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DOBRADA À PORTUGUESADOBRADA À PORTUGUESA

A Comissão de Festas do Senhor Santo Cristo convida todas as pessoas que trabalharam em serviço 
essenciais, na primeira linha da frente, serão eles os nossos anjos da guarda que vão ser chamados 

para ir a frente da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres no dia 22 de maio às 16h.
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CASAL DA SEMANA

ANTÓNIO CD JUSTO
Cronista em Kassel, Alemanha

FINLÂNDIA E SUÉCIA SOLICITAM
PRECIPITADAMENTE A ADMISSÃO À NATO

Com a solicitação da Finlân-
dia e da Suécia de entrada na 
Nato, alarga esta, legitima-

mente, as suas fronteiras na direc-
ção da Rússia! Este passo significa que ainda estamos 
a prosseguir com as rotineiras medidas que nos con-
duziram à situação atual.

Para a segurança na Europa, precisaríamos de uma 
comunidade de defesa europeia que representasse o 
espírito e os interesses europeus, naturalmente tam-
bém com a Suécia e a Finlândia. Está-se só a reagir e 
não a agir, a ser impulsionados, sem concepção nem 
reflexão e, na consequência, a ser motivados apenas 
por factores de medo e de poder! Na ausência de um 
conceito e de uma estratégia europeia comum adapta-
mos os nossos interesses aos dos USA, cuja política é 
imperialista, tal como tem sido a da Rússia. A política 
da UE só reage em vez de olhar para o futuro no senti-
do da Europa! Precisamos de um lugar e de um espaço 
onde seja possível começar a empreender-se uma po-
lítica de paz para a Europa e para o mundo!  É tempo 
de tentar novos passos em vez de continuar a marcar 
passo na História!

Há precisamente 50 anos, a Alemanha iniciou os 
tratados de Leste com a Rússia (tratado de Moscovo 
e Varsóvia ratificado pelo Parlamento em 17.05.1972). 
A Alemanha iniciou então uma política de “mudança 
através da aproximação”, que assegurou a paz na Eu-
ropa durante os últimos 70 anos. A Alemanha aceitou 
as fronteiras do pós-guerra, declarando também a re-
núncia aos antigos “territórios orientais”(fez também 
os acordos com a RDA e a Checoslováquia). Na altura, 
tudo isto, na opinião pública era apreciada sobretudo 
como uma traição à pátria.

A política de aproximação de Willi Brandt e a dispo-
nibilidade de Helmut Schmidt para negociar, com as 
costas protegidas pelos americanos, foi uma política 
que seria hoje muito benéfica para a Europa se esta 
não estivesse condicionada sobretudo aos interesses 
do distante  irmão rival do outro lado do Atlântico, 
que tinha e tem por razões imperialistas de Estado o 

objectivo de construir barreiras e não pontes entre a 
Europa e a Rússia!

A política alemã, outrora seguida, de aproximação 
com a Rússia levaria a Europa a encontrar, de novo, 
o seu lugar específico e relevante na história (um lu-
gar de sinal pacífico para o mundo, depois dos seus 
imperialismos nacionais)! Uma Europa, de alma di-
vidida, sem projecto, sempre olhou com desconfiança 
para a Alemanha, preferindo, em vez de entrar numa 
convergência europeia, aliar-se aos EUA, ficando na 
ilusão que se revelando contra a Alemanha defendia 
interesses próprios e europeus! De facto, na EU impôs-
-se o espírito anglo-saxónico que depois se expressou 
de forma cínica no Brexit! Nesta atitude a Europa con-
tinuará a ser um gigante com pés de barro! (Pessoas 
de pensamento apressado não identifiquem logo esta 
apreciação como tendo algo a ver com identificação a 
Alemanha!)

É verdade que as potências mundiais jogam na sua 
perspectiva de potências mundiais, e a Europa está no 
meio delas sem que os políticos da Europa assumam 
mais responsabilidade para que, por um lado, a liga-
ção ocidental não se perca, e, por outro, fazer com que 
a ligação oriental seja impulsionada. Só desta forma 
a Europa pode chegar à sua própria política e iniciar 
assim uma nova cultura que sirva a paz mundial. Os 
laços unilaterais com o imperialismo, sejam eles russos 
ou americanos, adiam o desenvolvimento da Europa, 
o que deveria conduzir a uma política de paz real.

De momento, ao identificarmo-nos com os imperia-
lismos russos e americanos, e ao alinharmos apenas 
pelos interesses da Nato estamos a adiar a Europa a 
perder o comboio da história europeia e a negligenciar 
a oportunidade de se iniciar uma política de solidarie-
dade comum com todos os povos numa atitude de paz!

Chegou a hora de uma Europa verdadeira e não ser 
mera EU anglo-saxónica; essa hora seria tentar novos 
passos e no atual conflito iniciar conversações e esta-
belecer laços!

As economias americana e alemã podem pagar a 
guerra e ganhar dinheiro com ela, mas de que serve 
esta força ao homem da rua e aos pequenos estados?

De momento a União Europeia encontra-se alienada 
apostando no adiamento da construcção de uma Eu-
ropa digna, provocando a entropia social e a depen-
dência desonrante! Europa teria de assumir um papel 
e missão próprios. Em vez disso, os Os Ministros dos 
Negócios Estrangeiros da UE aprovaram em 16.05 
mais 500 milhões de euros para a entrega de armas e 
equipamento às forças armadas ucranianas. Isto eleva 
o financiamento da UE de ajuda militar para 2 mil mi-
lhões de euros. Os fundos são provenientes do “Meca-
nismo Europeu de Apoio à Paz”(1)!

