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Agenda comunitária
Luso-canadiana aposta em visitar
Festas do Divino Espírito
todos os países do mundo em três anos
Santo em Laval 28 e 29 de Maio
ma lusodescendente canadia- Médio Oriente, Ásia, Oceânia, AméSábado, 28 de Maio
17h30: Terço en honra do Espírito Santo.
18h00. Missa Solene cantada.
19h30: Abertura das festas no recinto dos Impérios
com o Grupo Coral e a Folia.
20h00: Arraial: Bazar, Bar, DJ Alex Moreira e Caldo da
meia-noite. Abrilhantado pelos artistas: Stephanie Tavares, Michelle Madeira vindas do Ontário, Sarah Pacheco
de Califórnia, e Alex Moreira, animador
Domingo, 29 de Maio
10h00: Bodo de leite
11h00: Saída do cortejo
12h30: Missa Solene cantada
15h00: Arraial : Bazar,Bar… Sopas do Divino Espírito Santo. Filarmónica de Montreal, Filarmónica do Divino Espírito
Santo, Disco Mobil Entre Nós, Folclore Raízes de Portugal
- Ottawa e Gatineau, Folclore Estrelas do Atlântico - Laval.
20h30: Sorteio das Domingas e Mordomia 2017

Aniversário do Padre Phong

A comunidade de Santa Cruz organiza na
próxima sexta-feira, o aniversário do Padre Phong. A missa tem lugar às 18H30.
Convida-se todos os acólitos a participarem na celebração. Após a missa, toda a
comunidade é convidada para uma refeição partilhada. Traga algo para partilhar
com os outros, sem esquecer a boa pinga.
Para mais informações contacte a secretaria pelo telefone (514) 844-1011.

Jantar Spaghetti

Os jovens do Rancho Folclórico Praias de Portugal estão a
organizar um jantar Spaghetti no Clube Portugal de Montreal no dia 4 de Junho 2016 pelas 19h30. 15 “ranchos” por
pessoa. Traga família e amigos.

“Vozes

do

Festival”

O Festival Portugal Montreal 2016 apresenta a sua 3ª edição do concurso “Vozes do Festival”, Montreal 2016”. Sexta-feira, 27 de maio às 20h. Venha encorajar os talentos da
comunidade. Para reservas contacte: Estrela do Oceano
ao tel.: 514.844.4588. $20 - Incluindo Tapas.

Quarta-feira 25 de maio
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:32 Inesquecível
7:09 Zig Zag
7:27 Manchetes
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Sociedade Civil
10:14 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:09 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:03 Bem-vindos a Beirais
16:50 Agora Nós
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
19:48 As Horas Extraordinárias
20:00 Manchetes
20:33 Palavra aos Diretores
21:06 Os Nossos Dias
21:50 Aqui Tão Longe
22:30 Grande Entrevista
23:10 Hora dos Portugueses
23:20 Notícias do Atlântico
00:22 5 Para a Meia-Noite
01:30 Bom Dia Portugal
QUINTA-FEIRA 26 de maio
01:30 Bom Dia Portugal
05:30 Missa do Corpo de Deus
06:30 Palavra aos Diretores
07:28 Manchetes
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
10:15 Zig Zag
11:00 Janela Indiscreta
11:30 Inesquecível
13:00 Portugal em Direto
14:00 Hora dos Portugueses
14:14 O Preço Certo
15:00 Telejornal
15:45 As Palavras e os Atos
16:15 Bem-vindos a Beirais
17:00 Tech 3
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes
20:30 As Palavras e os Atos
21:00 Os Nossos Dias
21:45 Aqui Tão Longe
22:24 Grande Área
23:15 Hora dos Portugueses
23:30 Notícias do Atlântico
00:29 5 Para a Meia-Noite
1:30 Bom Dia Portugal
Sexta-feira 27 de maio
06:30 Bom Dia Portugal
08:59 Sociedade Civil
10:00 A Praça
13:00 Jornal da Tarde

