cuidado com as indigestões. Poderão 
surgir problemas digestivos. Dinheiro: Proteja as suas 

economias. Não efetue gastos supérfluos. 
Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

EscOrPiãO: Carta Dominante: O Sol, que significa 
Glória, Honra. Amor: Tenha calma e evite tomar atitudes 
precipitadas. Pense bem antes de entrar de cabeça 
numa relação. Saúde: A semana decorrerá sem grandes 
problemas a nível de saúde. Dinheiro: uma inesperada 

entrada de capital poderá fazer com que consiga pagar uma dívida. 
é um bom momento para negócios. 
Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

sagitáriO: Carta Dominante: A Lua, que significa 
Falsas ilusões. Amor: Colabore em atividades familiares. 
Pense um pouco mais na sua relação e reflita bem se 
é realmente feliz. Saúde: Procure ser mais cuidadoso 
com o seu sistema gástrico. Evite situações de stress, 

estas poderão trazer-lhe alguns problemas de saúde. Dinheiro: 
Evite deixar-se intimidar por ameaças infundadas de um colega. 
Números da Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

caPricórniO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que 
significa Afeição, Falsidade. Amor: A semana promete 
ser marcada por muito romantismo.  Saúde: Período 
sem grandes problemas ao nível da saúde. Dinheiro: 
Seja ousado e faça uma proposta arrojada ao seu chefe. 

Poderá surgir um crescimento inesperado do seu poder material. 
Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

aquáriO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa 
Perda/ Falha. Amor: Evite deixar-se abater por uma 
discussão com o seu par. Período em que está muito 
sensível. Saúde: É possível que venha a ter alguns 
problemas ao nível ocular. Dinheiro: Não se esperam 

alterações significativas. Saiba resolver situações complicadas. 
Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

PEixEs: Carta Dominante: A Temperança, que significa 
Equilíbrio. Amor: Seja mais compreensivo com a sua 
cara-metade. Cuidado com os falsos amigos. Saúde: 
imponha um pouco mais de disciplina a si próprio. 
Atenção ao excesso de exercício físico. Dinheiro: Período 

favorável à concretização de um negócio. O seu poder financeiro 
estará estável. Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13

ParalElO 38
O tirO nOs Pés dE BOliEirO

os açorianos não se 
revêm em rio, não 
restarão – supomos - 

as menores dúvidas a Boliei-
ro, daí que, para todos nós, 
ver um político promissor, 

porque um homem sério, ainda com tanto 
caminho para trilhar e tanto para dar aos 
Açores, ir-se, prematuramente, do ponto de 
vista político, sujar junto a rio, “persona 
non grata” para os açorianos, será, no mí-
nimo, dar um, perfeitamente evitável, tiro 
nos pés.

Tenho por José Manuel Bolieiro a maior con-
sideração e estima. Sempre tive, pela sua pos-
tura como político e como homem, de bem, 
que é. Também pela sua gestão camarária do 
maior município dos Açores que, não sendo 
imaculada, na maioria das vezes é pouco tur-
bulenta, ou inteligentemente consensual. Te-
rei, no entanto, que discordar da sua recente 
colagem a Rui Rio, aceitando o cargo de Vice-
-Presidente do PSD, após o tratamento mise-
rável que o atual líder do partido deu, há bem 
pouco tempo, aos açorianos.

Bolieiro poderá ter divergências para com o 
atual líder do PSD Açores, Alexandre Gaudên-
cio, como se depreende que as terá, ainda para 
mais com o companheiro de partido arguido 
num processo de que se desconhece ainda os 