Para se iniciar uma cultura de paz terá de se ousar 
mudança através de aproximação e não de confronta-
ção!
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AGENDA COMUNITÁRIAGuerra na Ucrânia causa danos 

a importantes locais culturais
A guerra da Rússia contra a Ucrânia já dani-

ficou mais de 260 locais importantes para 
a cultura da Ucrânia, novas reportagens 

informam.
“Esta é uma luta pelo nosso patrimônio cultural”, 

disse Ihor Poshyvailo, diretor-geral do Memorial Na-
cional e do Museu Maidan, durante uma discussão 
on-line* em 28 de abril organizada pelo Museu Na-
cional da Diplomacia Americana.

O constante bombardeio das forças militares russas 
na Ucrânia tem causado um terrível sofrimento hu-
mano, matando milhares e forçando milhões a fugir 
de suas casas. As bombas da Rússia estão atingindo 
civis e locais importantes para a história e a identida-
de cultural da Ucrânia. 

“Não devemos separar as esferas humanitárias e 
culturais. A cultura não pode esperar. Ela precisa ser 
preservada, especialmente quando é deliberadamen-
te atingida por um agressor”, disse Poshyvailo.

Teatros e locais de culto são atingi-
dos

O bombardeio da Rússia ao Teatro 
Regional Acadêmico de Drama de Do-
netsk em Mariupol em 16 de março é 
um ótimo exemplo, disse ele. Apesar de 
o teatro ter sido claramente identifica-
do como abrigo para civis, as bombas 
da Rússia reduziram o prédio a escom-
bros, matando cerca de 600 pessoas*. O 
Instituto Ucraniano descreve o teatro 
como o único em Mariupol que “tinha 
o status de monumento arquitetônico 
de importância nacional**”.

Aproximadamente cem locais de cul-
to e dezenas de monumentos, bibliote-
cas e museus foram danificados desde 
que Putin começou sua guerra em fevereiro.

Dentre os locais que sofreram danos de grandes 
proporções estão o antigo Museu de Antiguidades 
Ucranianas Vasyl Tarnovskyi em Chernihiv, que ser-
via como biblioteca infantil, mostrada na foto abaixo.

Também foram danificados:
• O Museu de História Local em Okhtyrka.
• O Museu Ivankiv no oblast (divisão administrativa) 

de Kiev.
• O monumento em Borodyanka em homenagem a 

Taras Shevchenko, poeta ucraniano reverenciado. 
“Esta não é uma guerra por território ou objetivos 

políticos amplos”, disse Poshyvailo. “É uma guerra 
contra a identidade, a memória, a cultura e o nosso 
futuro.”

Poshyvailo cofundou a Iniciativa de Resposta Emer-
gencial para Patrimônios a fim de avaliar os danos e 
planejar a renovação após o término do conflito.

Enquanto isso, profissionais de arte e cultura da 
Ucrânia, dos Estados Unidos e de todo o mundo es-

tão fazendo o que podem para proteger o patrimônio 
cultural da Ucrânia da guerra de Putin.

Ataque em três frentes
Olesia Ostrovska-Liuta, diretora-geral da agência 

cultural Mystetskyi Arsenal, afirmou durante a dis-
cussão de que o ataque à cultura da Ucrânia é com-
posto de três elementos: 
• Destruição de artefatos.
• Afirmar que os artefatos ucranianos são russos em 

vez de ucranianos, prática conhecida como “rea-
tribuição”.

• Apreensão ilegal de objetos ucranianos pelas for-
ças militares russas.

Ela afirmou que soldados russos saquearam locais 
em Mariupol e Melitopol.

O New York Times informou que forças russas rou-
baram artefatos de ouro* de um museu em Melitopol 
que remontam ao Império Cita do século IV a.E.C. 

Ivan Fyodorov, prefeito da cidade, declarou que era 
um dos acervos mais valiosos da Ucrânia. “Esta guer-
ra russa na Ucrânia está intimamente ligada à cultura”, 
disse Olesia. “A suposição básica que está por trás do 
ataque é de que a Ucrânia não deveria existir como um 
fenômeno separado. (…) Qualquer alteridade ucra-
niana da Rússia deve ser apagada.” (ShareAmerica)

Um padre da Igreja Ortodoxa Ucraniana observa danos dentro de sua igreja 
em Yasnohorodka, Ucrânia, em 26 de março (© Celestino Arce/NurPhoto/
Getty Images)

O Clube Oriental estára de regresso as atividades 
com o São João Batista, no dia 23 de junho de 

2022 à partir das 16h. Venham todos festejar o São 
João com boa sardinha, bifanas, caldo verde, boa sardinha, bifanas, caldo verde, 
feijoada e boa pinga. São todos bem-vindos.feijoada e boa pinga. São todos bem-vindos.
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ANTERO BRANCO
FOTOS MANUEL NEVES
admin@avozdeportugal.com

Domingo passado, a cerimó-
nia das coroações, presidi-
da pelo Reverendo Padre 

António Araújo, teve lugar às 12h30, porque a das 
11h00 foi dedicada às Primeiras Comunhões.  

Nesta «4ª Dominga», do Espírito Santo, a animação 
esteve a cargo do Grupo Coral Santo Cristo e coroa-
ram as famílias de Sylvie Machado e Lúcia Amaral de 
Santa Cruz e a de Carlos Rosa de Hochelaga.

4° Domingo do Espírito Santo
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MANUEL NEVES
colaborador do jornal

Primeira Comunhão na Santa Cruz

Foi um dia 
incrível, do-
mingo, 15 de 

maio. 
Um dia que muitos 

vão se lembrar que 
não há mais másca-

ras em qualquer lugar, menos o trans-
porte público e outros lugares específi-
cos cá no Quebec.

É bom de reviver um bocadinho e ver 
o rosto completo das pessoas, dos ami-
gos e familiares em lugares públicos.

Esta missa ficará para sempre na mi-
nha memória como uma das mais lin-
das e marcantes.

A Primeira Comunhão ou Primeira 
Eucaristia é o ato religioso da Igreja 
Católica no qual é celebrada a primei-
ra vez que a criança cristã irá receber 
o Corpo e o Sangue de Cristo (sob a 
forma de pão e vinho). 