14:13 Os Nossos Dias
15:00 Bem-vindos a Beirais
15:45 Manchetes
16:15 Agora Nós
18:00 Portugal em Direto
19:00 O Preço Certo
20:00 Telejornal
20:45 Grande Entrevista
Especial - Fernando Santos
21:15 Sexta às 9
22:00 Hora dos Portugueses
22:15 Aqui Tão Longe
22:45 Treze
0:00 24 Horas
0:45 Manchetes
1:15 Tech
1:30 5 Para a Meia-Noite
2:30 Notícias do Atlântico
3:30 No Ar
04:00 Aqui Tão Longe
04:45 Hora dos Portugueses
05:00 Portugal em Direto
06:00 Manchetes 3
Sábado 28 de maio
06:30 Zig Zag
07:45 Online 3
08:00 Bom Dia Portugal
10:00 A Praça
10:45 Atletismo: Campeonato
Europa Triatlo 2016
13:00 Jornal da Tarde
14:15 Animais Anónimos
14:55 A Cidade na
Ponta dos Dedos
15:05 Consigo
15:35 Tech 3
15:50 Atletismo: Campeonato
Europa Triatlo 2016
18:00 Podium
19:00 Telejornal
19:45 Tech 3
20:00 Visita Guiada
20:40 Nelo & Idália
21:15 Network Negócios
22:15 Donos Disto Tudo
23:05 A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
00:00 24 Horas
01:00 Política Sueca
01:50 Animais Anónimos
02:30 Notícias do Atlântico
03:30 Nelo & Idália
04:00 Donos Disto Tudo
04:50 A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
05:35 Animais Anónimos
Domingo 29 de maio
06:30 A Essência
06:45 Eurodeputados

U

na aposta bater três recordes
mundiais ao visitar todos os países do mundo em três anos, numa
iniciativa que visa ainda angariar
fundos para a organização não-governamental Tostan, que luta
por melhorar a autonomia da mulher africana.
Stéphanie Tavares, de 22 anos, de
Vaudreuil, no sudoeste do Quebeque, filha de uma emigrante da ilha
açoriana de São Miguel, disse hoje à
agência Lusa que tem três objetivos
nesta aventura.
“Os três objetivos são bater três
recordes mundiais: ser a primeira
mulher a visitar todos os países, ser
a pessoa mais jovem
a fazê-lo e tentar melhorar o atual recorde,
demorando apenas três
anos”, disse Stéphanie
Tavares.
A aposta é visitar sozinha 201 países. O
atual recorde inscrito no
Livro Guiness pertence ao norte-americano
Yili Liu, quem em 2013
conseguiu visitar os 194
países que integram as
Nações Unidas, em três
anos, três meses e seis
dias.
A
lusodescendente,
formada pela Universidade de Bishop em Desporto e Psicologia, acrescenta que a aventura
visa ainda angariar apoios para ajudar a organização não-governamental Tostan, demonstrando a autonomia das mulheres.
A viagem começa no próximo dia
26 de junho, com a partida para a
Europa, com a primeira paragem
agendada para a Islândia, e Portugal
a ser a última etapa do “velho continente”.
Em Portugal, no período do Natal, a
lusodescendente, que recentemente
passou também a ter a nacionalidade
portuguesa, reunir-se-á com familiares. Depois rumará para Marrocos,
no norte de África, seguindo para o

rica do Sul e Central e espera terminar a aventura em julho de 2019, nos
Estados Unidos.
Quanto aos países envolvidos em
conflitos, como a Síria e Iraque, diz
que não tem medo.
Stéphanie Tavares diz que já “fez o
trabalho de casa”, contactando pessoas daquela região que a informaram do “caminho mais seguro entre
Beirute e Damasco”.
O maior desafio será a entrada na
Arábia Saudita, onde não é permitido que as mulheres viagem sozinhas,
mas para tudo, diz, há uma solução.
“Este será o maior desafio pois terei que estar acompanhada. Estou a
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Associação Portuguesa do Canadá
Sábado dia 28 de maio pelas 19h

Festival da lagosta

Sopa de marisco
Lagosta com salada russa
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Venham saborear as melhores lagostas!
Reservem o vosso lugar já
$20 sócios $22 n/sócios
APC: 514 844-2269
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Conceição: 514 255-4849
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Editorial