contornos, mas daí a aderir a uma causa, ma-
nifestamente perdida, visto antever-se uma re-
tumbante derrota do PSD nas próximas legis-
lativas dado o PS caminhar largamente para a 
maioria absoluta, só porque divergirá da polí-
tica de Gaudêncio, acho - permitam-me - a sua 
pior aposta de sempre. Este convite, está visto, 
não passa de um presente envenenado, sendo 
essa, como se denota, uma forma sub-reptícia 
de Rio se vir limpar da porcaria que fez com 
Mota Amaral, o pai da Autonomia Constitu-
cional, o ex-Presidente da Assembleia da Re-
pública - lugar que Rio nem sonhando alguma 
vez atingirá - e pessoa muito querida de todos 
os açorianos, atribuindo-lhe, perante a nossa 
perplexidade, um humilhante oitavo lugar na 
lista de candidatos a deputados ao Parlamento 
Europeu. Foi uma atitude inqualificável, ver-
gonhosa e imperdoável, porque o presidente 
do PSD sabia que tirar o tapete a Gaudêncio 
era tirá-lo, implicitamente, aos açorianos - não 
obstante os partidos que apoiam ou militam - 
pois foi subtrair-lhes o seu segundo precioso 
deputado no fórum das grandes decisões, dei-
xando esta importante periferia apenas com 
um, o hoje, para nossa tristeza coletiva,  gra-
vemente doente André Bradford.

Os açorianos não se revêm em Rio, não res-
tarão – supomos - as menores dúvidas a Bo-
lieiro, daí que, para todos nós, ver um políti-
co promissor, porque um homem sério, ainda 
com tanto caminho para trilhar e tanto para dar 
aos Açores, ir-se, prematuramente, do ponto 
de vista político, sujar junto a Rio, “persona 
non grata” para os açorianos, será, no mínimo, 
dar um, perfeitamente evitável, tiro nos pés. 

Oxalá esteja enganado e as coisas corram me-
lhor do que antevejo, mas Bolieiro sabe, tão 
bem quanto todos nós, que o açoriano não tem 
memória curta (o que veio o  cínico  Rangel 
fazer aos Açores quando terá sido ele, junto 
de Rio, o mentor da ideia de empurrar Mota 
Amaral para lugar não elegível!? É preciso ter 
lata!) e que a desfeita nas europeias, rejeitando 
João Bosco, foi nódoa deixada cair no melhor 
pano, que, cremos, jamais será apagada. 

Não sei, não sabemos, quais as intenções de 
José Manuel Bolieiro ao expor-se de forma 
tão decisiva no quadro nacional de um partido 
politicamente falido, enquanto nas mãos des-
te nortenho desconhecido e pouco hábil nas 
grandes lides políticas lisboetas, mas alguma 
ideia terá em mente, e será, certamente, entre 
outras, a de proteger os Açores. 

Disso não tenhamos dúvidas. 

Mas, mesclado com tão desprezível trupe, 
conseguirá Bolieiro tirar desse empreendi-
mento proveitos reais para a Região, e para ele 
próprio enquanto político - porque isso tam-
bém importa – aí já se me levantam as maiores 
dúvidas. 

texto: João gAgo
                       DA câmArA

MOrrEu traficantE quE tEntOu fugir da PrisãO disfarÇadO dE MulhEr
um preso tentou fugir vestido de mulher do complexo penitenciário de Bangu, no Rio 
de Janeiro, na tarde  deste sábado (3). O homem, que estava preso desde 2013, 
usou uma máscara de silicone, roupas femininas e uma peruca de cabelos compri-
dos e tentou passar pelos agentes penitenciários no fim do período de visitas. Entre-
tanto, os agentes penitenciários perceberam o disfarce e prenderam o homem antes 
que ele conseguisse sair. Clauvino da Silva, de 42 anos, conhecido como Baixinho, 
foi encontrado morto na sua cela na prisão de segurança máxima de Bangu 1.
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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 
Betão 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

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

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 homens para
trabalhar na limpeza com

experiência, de
preferência com referência.

altinO BOtElhO
514-327-5200

eMpreGoS

†

informe-se 
sobre os 

nossos preços
a Partir

dE 20$ 
POr sEMana

JOsÉ nunEs
1938-2019

eMpreGoS

necroloGIa

Faleceu em Montreal, no dia 28 de julho de 2019, com 
80 anos de idade, o senhor José Nunes natural de 
Santa Maria, Açores. Esposo da Senhora inês Freitas.
Deixa na dor sua esposa, seus filhos Eduardo 
(Filomena), Nilza (ivano) e Michael. Netos Amy (David), 
Eddy, Andrew (Anna), Tess e Anthony, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, Jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço funebre teve lugar sexta-feira 2 de agosto de 
2019 às 11h30 na igreja Santa Cruz situada no 60 rua 
Rachel Oeste. Foi sepultado no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer a 
todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associem na dor. Bem haja.

aluGa-Se
aluga-se 41/2 na área de villeray no segundo 

andar num duplex, ideal para um casal ou para 
uma pessoa sozinha.