Trata-se de um dos Sacramentos da 
Igreja – assim como o Batismo – no 
qual é prepresentado “o próprio sacri-
fício do Corpo e do Sangue do Senhor 
Jesus, que Ele instituiu para perpetuar 
o sacrifício da cruz no decorrer dos sé-
culos até ao seu regresso".

CARICATURA DA SEMANA Isso é mesmo um dos atos religiosos 
mais lindo, e quero dar os parabéns a 
Armanda Garcia por ter dedicado o 
seu tempo por realizar este lindo espe-

táculo e ao Padre Adam por uma linda 
cerimónia, que ficará para muitos um 
momento inesquecível e marcante para 
o seu caminho religioso e cristã.
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CARNEIRO: Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso.
Amor: Sentir-se-á um pouco apático. Preste mais atenção ao que o 
seu coração lhe tem transmitido, não fique indiferente.
Saúde: O seu descontentamento com a silhueta levá-lo-á a pensar 

em fazer uma dieta. Dinheiro: É importante que faça uma análise de modo a 
determinar que rumo dar à sua vida financeira. Aja com prudência e sabedoria. 
Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49

TOURO: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Corte com o passado. Alimentar paixões 
antigas só vai fazer com que se sinta nostálgico e deprimido. Saúde: 
Cuidado com o stress. Dinheiro: Tenha atenção no seu trabalho, pois 
é possível que alguém procure desfazer aquilo que lhe levou tanto 

tempo a conseguir. Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29

GÉMEOS: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. 
Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o seu 
relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita que 
comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudiquem a sua 

relação. Saúde: Tendência para problemas circulatórios. Dinheiro: Esteja 
consciente das suas capacidades e lute por conseguir atingir os seus objetivos. 
Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39, 49

CARANGUEJO: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará com 
que se sinta muito querido e desejado pelos seus. Saúde: Seja mais 
consciencioso e não coma em demasia pois, para além de engordar, 

pode correr o risco de sofrer de colesterol e problemas cardiovasculares. 
Dinheiro: Poderá andar mais nervoso do que o habitual, o que fará com que 
tenha dificuldade em cumprir os seus compromissos. Com o tempo poderá ver 
a sua situação melhorar. Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

LEÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha. 
Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor, mas evite 
ser demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde: Concentre a sua 
atenção e energia na cura de um problema de saúde. Dinheiro: O 

laço que mantém com o seu atual emprego vai fazer com que tenha de fazer 
uma escolha difícil. Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39

VIRGEM: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização. 
Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família. Aproveite 
para passear e fazer programas diferentes e divertidos. Saúde: Está 
com maior propensão para ter dores musculares. Dinheiro: Grandes 

oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-las! 
Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38

BALANÇA: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. 
Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde: Terá mais energia. 
Aproveite para se dedicar mais a uma modalidade desportiva. 
Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelos seus 

superiores hierárquicos, que o saberão recompensar da melhor forma. 
Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se apaixonado.
Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua presença que irá 
sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os seus familiares, mas 

pense mais no seu bem-estar. Dinheiro: Está favorecido, contudo não coloque 
em risco a sua estabilidade financeira. 
Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo querido. Evite que um 
pequeno desentendimento ponha em risco uma amizade de longa 
data. Saúde: Deve tomar as devidas precauções para aliviar os 

sintomas de uma alergia. Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a 
vida ao falar com o seu chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha 
sido atribuída a si. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os atos da sua 
cara-metade. Lembre-se que nem todas as pessoas são iguais e 
que deve aceitar a pessoa amada tal como ela é. Saúde: Evite fazer 

refeições pesadas pois terá tendência para problemas digestivos. Dinheiro: 
Período favorável para iniciar um curso. Vá em frente, aposte em si mesmo.
Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

AQUÁRIO: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. 
Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu par numa discussão 
por um assunto trivial. Saúde: Tendência para a nostalgia, combata-a 
tendo pensamentos mais otimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade 

em fazer-se ouvir numa importante reunião de trabalho. Não desista perante as 
dificuldades. Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39

PEIXES: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: Um amigo pode precisar da sua ajuda. Esteja 
disponível e seja um bom ouvinte. Saúde: Poderá notar algum 
cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período muito favorável no setor 

financeiro. Invista em si, não desperdice as oportunidades. 
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

CRÓNICA

ANTÓNIO PEDRO COSTA
Jornalista nos Açores
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Eleições ao rubro no PSD

As eleições internas no PSD 
estão ao rubro, com os can-
didatos Luís Montenegro e 

Jorge Moreira da Silva a tentarem 
arrebanhar os militantes com capa-

cidade eletiva para o próximo dia 28 deste mês vo-
tarem neles e se poder apurar quem será o próximo 
líder do Partido Social Democrata.

Como se sabe Rui Rio segurou o PSD ao centro mas 
não teve sucesso eleitoral, porque deixou que os parti-
dos à direita, tanto o Iniciativa Liberal, como o Chega, 
se afirmassem no espectro político-partidário e mes-
mo na Assembleia da República. No entanto, os dois 
candidatos à sua sucessão querem que o Partido Social 
Democrata volte a abrir as portas a todas as tendên-
cias, pois não perfilham aquela perspetiva tão redutora 
do espaço do Partido se deve situar na cena política 
portuguesa. 

A promessa está feita, Luís Montenegro afiança que 
com ele como Primeiro-Ministro de Portugal, os Aço-
res conseguirão construir o maior ciclo de crescimen-
to e bem-estar do Portugal democrático. O candidato 
pretende trazer uma maior proximidade e articulação 
com os órgãos regionais, desde a resolução das ques-
tões da mobilidade às comunicações por fibra ótica, 
desde o financiamento da Universidade aos clusters 
aeroespacial e do mar, desde a cadeia, à Base das Lajes 
e melhorar a Lei das Finanças regionais.