Os

portugueses marcam a diferença no

mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

O

s momentos maiores
coincidem com um intenso relacionamento com outras civilizações e uma grande capacidade de fazer circular a informação individual entre elas e
sintetiza de forma esclarecedora as nossas
qualidades ao longo da História.
Os portugueses estão sempre disponíveis para
aprender com o que é estrangeiro e capazes
de transformar tudo em caseiro e ao mesmo
tempo têm uma aspiração nunca apagada de
realizações coletivas que nos engrandeçem perante o Canadá. Temos uma grande reserva de
gente com ambição, com espírito de sacrifício
e determinação individual de vencer, coexistindo com outras matrizes socioculturais, que
produzem periodicamente um medo violento
do risco e da diferença, mas encontramos no
pessimismo a ideologia que oculta esse medo.
Em todo o caso, apesar da honrada sinceridade da nossa comunidade e dos principais
valores e capacidades de que hoje dispomos
para ultrapassar o nosso modelo de desenvolvimento construído no espaço lusófico, devemos todos reforçar as relações: económicas,
associações culturais e visibilidade da marca
Portugal.
A História é o melhor manual de instruções

para enfrentar o presente e desbravar o futuro.
Por outro lado o declínio da nossa comunidade, pioneira de uma rica história... permanece
agora com uma juventude bem formada, que
é um pilar fundamental para dar consistência
a um novo ciclo, que se vai prolongar assente numa nova mobilização e com um impacto
de longa duração para dar uma volta completa em oportunidades...vai valer a pena fazer a
viagem.
O nosso declíno no Québec-Canadá, aconteceu na pior altura, num contexto de choque
tecnológico, conflitos culturais e austeridade.
Obviamente que o processo de modernização
tem limitações, criou mesmo novos problemas, mas ao mesmo tempo novas alternativas
estratégicas estão a emergir, para uma segunda oportunidade da nossa comunidade, onde o
novo tecido jovem está a fermentar, para serem aproveitados e com potencialidades sobre
o que podemos fazer com o que já construímos, recuperando capacidades de manobra e

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO RESIDeNCIAL
INTERIOR E EXTERIOR

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

Programa da semana
- Divino Espírito Santo
na família Costa em Laval
- O grande artista Saul Ricardo
esteve presente nas grandes festas
do Espírito Santo de Hochelaga

para mais
informações
info@tvpm.ca

514.993.9047

Canadá

dando um salto na especialização, aproveitando a experiência dos atuais responsáveis.
Agora é o futuro que nos interessa explorar:
tal como as relações históricas que temos com
o Canadá e por maioria de razões os jovens
devem ser o grupo prioritário, mas também os
empresários, devem merecer iniciativas específicas para multiplicar a nossa capacidade de
trabalho e criatividade. O mau tempo na nossa
comunidade parece estar a dissipar-se.

Apresentação
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do

hcabral@avozdeportugal.com

humberto cabral

Q

uarta-feira 18 de maio
às 10h00 foi a apresentação do Festival Portugal
Internacional de Montreal.
O conselho de administração do Festival PORTUGAL Internacional de

Programa

do

Festival Portugal

2016. Foi graças a patrocinadores, colaboradores
e várias pessoas que acreditaram neste projeto
que fizeram com que os dois primeiros anos, o
Festival Portugal de 2014 e 2015 fossem um su-

portuguesas que os portugueses tão orgulhosamente têm mantido ao longo de três gerações em
Montreal. O Festival Portugal promoveu artistas
portugueses, lusófonos de vários países e artistas locais Luso-Canadianos e continuará com o
mesmo objetivo, procurando realçar os valores

Montreal prepara mais uma edição, que terá lugar no Bairro Português do dia 10 ao 12 de Junho

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1z3

cesso.
O Festival Portugal deu início a unir associações, ranchos, e organismos portugueses e lusófonos na região metropolitana de Montreal, assim
como também o povo do Canadá, Estados Unidos e Portugal através da cultura e gastronomia

da língua, cultura e a gastronomia portuguesas.
Cada dia festejar-se-á um tema diferente, começando no dia de Portugal, dia 10 de Junho até ao
dia 12 de Junho. O público terá a oportunidade
de circular livremente e assistir gratuitamente
a vários espetáculos de artistas, fadistas e ainda muitas outras atividades. Para que possamos
oferecer mais uma vez um Festival de qualidade,
é necessário haver inspiração e a colaboração
amigável da parte de associações, organismos,
governantes e empresários. Para que este Festival seja um evento de qualidade.
Nesta apresentação, podemos notar que o presidente, Joe Puga, realçou a presença da porta-voz
Marta Raposo, grande fadista e artista da nossa
comunidade, o senhor cônsul geral de Portugal,
Dr. José Eduardo Bleck Guedes de Sousa, Sara
Franco, que cantou lindamente duas canções e
um dos principais patrocinadores do festival,
Desjardins Caixa Portuguesa, Emanuel Linhares.