514-501-2258
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BENFICA VENCE SUPERTAçA CâNDIDO OLIVEIRA

SportInG “cIlInDraDo” a Sul

o Benfica venceu a 
sua oitava Superta-
ça cândido oliveira 

de futebol, ao “cilindrar” o 
Sporting por 5-0 no estádio 
Algarve, conquistando desta 

forma o seu primeiro troféu nacional oficial 
da época 2019/20.
Após os 30 minutos iniciais, muito conclusivos 

levados a efeito pelo Sporting, como que a dizer 

que estavam ali para vencer a sua nona Supertaça, 
a verdade é que foi Rafa, aos 40 minutos, naquela 

que foi a única situação para golo dos encarnados 
na etapa primeira, não desperdiçada.
A vencer por uma bola a zero, o Benfica deixou 

os “leões” incrédulos, pois já tinha ido à baliza 
à guarda de Odisseias por três vezes sem êxito. 
Aliás, não compreendemos porque é que o Ben-
fica procura a contratação de um guarda-redes. 
Odisseias voltou a rubricar excelente exibição, ga-
rantindo mesmo a vitória da sua equipa na Super-
taça mercê das três primeiras defesas que efetuou 
e que poderiam ditar outra história ao desafio. A 
perder pela diferença mínima o Sporting, sempre 
sob a batuta de Bruno Fernandes, que atuou abai-
xo daquilo que já mostrou saber fazer, se calhar a 
pensar na sua transferência, veio disposto a mu-
dar o rumo dos acontecimentos, contudo foi no-
vamente o Benfica que, contra a corrente do jogo, 
voltou a marcar, por Pizzi, num claro desacerto 
de Gérémy Mathieu que perdeu a bola em zona 
proibida, permitindo ao médio benfiquista voltar 
a bater Renan Ribeiro. Com este golo sofrido, os 
pupilos de Marcel Kaiser desmoronaram-se por 
completo acabando por sofrer mais três golos (Pi-
zzi, 75, Grimaldo, 64 e Chiquinho, aos 90 minu-
tos). Com três centrais a comporem uma defesa de 
cinco, estranho foi ver jogadores como Bas Dost, 
por exemplo, a andar a passo (perfeitamente com 
a cabeça no clube turco que lhe ofereceu uns bons 
milhões de euros) e Dyaby, que em nada contri-
buíram para o jogo do Sporting.
Uma palavra para o jovem Therry Correia que 

rubricou uma boa exibição apesar de ter sido pelo 

seu flanco que surgiu o primeiro logo dos encar-
nados. Dos poucos minutos que esteve em campo, 
Luiz Phillype fez muito mais do que Bas Dost du-

rante praticamente toda a partida.
Com esta esclarecida vitória o Benfica, que per-

cebeu e soube encaixar a sua equipa naquilo que 
foi o esquema tático leonino, alcançou o triunfo 
mais volumoso sobre o rival lisboeta em 33 anos 
(reeditando o 5-0 de 1986), assim como igualou 
o número de títulos do Sporting nesta Taça (oito), 
que terminou reduzido a 10 jogadores, devido à 
expulsão de Doumbia, aos 89. Por parte do Benfi-
ca, bem mais avançado naquilo que será o seu es-
tilo de jogo, pelo que nos foi dado a ver, consegue 
uma vitoria esclarecedora, mas que acaba por ser 
por números irreais, pois o futebol jogado não foi 
tão denominador como o resultado pode deixar de 
antever. É certo que souberam “matar” o jogo nas 
alturas certas, mas não deixa de ser verdade que 
o Sporting “perdeu-se” por completo em cam-
po prevendo-se mesmo que o resultado pudesse 
ser mais volumoso. No final o Benfica recebeu o 
Troféu das mãos do Presidente da república, com 
todo o staff do Sporting presente no relvado numa 
manifestação de “fair play” assinalável.
Para ambos os treinadores, em declarações após 