Para lá chegar, o PSD tem um grande trabalho pela 
frente que é o de reconstruir o Partido e deixar de estar 
apenas focado nos outros partidos, mas dar a conhecer 
aos portugueses o modelo de sociedade que pretende 
para Portugal e as propostas que terá para fazer dife-
rente do que António Costa, a começar pelas tão an-
siadas reformas, ou seja preparar uma alternativa ao 
PS e não ser apenas a sombra do PS, como Rio sempre 
sugeriu, sendo em diversas circunstâncias mais socia-
lista do que os próprios socialistas, votando matérias 
que outro líder não aceitaria apadrinhar.

A maior parte dos líderes das estruturas distritais 
do PSD já se manifestaram o seu apoio o antigo Luís 
Montenegro, que foi um bom líder do grupo parla-
mentar social-democrata, contudo, não deixa de ser 

curioso que muitos deles deixam rasgados elogios a 
Jorge Moreira da Silva.

Tanto Luís Montenegro como Jorge Moreira da Silva 
têm defendido um PSD mais unido, congregando as 
vontades das diversas distritais e que reúna as várias 
famílias políticas que sempre o integraram e com en-
tendimento com outras forças partidárias.

No entanto, Montenegro considera um erro estratégi-
co que Jorge Moreira da Silva use a ideia de um cordão 
sanitário em relação ao Chega, rejeitando qualquer 
diálogo com o partido de André Ventura, como fator 
de diferenciação em relação à sua posição, acusando 
o adversário de ambiguidade e dizendo de forma cla-
ra que o PSD não abdica dos seus valores e princípios 
e tem as portas abertas para os que se revejam nesses 
princípios.

Para este candidato, o PSD foi sempre um Partido 
com um largo espetro de atração, eu não deve estar 
fechado numa ideologia ortodoxa e dogmática, pois 
é um partido que defende a iniciativa privada como 
motor da economia, em que o papel do Estado deve re-
sidir na regulação da atividade económica, e também 
no cumprimento das funções soberanas e das funções 
sociais. 

Por outro lado, Luís Montenegro diz que se for eleito 
líder do PSD irá falar para todos os portugueses e ten-
tar colher o apoio de todos aqueles que não se reveem 
nesta política socialista, apelando aos que votaram, 
no Chega, na Iniciativa Liberal ou no CDS que têm as 
portas abertas para votarem no PSD.

Assim, o candidato entente que o PSD como casa-
-mãe do espectro político não socialista, num piscar 
de olho aos eleitores dos outros partidos, mediante as 
alternativas que são colocadas nos momentos eleito-
rais, e lutarei por todos os eleitores.

Em lados opostos está o candidato Jorge Moreira da 
Silva, que defende um reposicionamento ideológico 
porque defende um partido que tem de abandonar a 
conversa do centro, da esquerda e da direita, conceitos 
estes, que para ele, estão completamente ultrapassa-
dos. O PSD tem de ser um partido à frente, não tem de 
ser um partido que se posicione como centro, centro-
-esquerda, ou como direita, essa é uma conversa fora 
do prazo.

Moreira da Silva diz que tudo fará para que o partido 
agregue os reformistas, tenha capacidade de reformar, 
que integra os sociais-democratas, mas também os 
liberais-sociais. No entanto, há um cordão sanitário 
em torno do partido de André Ventura, pois não fará 
qualquer acordo com o Chega.

Os dados estão lançados e ambos os candidatos já de-
monstraram capacidade para liderar o PSD. A ver va-
mos qual o que será mais acarinhado pelos militantes 
no dia 28 de maio.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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Um Brilhante
Oitavo Lugar

Foi com enorme 
satisfação que 
olhei o oitavo 

lugar conferido pelo júri à nossa can-
ção, apresentada ao recente Festival da 
Canção. A uma primeira vista parece 
pouco, mas a verdade é que era muitís-
simo mais vasto o número de canções 
em concurso. Diga-se o que se disser, 
um oitava lugar é sempre um fator de 
alegria.

Há por aí quem ande a dizer que o nos-
so lugar foi o seguinte, ou seja, o nono, 
mas a verdade é que se impõe ter em 
conta que a vitória da canção ucraniana 
se ficou a dever ao clima de moda gera-
do pela fantástica propaganda posta em 
marcha por todo o mundo. 

De um modo ou de outro, a evidência 
aponta para que esta vitória da canção 
ucraniana foi o resultado de um gesto 
de peninha, digamos assim. E depois, 
objetivamente, a propaganda existe para 
produzir os seus efeitos. Como se tenta 
com as sondagens.

Nunca duvidei de que teria de ser este 
o resultado, como tenho a certeza de 
que num qualquer jogo de futebol em 
que entrasse a Ucrânia, a equipa de ar-
bitragem lá se encarregaria de fazer com 
que a seleção deste país tivesse de vencer 
a peleja. 

No fundo, assim como o novo corona-

vírus logo foi apontado como causado 
pela China, porventura intencional-
mente, já os vinte e tal laboratórios de 
experiências biológicas, localizados em 
solo ucraniano, suportados globalmen-
te pelos Estados Unidos, seriam apenas 
coisa simples e sem um ínfimo de mal, 

antes só de bem. E, como por 
igual nunca duvidei, de pron-
to os políticos sim-sim oci-
dentais assim procederam: 
sim-sim, absolutamente! 
Mas, enfim, sobra-nos a satis-
fação de nos termos quedado 
em oitavo lugar neste festival 
cançoneteiro. Um brilhante e 
justo oitavo lugar.