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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Pe. José Manuel de Freitas:
O Homem sonha e a obra nasce
mneves@avozdeportugal.com

Manuel Neves
Victor Hugo
josé pedro
antónio silva

F

oi com muita tristeza que
a Comunidade da Missão
Santa Cruz teve conhecimento do falecimento do Cónego José Manuel de
Freitas, na Diocese do Funchal. Nos 11 anos
que esteve entre nós ele desenvolveu um papel
importante de liderança que ajudou a solidificar não só a vida espiritual dos paroquianos
mas também equipar a Comunidade com locais que hoje podem ser considerados elementos importantes em toda a Comunidade Portuguesa de Montreal.

O Pe José Manuel de Freitas chegou a Montréal
em 1977 como auxiliar do Pe Fatela, então responsável da Missão Sta. Cruz em Montreal. Com
a doença deste, o Pe José Manuel, tomou a responsabilidade da Missão Sta. Cruz em Maio 1979.
Aliás, foi por altura da primeira festa do Espírito
Santo na Missão Santa Cruz, e foi exatamente
agora a 15 de Maio, dia em que se celebrava esta
venerada festa que ele faleceu.
A preocupação primordial deste novo padre de
então foi a pastoral, a educação espiritual dos católicos portugeses de Montreal e facilitar a acessibilidade a todos às celebrações eucaristicas. Para
esse fim ele promoveu e organizou as seguintes
ações: eucaristias celebradas na Missão Sta Cruz
e em 3 outras comunidades (St. Vincent Ferrier,
Lasalle e Anjou); retiros e cursos de formação religiosa; equipe de acólitos; esboço de uma equipa
pastoral dinamizadora; catequese; grupo de jovens; néo catecumenato; mensageiros de Na Sra.
de Fátima; grupo de casais.
Para todas estas atividades teve a ajuda e assistência de vários sacerdotes, diáconos e das irmãs
da Congregação das servas de N. Sra de Fátima.
Para além disso ele apoiou as várias actividades
religiosas como as Festas : Santo Cristo que (jà
existia), Espirito Santo, Senhora do Monte, Sagrado Coração de Jesus.
A Comunidade Portuguesa de Montreal estava
então no seu auge com uma grande afluência de
novos emigrantes que precisavam de muita assistência e serviços. Porém a Missão estava muito
carenciada dum local de culto suficiente, de espaços para as atividades pastorais e de meios financeiros. O padre José Manuel formou e rodeou-se
de uma equipa jovem, dinâmica e crente para dotar a Comunidade dos meios necessários ao seu

Destacamos também as atividades caritativas e
sócio-culturais que impulsionou e dinamizou:
• Festas
• Conferência S. Vicente de Paulo
• Escola portuguesa
Queremos lembrar o seu testemunho, quando
participou em Montréal no 25ᵒ aniversário da
igreja portuguesa de Sta. Cruz a 21 de Outubro
de 2011: “... O complexo de Santa Cruz nasceu da
necessidade de criar um espaço digno para a vida
da comunidade cristã. Reuniram-se as boas vontades, empenharam-se as forças vivas da comunidade... Havia a “certeza” de uma generosidade
oculta no coração das famílias: houve gestos de
enorme ternura : um pai que trouxe um porquinho
de louça do seu filho que morrera aos oito anos;
jovens que deram metade do seu primeiro salário;
famílias que ofereceram a pia baptismal, o altar,
o sacrário, o ambão. Imensa gente emprestou dinheiro, sem juros. A casa paroquial foi erguida
com a generosidade de paroquianos. Nos meses
de neve e de frio, apenas com algum aquecimento, os braços não se cruzavam. Tínhamos a sensação que os nossos cristãos traziam dentro do peito
uma cachoeira de entrega, de doação...
Para além das pessoas que emprestaram o tempo,
o sacrifício das horas ao fim de semana, há toda
uma multidão de pessoas com uma espantosa entrega. A essa comunidade cabe a recompensa do
Senhor Jesus pela entrega na construção da Sua
Casa. Sem essa comunidade, jamais se viveria a
alegria dos vinte e cinco anos. Con. José Manuel
“É toda esta comunidade que hoje está grata ao
Cónego José Manuel e pede ao Senhor que o reincutir na Comunidade e na equipa que com ele ceba em Suas mãos e lhe dê a paz e a fé, que ele
trabalhava, assim foi conseguindo remover todos ensinou e transmitiu a todos por onde ele passou.
Com muita saudade e gratidão da Comunios obstáculos que apareciam.
dade portuguesa da Missão Sta. Cruz de MonDestacamos as principais etapas deste projeto :
• Compra da antiga escola Our Lady of Mount- treal.
-Royal, 1983.
• Inauguração do Centro Comunitário, 1984.
• Inauguração da nova Igreja, 1986.
• Construção da casa paroquial, 1987.
• Construção do lar para pessoas idosas, 1988.
desenvolvimento religioso, cultural e social.
A 30 de janeiro de 1983, o padre José Manuel,
reuniu a corporação da Missão (6) e os agentes de
pastoral de então (14) para decidir e estabelecer as
bases do programa pastoral da Comunidade Sta.
Cruz e prever os espaços e recursos necessários a
longo termo. Outra decisão crucial foi a criação
da comissão organizadora para as festas religiosas
que geravam uma fonte importante dos recursos
financeiros da Missão. Foi o início do projeto que
levaria a Comunidade a equipar-se com um grande complexo incluindo não só uma nova igreja,
mas também um centro comunitário, um lar para
pessoas idosas e uma casa paroquial. Isto tudo no
centro da cidade de Montreal e que agora faz o
orgulho da Comunidade.
Mesmo se o caminho foi duro e penoso, o ânimo que o Pe José Manuel tinha e que conseguiu
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Senhor Santo Cristo dos
Milagres é Rei Soberano
mcarvalho@avozdeportugal.com