o termino do desafio, o que se passou no estádio 
do Algarve “foi futebol”, concordando ambos que 
a vitória assentou bem ao clube da Luz, referindo 
também que o resultado “acabou por ter sido de-
sajustado em números” pelo futebol que ambas as 
equipas apresentaram.

texto: 
JoSé coStA

JardEl: “gOstava dE trEinar fc POrtO Ou sPOrting. liguEM E cOntratEM-ME”
Mário Jardel Almeida Ribeiro, conhecido no mundo do desporto como Super Mário, aceitou o convi-
te do Desporto ao Minuto para uma conversa sem tabus. uma entrevista onde reconheceu o desejo 
de regressar a Portugal já no próximo ano. Se as “oportunidades surgirem” espera conseguir um 
posto de trabalho em Alvalade ou no Dragão. Atualmente no Brasil, o antigo avançado de FC Porto 
e Sporting recordou a sua relação com Cristiano Ronaldo “antes de ser um fenómeno mundial” e 
deixou uma curiosa avaliação sobre quanto valeria o Jardel de 2002 no mercado atual: “Entre 250 
a 300 milhões de euros”.

sPOrting vEndE félix COrrEia aO manChEstEr City

o Sporting anunciou, em forma de comu-
nicado emitido ao final da tarde desta 

terça-feira, que “chegou a acordo com o man-
chester city para a transferência do jogador 
Félix correia”.
Os contornos do negócio não foram oficialmen-

te divulgados, mas as últimas informações veicu-
ladas pela imprensa nacional apontam para que 
os leões tenham realizado um encaixe financeiro 
de cerca de 3,5 milhões de euros. O avançado 
de apenas 18 anos, recorde-se, estava em final 

de contrato com o clube de Alvalade, mas, sem 
possibilidade de renovação à vista, este acabou 
por atrair o interesse, não só de citizens, como 
também de clubes como Barcelona, Juventus e 
AC Milan.
Os campeões ingleses conseguiram mesmo 

vencer esta corrida e asseguram, desta maneira, 
a contratação de um jogador que esteve em es-
pecial evidência este verão, durante a caminhada 
da seleção portuguesa no Campeonato da Euro-
pa de sub-19.
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  P J V E D GM GS
caMPEOnatO BrasilEirO 2019

1-Santos 32 13 10 2 1 23 9
2-palmeiras 28 13 8 4 1 21 7
3-Flamengo 24 13 7 3 3 25 16
4-atlético Mineiro 24 13 7 3 3 20 14
5-São paulo 21 12 5 6 1 15 7
6-Internacional 20 13 6 2 5 16 12
7-corinthians 20 12 5 5 2 13 8
8-a. paranaense 19 12 6 1 5 20 12
9-Botafogo 19 13 6 1 6 12 12
10-Bahia 19 13 5 4 4 14 12
11-ceará 17 13 5 2 6 15 12
12-Goiás 17 12 5 2 5 13 20
13-Grêmio 16 12 4 4 4 13 13
14-Fortaleza 14 13 4 2 7 14 20
15-Vasco 14 13 3 5 5 12 18
16-Fluminense 12 13 3 3 7 18 22
17-cruzeiro 10 13 2 4 7 9 20
18-chapecoense 9 12 2 3 7 11 20
19-cSa 8 13 1 5 7 3 20
20-avaí 5 13 0 5 8 5 18