HÉLIO B. LOPES
Jornalista em Portugal

FESTIVAL DA CANÇÃO
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Agências de viagens

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES

514.277.7778
www.memoria.ca

10247 AVE. MILLEN
Montreál, QC, H3C 2E4

PERTO DO 
MÉTRO SAUVÉ

Tel.: 514.987.7666

SEMPRE MAIS PERTO DE SI
4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

RENOVAÇÃORENOVAÇÃO
RESIDENCIALRESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATIONRLA RÉNOVATION

A mercearia das 
famílias portuguesas

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

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

www.acaixa.ca

INTERIOR INTERIOR 
E EXTERIORE EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUESRUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.comrlarenovation@outlook.com

GILBERTOGILBERTO

CimentoCimento
cerâmica,cerâmica,
cozinha,cozinha,

casas de banho,casas de banho,
canalizaçãocanalização

e muito mais...e muito mais...

ESPECIALISTA EMESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕESRENOVAÇÕES

LIGEIRASLIGEIRAS

Agências funerárias

Contabilista

Monumentos

Notários

Seguros / Financeiros

IMPORTADORES
DE PRODUTOS

DO MAR
MIGUEL: 514.835.8405

FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

Importador

Mercearias T.: 514.668.6281T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
Renovações

imobilíaria

721, rua Jarry Este
MONTREAL

Tel.: 514.273.9638

agência
ALGARVE

GUIA

David.pereira@igpwm.ca
514 623-4705514 623-4705

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

Tel.: 514.522.5175

Restaurante

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Renovações

Restaurante

61 anos ao serviço
dos nossos 

leitores, clientes e 
à comunidade

SÓ PARA RIR

115 Rua Rachel E, 
Montréal

QC H2W 1C8
(514) 419-5515

info@romados.co

RECEITA DA SEMANA

Penne Integral com Maionese de Bacon e Tomate Cereja
INGREDIENTES
500g de massa penne integral
1 colher de sopa de sal
100g de bacon
3 ovos
1 garrafa de óleo de soja (900ml)
1 colher  de sopa de salsinha
1 colher de sopa de cebolinha
3 dentes de alho
1 colher de sopa de azeite
100g de tomate cereja

1: Pique o bacon em cubinhos, lave e pique a sal-
sinha e a cebolinha, pique o alho, lave e corte em 
rodelas o tomate cereja. Coloque uma panela com 
2 litros de água para aquecer e adicione 1 colher 

de sopa de sal. 2: Coloque o macarrão na água para cozinhar, até que fique al dente. Escorra e reserve. 3: Em uma 
frigideira, doure o bacon. Reserve o bacon e o óleo dele. 4: Em uma panela com um fio de azeite, doure o alho e 
acrescente a massa, misture bem e desligue. 5: Bata os ovos no mixer ou liquidificador, e vá adicionando o óleo até 
a maionese ficar consistente, mais grossa. Adicione o bacon, 1 dente de alho picado e a salsinha, bata e reserve. 6: 
Adicione a maionese na massa, misture bem, adicione a cebolinha e o tomate cereja. Sirva.
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PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-
cura 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

Companhia de construção e jardins procura pedreiros e 
homens com experiência no “Pavé uni” melhor salário 
na indústria. Estamos a procura igualmente de homens 
sem ou com pouca experiência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

514 277 . 7778    1 866 277.7778    memoria.ca

n 4231, boul. St-Laurent, Montréal
n 1120, Jean-Talon Est, Montréal 
n Mausoléu St-Martin  
    2159, boul. St-Martin Est, Laval

Eduino  
Martins

Pedro  
Alves

EMPREGOSEMPREGOS

Precisa-se de padeiro com experiência 
para uma Padaria em Laval. 

Muito bom salário. 
PATRICIA: 514-814-0362

NECROLOGIA

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons natu-
rais. Resolve os seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-893-8213

SERVIÇO

Precisa-se de uma caixeira 
com ou sem experiência. Que 
fala as três línguas seria uma 
mais valia para o emprego. Se 

gostas de um bom ambiente de 
trabalho com gente simpáticas e 

um patrão sensacional, 
é só chamar.

514-660-8493

EMPREGOS

Companhia em paisagismo está a procura 
de empregados  com ou sem experiência 

com carta de condução.
514-242-7649

O Soares e Filhos está a
procura de empregados a
tempo inteiro ou parcial.

514-288-2451

Precisa-se um cozinheiro/a ou 
assistente cozinheiro/a

com experiência a 
tempo inteiro ou parcial.

514 842-2661

Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza de 
uma casa a tempo inteiro, 6 dias por semana.

514-258-6754

A Casa Portugaise está a procura de um cozinheiro 
ou cozinheira com experiência com grelha de 

carvão.  Muito bom salário.
514-637-2202

Precisa-se de um homem que é habilidoso para 
trabalhos de manutenção de edifícios e reparações

do dia-ao-dia (Zelador) com experiência.
514-377-4760

† JACINTA SOUSA ALTURAS
1943-2022

Faleceu em Montreal, no dia 11 
de maio de 2022, com 78 anos 
de idade, Sra. Jacinta Sousa 
esposa de José Joaquim 
Alturas,  natural de São Pedro 
de Agsotém, Chaves, Portugal. 
Deixa na dor seu esposo, seu 
filho Patrick (Sidalisa Correia), 
sua filha Magali (Joseph 
Michailidis), suas netas 
Samantha e Melissa. Também 
deixa igualmente na dor  
seu irmão Carlos de Sousa, 
cunhados/as, sobrinhos/as,  
familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
www.memoria.ca
514-277-7778

O funeral terá lugar sábado 21 de maio de 2022 às 10h 
na igreja Santa Cruz e vai ser sepultada no cemitério 
de Bobeda, Chaves, Portugal. Renovam com profunda 
saudade a missa do sétimo dia que será celebrada sá-
bado 21 de maio de 2022 às 18h. A familia vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

JOGO DOS 7 ERROS

Precisa-se de um cozinheiro a tempo 
inteiro com experiência em cozinha 

tradicional para o restaurante Porto Mar 
situado no Velho Montreal.
SR. PASSOS: 514-286-5223