Mário Carvalho

M

as que lindo dia, o domingo do senhor, sol radiante, calor intenso, parece
milagre, a natureza associou-se a este povo de
origem portuguesa para festejar o quinquagésimo quinto aniversário da festa em honra
do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Montreal que se realiza no fim de semana que precede o dia 25 do mês de Maio.
Milhares de Fiéis voltaram a participar nas festas em Honra do altíssimo Senhor Santo Cristo
dos Milagres.
Há meio século, que a comunidade portuguesa de origem açoriana desta cidade de Montreal,
manifesta publicamente em procissão com ardor
toda a sua fé e devoção na veneranda imagem
do admirável Senhor Santo Cristo dos Milagres,
Cristo padecente - “Ecce Homo” rei soberano.
A imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres

despido, com a coroa de espinhos e os ombros
cobertos pelo manto púrpura. O autor representou, com grande senso artístico, o contraste entre
a violência infligida ao corpo de Cristo (matéria)
e a serenidade do rosto, nomeadamente do olhar
(espírito).
A primeira festa do senhor Santo Cristo dos
Milagres em Montreal realizou-se no dia 13 de
Maio de 1966, no parque Jarry, por iniciativa de
um grupo de emigrantes açorianos oriundos da
ilha de São Miguel, residentes nesta cidade.
Desde então, o culto e devoção ao Senhor San-

de Montreal é uma peça de arte sacra cultuada na
igreja de Santa Cruz, na cidade de Montreal, na
província do Quebeque, Canadá.
Trata-se de uma réplica da imagem do Senhor
Santo Cristo de Ponta Delgada que é entalhada
em madeira sob a forma de relicário/sacrário,
de autor desconhecido, em estilo renascentista,
representando o “Ecce Homo”, isto é, o episó-

to Cristo, rapidamente se espalhou e contagiou
não só os açorianos das outras ilhas mas toda a
comunidade portuguesa aqui residente. O Santo
Cristo de Montreal é a maior festa e procissão
solene que se realiza não somente nesta cidade
de Montreal mas em toda a província do Quebeque.
A comissão de festas da missão de Santa Cruz
presidida pelo ribeiragrandense Hildeberto Silva
e família tem sido incansável e veio dar um novo
sopro de vida às festas do Santo Cristo.
Para comemorar em grande, esta data tão querida, as bodas de ouro das festas do Senhor Santo
Cristo de Montreal, muito foi feito para enaltecer
a sua grandeza, uma nova e linda capela foi edificada no interior da igreja de Santa Cruz, aonde
os fiéis ali oram e louvam ao Senhor; ali pedem
graças, curas de doenças, a solução de problemas
dio do martírio de Jesus Cristo em que este é difíceis na sua vida; ali fazem seus votos, suas
apresentado à multidão, na varanda do Pretório, promessas; ali agradecem ao Senhor as graças
acabado de flagelar, de punhos atados e torso obtidas; ali fazem suas ofertas, por vezes muito
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O dia grande das festas e esperado por todos sentantes dos mais diversos grupos associativos
generosas.
Um novo andor foi feito para transportar a ve- é sem duvida alguma o domingo, que começou e representantes governamentais, com destaque
neranda imagem, e uma nova capa foi oferecida com a celebração da Santa Missa Solene em a presença da irmandade do Senhor Santo Cristo
para revestir os ombros do senhor.
As festas deste ano de 2016 tiveram um programa muito rico e diversificado tanto na parte profana e religiosa, que se prolongou até ao domingo dia 21 de maio e tiveram início na sexta-feira
dia 19 de maio, com a tradicional inauguração
da iluminação decorativa da fachada da igreja de