GRUPO ESTE P J V E D GM GS
MaJOr lEaguE sOccEr 2019

1-philadelphia union 42 25 12 6 7 46 37
2-atlanta united 39 24 12 3 9 41 29
3-ny red Bulls 37 24 11 4 9 41 34
4-Dc united 36 25 9 9 7 32 31
5-new york city Fc 35 21 9 8 4 37 27
6-Impact Montréal  33 25 10 3 12 34 44
7-ne revolution 33 24 9 6 9 34 41
8-toronto Fc 32 24 9 5 10 38 40
9-orlando city 29 24 8 5 11 32 33
10-chicago Fire 27 25 6 9 10 35 35
11-columbus crew 25 25 7 4 14 25 37
12-Fc cincinnati 17 24 5 2 17 23 55
GRUPO OESTE P J V E D GM GS

1-los angeles Fc 52 23 16 4 3 61 23
2-Minnesota united 38 23 11 5 7 39 30
3-SJ earthquakes 38 23 11 5 7 40 34
4-Seattle Sounders 38 23 11 5 7 35 31
5-la Galaxy 37 23 12 1 10 30 34
6-real Salt lake 34 23 10 4 9 33 31
7-Fc Dallas 33 24 9 6 9 31 28
8-portland timbers 31 22 9 4 9 35 33
9-houston Dynamo 30 23 9 3 11 32 36
10-Sporting Kc 28 23 7 7 9 36 41
11-Vancouver Whitecaps 24 25 5 9 11 25 42
12-colorado rapids 23 23 6 5 12 39 48

final
2019/07/19 sEnEgal  0-1  argÉlia
3º/4º lugar
2019/07/17 tunísia  0-1  nigÉria

f1: imPrEssiOnantE vitória
dE lEwis hamiltOn

Quando faltavam apenas 
quinze voltas para o fi-

nal da corrida a equipa mer-
cedes gP fez uma estratégia 
de troca de pneus verdadei-

ramente perfeita e digna de alto relevo.
A Mercedes chamou o seu piloto às boxes e tro-

cou os pneus duros do inglês para pneus de goma 
média apostando ao mesmo tempo na brilhante 
pilotagem de Lewis Hamilton o qual consegue 
apenas a três voltas do final da corrida  ultra-
passar  Max Verstappen  para vencer o Grande  
Prémio da Hungria e abrir mais vantagem no 
Mundial de pilotos da Fórmula 1 2019, depois 

do holandês da Red Bull largar na pole position e 
liderar durante 66 voltas, das 70 oficiais  no Cir-
cuito de Hungagoring. Hamilton garantiu assim 
a  sua oitava vitória na temporada, a 81ª de sua 
carreira e iguala com sete vitórias no mesmo cir-
cuito o malogrado Campeão do Mundo Michael 
Schumacher.Verstappen ainda parou nas boxes 
depois de perder a liderança, voltando com um 
novo conjunto de pneus macios para assegurar 
o ponto pela volta mais rápida. Sebastian Vettel 
completou o pódio para a Ferrari, ultrapassando 
Charles Leclerc na penúltima volta. Largando 

na primeira fila da grelha de partida ao lado de 
Verstappen, Valtteri Bottas ficou fora da disputa 
pela vitória depois de um  contato com Charles 
Leclerc na primeira volta, e foi forçado a fazer 
um ‘pit stop’ para trocar a asa dianteira do seu 
monolugar. O finlandês fez uma corrida de re-
cuperação para garantir a oitava posição, mas 
perdeu pontos na disputa pela segunda posição 
no campeonato, seguindo-o Max Verstappen a  
apenas sete pontos atrás. Hamilton detém ago-
ra vantagem de 62 pontos sobre o seu compa-
nheiro de equipa Bottas. No final da corrida o 
piloto da Red Bull, Max Verstappen, não culpa 
a sua equipa  por optar não ter feito uma para-
gem mais cedo e correr muito com o composto 
duro, dizendo mesmo que é “muito fácil falar-se 
depois”, “Eu acho que você sempre tem que ser 

realista e hoje a Mercedes foi mais rápida”, disse 
Verstappen ao Sky Sports F1 após a corrida. 
reSultADoS FINAIS
1-L HAMILTON (Mercedes)
2-M VERSTAPPEN (Red Bull Honda)
3-S VETTEL (Ferrari)
4-C LECLERC (Ferrari)
5-C SAINZ JR (McLaren Renault)
Agora vamos de férias ... não o autor destas li-

nhas mas sim a FORMULA 1. Voltamos a 1 de 
setembro em Spa Francorchamps na Bélgica.