† MANUEL CARLOS DA CRUZ
1924-2022

Faleceu em Montreal, no dia 
12 de maio de 2022, com 
97 anos de idade, senhor 
Manuel Carlos Da Cruz 
esposo da jà falecida Maria 
de Bastos Gama,  natural de 
Vale de Cambra, Portugal. 
Deixa na dor seu filho 
Fernando (Marielle), sua filha 
Clotilde (José), seus netos(as) 
Philippe (Geneviève), 
Mélanie (Patrick) e Karina 
(Marc-André), seus Bisnetos 
Olivia e Mattéo, sobrinhos 
(as), familiares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
(Mausolée St-Martin edificio atraz)
2159, St-Martin E., Laval, QC
www.memoria.ca, 514-277-7778

O velório terá lugar domingo 22 de maio de 2022 das 
10h às 13h, o funeral será celebrado às 13h00 no mes-
mo lugar e vai ser sepultado em cripta no Mausolée St-
-Martin. Un donativo ao organismo da vossa escolha 
será aceito. A familia vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Haja.

VENHAM JUNTAR-SE
A NOSSA EQUIPA!

Estamos a procura de empregados:
• Trabalhadores na fábrica
• Trabalhadores para produção
• Manutenção industrial
• Motoristas de caminhão
Oferecemos
• Salário competitivo e horários flexíveis
• Uniforme e calçados de segurança fornecidos
• Seguro coletivo após 3 meses de serviço
• Estacionamento gratuito e acesso ao transporte público
• Atividades sociais organizadas pela empresa

Não é necessário currículo, 
750 Rue Gougeon ou HR@worlee.net
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Benfica despede-se de Veríssimo: 
"17 anos de grande profissionalismo"
O Benfica despediu nesta terça-

-feira de Nélson Veríssimo. 
Através das redes sociais, o 

clube da Luz deixou uma mensagem 
ao técnico encarnado, de saída das 
águias ao fim de 17 anos de serviço.

"17 anos de grande profissionalismo, 
dedicação e lealdade ao Benfica. Para 
sempre gratos, Mister Veríssimo. Toda a 
sorte para os novos desafios", pode ler-
-se na mensagem do Benfica deixada 
nas redes sociais.

Nélson Veríssimo assumiu o comando 
técnico da equipa principal do Benfica 
por duas vezes. A primeira em 2019/20, 
quando Bruno Lage acabou despedido. 
Em seis jogos, venceu quatro e deixou 
boas indicações. Seguiu na equipa B en-
carnada até dezembro do ano passado, 
quando Jorge Jesus deixou a Luz. Aí en-
trou e, em 25 jogos, venceu 12.

Nélson Veríssimo levou o Benfica aos 
quartos-de-final da Liga dos Campeões, 
onde foi batido em Anfield pelo Liver-
pool numa partida de grande destaque 

das águias. Na I Liga, terminou no ter-
ceiro lugar.

Anunciada a saída do técnico e a cada 

vez mais próxima entrada de Roger Sch-
midt, o futuro de Nélson Veríssimo pas-
sará longe do Seixal e da Luz. O treina-

dor de 45 anos tem sido apontado a uma 
saída para o estrangeiro e até a uma ida 
para Braga.

tem a honra de convidar V. Ex.ª
para um concerto do célebre violinista  

Alexandre Da Costa
na Igreja Saint-Jean-Baptiste

(309 Rue Rachel Est, Montréal)

no dia 10 de Junho às 19h00

Entrada livreEntrada livre
O número de lugares é limitado

 
Solicita-se a confirmação da sua presença para 

consulado.montreal@mne.pt e 
adriana.simoes@desjardins.com

Este evento tem o patrocínio de:

 

a l'honneur de vous inviter
à un concert du célèbre violoniste
Alexandre Da Costa 
à l’Église Saint-Jean-Baptiste
(309 Rue Rachel est, Montréal)

le 10 juin à 19 heures

Entrée libreEntrée libre
Le nombre de places disponibles est limité
 
Veuillez svp confirmer votre présence à 
consulado.montreal@mne.pt et à
adriana.simoes@desjardins.com

Cet événement est commandité par :

 

Comemoração do Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas

Commémoration de la journée du Portugal, de Camões et des Communautés Portugaises

António Barroso
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal

Consul général du Portugal à Montréal

Alexandre Da Costa - Stradivarius intime
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FPF
Taça de
Portugal

1-FC Porto 91 34 29 4 1 86 22
2-Sporting 85 34 27 4 3 73 23
3-Benfica	 74	 34	 23	 5	 6	 78	 30
4-SC	Braga	 65	 34	 19	 8	 7	 52	 31
5-Gil	Vicente	 51	 34	 13	 12	 9	 47	 42
6-Vitória	SC	 48	 34	 13	 9	 12	 50	 41
7-Santa	Clara	 40	 34	 9	 13	 12	 38	 54
8-FC	Famalicão	 39	 34	 9	 12	 13	 45	 51
9-Estoril	Praia	 39	 34	 9	 12	 13	 36	 43
10-Marítimo	 38	 34	 9	 11	 14	 39	 44
11-Paços	de	Ferreira 38 34 9 11 14 29 44
12-Boavista	 38	 34	 7	 17	 10	 39	 52
13-Portimonense	 38	 34	 10	 8	 16	 31	 45
14-FC	Vizela	 33	 34	 7	 12	 15	 37	 58
15-FC	Arouca	 31	 34	 7	 10	 17	 30	 54
16-Moreirense 29 34 7 8 19 33 51
17-CD	Tondela	 28	 34	 7	 7	 20	 41	 67
18-Belenenses SAD 26 34 5 11 18 23 55