Santa Cruz, durante os três dias de festa, na parte
profana vários foram os artistas que atuaram, em
destaque o reputado cantor português TOY, vindo diretamente de Portugal.
As cerimónias religiosas, que este ano foram e
muito bem presididas pelo reverendo Padre José
Maria, responsável máximo da missão de Santa
Cruz, começaram com a mudança da imagem do
Senhor Santo Cristo do interior da capela na tar- Louvor do Senhor Santo Cristo dos Milagres
de de sábado, aonde em procissão deu a volta ao pelo Sr. Padre José Maria Cardoso, que ao passar
dos anos de serviço pastoral a esta comunidade
parque da igreja de Santa Cruz.
de Santa Cruz, está cada vez melhor, é grande a
minha admiração pelo seu dom da palavra, cada
vez mais sensível e modelado à imagem desta
gente que tem uma devoção desmedida ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, concluiu a sua
homilia dizendo ‘’a grande capela do Senhor
Santo Cristo está em cada um de nós’’ é no coração que reside o amor que temos por ele, a missa
cantada foi acompanhada pelo coro do Senhor
Santo Cristo dos Milagres.
O ponto mais Alto foi a procissão que teve início pelas 16h00, onde centenas de fiéis, repre-

de Brampton Ontário e do Monsenhor, Christian
Lépine arcebispo da diocese de Montreal, a procissão solene foi acompanhada pelas filarmónicas, Nossa Senhora de Fátima de Gatineau, Portuguesa de Montreal e Do Divino Espírito Santo
de Laval que teve como percurso as ruas Rachel,
Clark, Villeneuve e Saint-Urbain aonde muitos
milhares de devotos marcaram presença e ladearam estas ruas para ver passar a imagem do
“Ecce Homo” sobre os ombros dos homens da
irmandade do Senhor Santo Cristo de Montreal.
Depois de recolhida a procissão a imagem
voltou ao interior da igreja, o sol foi-se deitar,
a luz do dia deu lugar à noite que foi iluminada pela lua cheia, que assistiu ao arraial e ao
concerto das bandas filarmónicas e a todo o
calor humano que foi uma constante durante
as festas.