texto:
HélDer DIAS

lIgA NoS ArrANcA SextA-FeIrA

portIMonenSe e BelenenSeS SaD 
aBreM coMpetIÇão no alGarVe

texto: JoSé coStA

campeonato nacional de futebol da I 
liga, denominado lIgA NóS, épo-
ca 2019/2020, arranca já na próxima 

sexta-feira, com encontro entre o Portimo-
nense-Belenenses SAD, enquanto o campeão 
em título, o Benfica atua no sábado, tal como 
o Fc Porto. o Sporting só entra em Ação no 
domingo.
A partida entre o Portimonense e o Belenenses 

SAD abre, em 9 de agosto, a partir das 20h30, 
portuguesas, em Portimão, a edição 2019/2020 
da I Liga portuguesa de futebol, tal como ditou o 
sorteio que se efetuou em julho na sede da Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).
A prova arranca, assim, numa sexta-feira, sendo 

que para o dia seguinte (sábado, 10 de agosto), 
está marcada a estreia do campeão nacional em 
título, o Benfica, que recebe o recém-promovido 
Paços de Ferreira.

No mesmo dia, o Santa Clara recebe o Famali-
cão, segundo classificado da II Liga em 2018/19 
e o vice-campeão, FC Porto desloca-se a casa do 
Gil Vicente, também este de regresso à I Liga na 
sequência da resolução do ‘caso Mateus’.
A ronda inaugural prossegue em 11 de agosto, 

domingo, com quatro jogos, entre os quais a vi-
sita do Sporting ao reduto do Marítimo, naquele 
que é o jogo após a derrota conclusiva de 5-0 
frente ao Benfica para a Supertaça, que os leões 
averbaram. Será, pois, interessante ver como 
irão reagir os pupilos de Marcel Kaiser, nesta 
partida…
Antes, o Boavista recebe o Desportivo das Aves 

e, depois, o Rio Ave é anfitrião do Vitória de 
Guimarães, enquanto o Sporting de Braga atua 
no seu reduto perante o Moreirense.
A jornada fecha na segunda-feira, 12 de agosto, 

com o Vitória de Setúbal a receber o Tondela, no 
Bonfim.
O calendário da primeira jornada foi fechado 

após uma reunião de marcação de jogos, na sede 
da LPFP, com a participação de representantes 
de todos os clubes, alguns por videoconferência. 
Programa da 1ª jornada da 1ª liga 2019/20:
Sexta-feira, 09 agosto:
Portimonense-Belenenses SAD
Sábado, 10 agosto:
Santa Clara - Famalicão
Gil Vicente-FC Porto 
Benfica-Paços de Ferreira.
Domingo, 11 agosto:
Boavista- Desp. Aves
Marítimo-Sporting
Rio Ave-V. Guimarães
Sp. Braga-Moreirense.
Segunda-feira, 12 agosto:
V. Setúbal-Tondela.

Oficial: rOOnEy rEgrEssa a inglatErra E tOrna-sE trEinadOr-JOgadOr
O Derby County oficializou Wayne Rooney como novo treinador do clube, sendo que o jogador do DC 
united só assumirá as novas funções em janeiro. O avançado voou esta terça-feira para o Reino unido 
fechando com Cocu o acordo para ingressar no clube britânico. “Estou muito entusiasmado com a oportu-
nidade que me deu o Derby County. Estou ansioso para me juntar a Cocu, ao seu staff e ao plantel no início 
de janeiro. Estou certo que poderia dar um grande contributo à equipa e não posso esperar por conhecer 
todas as pessoas, sobretudo os adeptos”, afirmou o jogador. Rooney vai assinar um vínculo válido por 18 
temporadas e além da primeira equipa vai assumir também um papel importante na academia do clube.
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