 PTS  J V E    D GM   GS

34ª JORNADA

1-Rio	Ave	 70	 34	 21	 7	 6	 52	 31
2-Casa	Pia	 68	 34	 21	 5	 8	 50	 22
3-GD	Chaves	 64	 34	 18	 10	 6	 54	 35
4-Feirense 58 34 17 7 10 50 37
5-Benfica	B	 57	 34	 17	 6	 11	 61	 44
6-Nacional	 51	 34	 14	 9	 11	 52	 44
7-FC	Penafiel	 51	 34	 14	 9	 11	 38	 38
8-Leixões 48 34 13 9 12 42 40
9-CD	Mafra	 43	 34	 11	 10	 13	 37	 42
10-FC Porto B 42 34 10 12 12 45 49
11-Farense	 41	 34	 10	 11	 13	 40	 42
12-Vilafranquense	 41	 34	 10	 11	 13	 41	 47
13-Trofense	 40	 34	 10	 10	 14	 35	 41
14-Est.	Amadora	 37	 34	 9	 10	 15	 42	 55
15-A.	de	Viseu	 37	 34	 10	 7	 17	 31	 49
16-SC	Covilhã	 36	 34	 8	 12	 14	 30	 43
17-Varzim	 35	 34	 8	 11	 15	 25	 39
18-Académica	OAF	 17	 34	 3	 8	 23	 35	 62

     PTS  J V  E  D GM GS

13/05 P. Ferreira 0-2 Benfica
14/05 CD Tondela 2-2 Boavista
  Moreirense 4-1 FC Vizela
  FC Arouca 0-0 Belenenses
  FC Porto 2-0 Estoril Praia
  Marítimo 0-1 Portimonense
  Sporting 4-0 Santa Clara
15/05 Famalicão 3-2 SC Braga
  Vitória SC 5-0 Gil Vicente

MELHOR MARCADOR
  J G
1-Darwin Núñez [Benfica] 28 26
2-Mehdi Taremi [FC Porto] 32 20
3-Ricardo Horta [SC Braga] 32 19
4-Fran Navarro [Gil Vicente] 32 16
5-Pablo Sarabia [Sporting] 29 15
5-Oscar Estupiñán [Vitória SC] 28 15
7-Luis Díaz [FC Porto] 18 14
7-Evanilson [FC Porto] 30 14

34ª JORNADA
13/05 FC Porto B 2-3 Benfica B
  A. de Viseu 1-2 FC Penafiel
14/05 Académica 0-0 Farense
  Vilafranquense 2-4 Trofense
15/05 Leixões 1-5 Casa Pia
  Rio Ave 3-0 GD Chaves
  Feirense 4-1 Nacional
  Est. Amadora 0-1 SC Covilhã
  Varzim 2-0 CD Mafra

MELHOR MARCADOR
  J G
1-João Carlos [Académica] 30 17
2-Bryan Róchez [Nacional] 27 15
3-Henrique Araújo [Benfica] 26 14
3-Danny Loader [FC Porto] 31 14
5-W. Carvalho [Chaves] 34 13
5-Diogo Pinto [Est. Amadora] 29 13
7-Stivan Petkov [Feirense] 26 12
8-Jota Silva [Casa Pia] 33 11

FINAL
CD TONDELA   2022/05/22  12:15   FC PORTO

FINAL 28 DE MAIO DE 2022
Liverpool 15:00 Real Madrid

FINAL 18 DE MAIO DE 2022
Eintracht Frankfurt 1-1 (5-4) G.P. Rangers

DESPORTO

Já há árbitro para a final da Taça de Portugal
A Federação Portuguesa de Futebol divulgou 

nesta terça-feira a constituição da equipa 
de arbitragem para a final da Taça de Por-

tugal, no Jamor. Rui Costa será o árbitro do jogo.
A restante equipa de arbitragem será constituída 

pelos assistentes Nuno Manso e João Bessa Silva, pelo 
quarto árbitro Cláudio Pereira. No VAR estarão Bru-
no Esteves, Vítor Ferreira e Ricardo Santos.

A final entre FC Porto e Tondela está marcada para 
as 12h15 do próximo domingo, no Jamor.

Rui Costa multado por declarações
após derrota com Gil Vicente
Rui Costa ficou a saber nes-

ta terça-feira que foi alvo de 
uma multa do Conselho de 

Disciplina da Federação Portuguesa 
de Futebol. Na origem deste castigo 
estarão as declarações do presidente 
do Benfica no final do jogo frente ao 
Gil Vicente, disputado em fevereiro.

O processo disciplinar, cuja decisão 

Deflagração de material pirotécnico
em Alvalade vale multa ao Sporting
O Sporting foi sancionado nesta terça-feira 

por decisão do Conselho Disciplinar da 
Federação Portuguesa de Futebol. Os leões 

vão ter de pagar uma multa avultada, no valor total 
de 6.375 euros, por conta do "comportamento in-

correto do público" na partida frente ao Santa Cla-
ra, que encerrou a temporada dos dois emblemas.

Diz o documento da entidade jurisdicional do fute-
bol português que, durante o jogo, adeptos afetos ao 
Sporting fizeram deflagrar, no total, oito 'flashlights' 
e dois potes de fumo. Essa multa vai custar aos cofres 
dos leões 5.100 euros. A esse valor, juntam-se 1.275 
euros pela entrada indevida, no Estádio de Alvalade, 
de uma bandeira com dimensão superior a um metro 
por um metro exibida durante a segunda parte.

Os leões não foram os únicos castigados nesta terça-
-feira. Rui Costa conheceu a decisão final de um pro-
cesso que se arrastava desde fevereiro, enquanto o FC 
Porto também foi multado na sequência da última 
jornada da I Liga.

Pedro Gonçalves convoca 29 jogadores
Destaque para o regresso de Gelson Dala, 

após sucessivas ausências, e para as estreias 
de Danilson, Julinho, Higino Vitoriano e 

Gigli Ndefe, numa lista que conta com seis jogadores 
que alinham em Portugal.