Portugal

entre os 10
maiores consumidores
mundiais de álcool

P

A Voz de Portugal | 25 DE maio de 2016 | P. 8

Num

só mês, empresas do Estado
aumentaram dívida em 1,6 mil milhões

R

elatório estatístico divulgado hoje pelo meses. Março não foi exceção e a realidade no
Banco de Portugal dá nota de um aumen- setor do Estado está a tornar-se cada vez mais
to significativo nos valores em falta perante os preocupante.
De acordo com os dados divulgados esta manhã pelo Banco de
Portugal, as empresas públicas
aumentaram o endividamento em
1,6 mil milhões de euros entre fevereiro e março e foram responsáveis por uma fatia significativa
da subida dos valores em falta
perante os credores no setor não-financeiro. “Esta evolução resultou, principalmente, do aumento
do endividamento junto do setor
financeiro residente”, explica o
Banco de Portugal.
Os privados agravaram as dívidas em cerca de 600 milhões
de euros, “em resultado do
spião português detido
acréscimo do endividamento
em flagrante a vender
credores. Setor não-financeiro voltou ao hábi- externo das empresas privadas”. Ainda assim,
to histórico de engordar endividamento.
o relatório do BdP explica que o crescimento
segredos à
ússia
Depois de alguns meses de estabilização nos da dívida foi “parcialmente compensado pelo
m dos quadros mais antigos do SIS foi níveis de dívida do setor privado e público não- decréscimo do endividamento das empresas
detido, em Itália, a passar documentos -financeiro, o ano de 2016 trouxe uma tendência privadas e dos particulares junto do setor fisecretos a um agente do SVR (ex-KGB).
negativa que se tem agravado com o passar dos nanceiro residente”.
Foi uma das operações mais sensíveis, discretas
e complexas levada a cabo pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária (PJ). O alvo, um
rimeiro ministro do
anadá acusado
veterano do SIS, era suspeito de estar a espiar
para as secretas de Vladimir Putin. O pior cená- de agressões físicas a deputados
rio confirmou-se, depois de uma longa investigaprimeiro-ministro do Canadá, Justin depois, Justin Trudeau pediu desculpas, mencioção que dura há vários meses: no passado sábado
Trudeau (liberal), foi na quarta-feira nando que alguns deputados estavam a bloquear a
(não na sexta-feira, como o DN, por lapso, ha- passada acusado pela oposição de dar em- área dos Conservadores, antes da votação do lei,
via escrito) foi detido em Itália, numa operação purrões e cotoveladas em deputados em ple- o que foi uma falta de respeito para com o parlaconjunta entre os dois países. C.G. foi apanhado
em flagrante a passar, alegadamente a troco de
dinheiro, documentos classificados. O russo, seu
interlocutor, também foi detido. Em causa estão
crimes de espionagem, corrupção e violação do
segredo de Estado.
ortugal surge como um dos dez países
com maior consumo de álcool per capita
do mundo, segundo dados de 2015 revelados
hoje por um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS).
O documento mostra que, no ano passado, foram consumidos o equivalente a uma média de
12,5 litros de álcool puro per capita em Portugal, que surge exatamente na mesma posição
da Eslováquia, ambos no oitavo lugar entre os
maiores consumidores da região europeia considerada pela OMS e que abrange 50 países. Estes
valores têm tido variações ligeiras em anos anteriores, mas Portugal tem surgido em posição
semelhante comparativamente com os outros
países. Em termos mundiais situa-se entre os dez
maiores consumidores por pessoa.
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Belo condomínio de 1128 pc.
2 quartos + escritório.
Cozinha muito espaçosa. 2o
andar de três. Perto de todos
os serviços , transportes e Parc
Lafontaine. $259 000 nego.

MUITO INTERESSANTE!

Triplex IMPECÁVEL! 32x44pés. Cave acabada. Duplex 2 x 5 ½, linda propriedade com cave acaVárias renovações. Quintal. Garagem dupla. bada e garagem. A dois paços do Métro Langelier
e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000
Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

Aluga-se apartamento na bela rua Des Érables
triplex 25X50pés. TODA renovada! Cave acaba- (perto de Mont-Royal). 2 qts mais escritório. Ideal
da. Bom rendimento. Rés-de-chão e cave dis- pessoa só ou casal. Disponível immediatamente.
ponível ao comprador. Bem situado. $1,275,000
875$/mês

no parlamento, tendo mesmo acabado por se
desculpar.
Justin Trudeau foi acusado de empurrar os deputados da oposição que se encontravam de pé na
Câmara dos Comuns, antes da votação do projeto
de lei sobre a morte assistida para doentes terminais. Após alguma discussão entre deputados do
Partido Conservador (PC, direita) e do Partido
dos Novos Democratas (NDP, esquerda), Trudeau
foi tentar acalmar os ânimos, empurrando-os para
desimpedirem o corredor e se sentassem, para que
se pudesse efetuar a votação. Ao empurrar o deputado conservador Gord Brown, o primeiro-ministro do Canadá atingiu com o braço, alegadamente,
o peito da deputada do NDP Ruth-Ellen Brosseau,
o que gerou uma intensa discussão entre Trudeau
e o líder do NDP, Thomas Mulcair. Momentos

mento. O primeiro-ministro admitiu que pode ter
tido acidentalmente um “contato com outros deputados” e pediu desculpa se “alguém ficou ofendido”. O presidente do Parlamento (‘speaker’),
Geoff Regan, repreendeu o primeiro-ministro,
mencionando que ninguém deve empurrar ninguém, mas disse que ficou satisfeito pelo “pedido
de desculpas” de Trudeau. O pedido de desculpas
não satisfez, porém, a oposição. A deputada do
NDP Niki Ashton sugeriu que a “cotovelada” a
Brosseau foi uma “agressão” e os líderes da oposição na Câmara dos Comuns consideraram o comportamento de Trudeau “vergonhoso”.Também o
deputado Andrew Scheero, antigo ‘Speaker’ conservador, disse que o primeiro-ministro “pareceu
claramente ter perdido o temperamento”.
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Embaixada de
Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366 | E-mail: Montreal@mne.pt
Horário de Atendimento
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00