A seleção angolana concentra-se a partir de sábado.
Na fase de qualificação para a CAN2023, que arran-

ca dentro de duas semanas, a seleção 
angolana de futebol, que está inserida 
no Grupo E, vai defrontar as congéne-
res da República Centro Africana, em 
01 de junho, em Luanda, cinco dias 
depois joga diante do Madagáscar, 
no reduto deste, e na terceira jornada 
defronta o Gana. Lista de 29 convoca-
dos: Guarda-redes: Kadú (Oliveirense, 
Por), Hugo Marques (Cape Town, Áfri-

ca do Sul) e Ricardo Baptista (Casa Pia, Por). Defesas: 
Tó Carneiro, Kinito e Eddie Afonso (Petro de Luan-
da), Buatu (Eyupspor, Tur), Danilson (Interclube), 
Gigli Ndefe (Banik Ostrava, R. Checa), Núrio Fortuna 
(Gent, Bel), Vitoriano e Kialunda (Sagrada Esperan-
ça). Médios: Freddy (Antalyaspor, Tur), Megue (Petro 
de Luanda) Beni (Trofense, Por), Higino (Interclube), 

Batxi (Desportivo de Chaves, Por), Show 
(Ludogorets, Bul), Mário Balbúdia (1.º 
de Agosto), Estrela (Erzurumspor, Tur) 
e Zito Luvumbo (Cagliari, Ita). Avança-
dos: Yano (Petro de Luanda), Zine (1.º de 
Agosto), Hélder Costa (Valência, Esp), 
Gelson Dala (Al-Wakrah, Qat), Julinho 
(Interclube), Ary Papel (Al-Akhdar, Lib), 
Nelson da Luz (Vitória de Guimarães, 
Por) e Capita (Trofense, Por).

foi publicada nesta terça-feira, resul-
ta numa multa de 1.150 euros por 
"eventual comportamento incorreto 
violador de deveres gerais". Depois 
da derrota, Rui Costa fez afirmações a 
respeito da arbitragem do jogo, dizen-
do que era "hora de dizer basta".

Essa partida foi vencida pelo Gil Vi-
cente por 2-1, no Estádio da Luz.

TREINADOR DO ESTORIL SUSPENSO E MULTADO POR OFENSAS AO ÁRBITRO
O Conselho de Disciplina aplicou, nesta terça-feira, um castigo de 11 dias de suspensão a Bruno Pinheiro. Em causa estarão as declara-
ções do técnico do Estoril depois do jogo frente ao FC Porto, na última jornada da I Liga. 
No comunicado da FPF, lê-se que Bruno Pinheiro terá proferido  declarações resultantes em "ofensas à honra ou consideração de agentes 
de arbitragem na flash interview e na conferência de imprensa". 
O técnico dos canarinhos foi ainda multado em 1.530 euros.
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ALEMÃES VOLTAM A CONQUISTAR UM TROFÉU EUROPEU 40 ANOS DEPOIS

Eintracht Frankfurt faz melhor
nos penáltis e vence a Liga Europa

O Eintracht Frankfurt venceu o Rangers nes-
ta quarta-feira e conquistou a Liga Europa. 
Depois de 120 minutos de intenso futebol, 

os alemães agarraram a vitória nas grandes penali-
dades para desalento dos escoceses.

A primeira parte foi de final: entusiasmante. As opor-
tunidades dividiram-se entre os dois emblemas, com 
vários lances de perigo. Até ao momento do intervalo, 
quem esteve mais perto de acertar um remate na baliza 
adversária foi o Rangers, não por quantidade, mas por 
maior qualidade na execução dos lances.

No arranque da segunda parte, o Eintracht teve uma 
oportunidade de ouro para abrir o marcador. Contu-
do, a baliza de McGregor estava fechada a sete chaves. 
Do outro lado, Trapp ia defendendo com os olhos.

Se o acerto na baliza por parte do Rangers era maior 
na primeira parte, o contrário se viu na segunda parte. 
Kent podia ter marcado depois de uma jogada bem de-
senhada na frente, mas atirou muito ao lado.

Se não foi um inglês a fazê-lo, foi outro. Aribo forçou 
o erro defensivo de Klauff à entrada da grande área, o 
alemão escorregou, entregou e o avançado não desper-
diçou. No entanto, o empate não tardou a surgir.

Num lance que parecia inofensivo, Santos Borré an-
tecipou-se à defesa escocesa e empurrou a bola para a 
baliza do Rangers. Gonçalo Paciência, que não saiu do 

banco, foi à loucura com o golo que relançou as contas 
da final.

O prolongamento apareceu e ninguém quis decidir 
a final por aí. Apesar das tentativas de parte a parte, 
os guarda-redes foram anulando as oportunidades ad-
versárias sem grandes dificuldades.

O jogo ficou decidido nas grandes penalidades. Na 
marca do castigo máximo, apenas Aaron Ramsey fa-
lou, o que custou o troféu ao Rangers. Com esta vitó-
ria, o Eintracht Frankfurt conquista a Liga Europa e 
volta a colocar um troféu europeu na vitrine do museu 
ao fim de 40 anos.

BENFICA TAMBÉM GARANTE LUGAR NAS MEIAS-FINAIS DA TAÇA DE PORTUGAL
O Benfica venceu, esta quarta-feira, o ADCR Caxinas (3-1) e garantiu o acesso às meias-finais da Taça de Portugal de futsal. No Pa-
vilhão Multiusos de Sines, as águias construíram a vantagem nos primeiros 21 minutos e seguem, assim, em frente na prova rainha. 
Carlos Monteiro (12') e Robinho (14' e 21') foram os autores dos golos do Benfica, ao passo que André Sousa marcou na própria baliza 
e assinou o tento de honra do ADCR Caxinas.  O Benfica defrontará o Marítimo nas 'meias' da Taça, sendo que o Sporting e Quinta do 
Lombos vão disputar a outra vaga na final.