Câmbio do dólar canadiano
24 de maio de 2016
1 euro = cad 1.478680
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá T.:514.983-7837
ASS. PORTUGUESA N.S.F. DE LAVAL
1815 Favreau, Laval,
T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal
T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal
T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse
T.:514.435.0301
Ass. DA Terra Quebequente T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal
T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal
T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal
T.: 514.844.1011
CÍrculo de Rabo de Peixe T.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2
T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
festival Portugal em mtl T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1
T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Ação Sócio Comunitário
T.: 514.842.8045
Integração e cultura luso T.: 514.252.5233

Filarmónicas
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

igrejas

ASSEMBLEIA DE DEUS
Igr. Batista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

escolas

lusitana	
Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz - Montreal

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
T.:514.668.5601
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035
T.:514.353.2827
T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124
renovações

importadores

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

restaurantes

padaria

SERVIÇOS consulares

Ranchos Folclóricos

notários

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

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

T.: 514.668.6281

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
agências
funerárias

Produtos do mar
Miguel
514-835-8405
Fernando
514-944-5102
info@beiranova.ca
MERCEARIAS

Eduíno Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

restaurantes

111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

LE Grill
Tasquaria

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.

assure-toi.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

www.solmar-montreal.com

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665
A mercearia das famílias portuguesas

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

TRAGA O
SEU VINHO

serviços
financeiroS
Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

514.522.5175

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM ANUNCIA.

aluga-se
ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
contabilista

Aluga-se lindo 31/2 todo renovado no bairro Villeray. Muito bom para um casalinho ou pessoa
sozinha. Vale a pena ver. 514-721-6187

MERCEARIA
SÁ E FILHOS
4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443
dentista

GRANITE
LACROIX INC.

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

Aluga-se 5 1/2 num duplex no primeiro andar em St-Michel. De preferência
casal de meia-idade. 438-380-4235
serviços
Renovação | Manutenção | Reparações
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho,
subsolo, etc. 438-396-8160

Controle o seu peso.
Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos.
Pacote de experiência, 3
dias.
Carlos Palma
514-961-0770
Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click Mega
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e
outros mais, canais desportivos de todos os países,
filmes, séries, possibilidades ilimitadas. Desloco-me
para instalação. 514-267-8766
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EMPREGOS

EMPREGOS

Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770
Terrassement Terra-nova , empresa em crescimento
procura paisagista com experiência em “pavé-uni”,
muros e escadas em blocos e asfalto e também
operador de escavadora com carta de condução
classe 1-3-5. Roberto: 514-992-1586
PAVÉ BOISBRIAND: A melhor equipa de “pavé-uni”
no Quebeque, procura pessoa com experiência para a
colocação de “pavé-uni”. Bom trabalhador.
Johanne 450-628-5472
Pessoa para trabalhar na grelha para uma
churrascaria portuguesa. Possibilidade de trabalhar
de dia ou de noite a tempo inteiro ou parcial.
438-764-4964
Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e dinâmico para uma companhia de imóveis. Bom salário
para candidato com experiência.

T 514-355-7171 | info@plexon.ca
Companhia em paisagismo está à procura de
homens com ou sem experiência com
carta de condução. 514-242-7649

Companhia precisa de homens ou mulheres com experiência na indústria da limpeza para edificios corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro.
450-975-2303 ou enviar CV
por Fax 450-975-1977
Estamos à procura de pessoas para instalação de
Pavé-uni e muros de blocos. Deve ter carro. Mínimo
de 4 anos de experiência. Salário competitivo
Rui Ferreira: 514-655-7168

Somos uma empresa canadiana que fornece
nacionalmente serviços integrados no domínio da higiene e da limpeza, de serviços técnicos, de serviços de hotelaria, restauração
depois de desastres, entre outros, para proporcionar um ambiente de trabalho saudável
e ambiente de lazer calmo e acolhedor.
EMPREGOS DISPONÍVEIS:
- Pessoa encarregado em
limpeza para trabalho pesado
- Pessoa encarregado em
limpeza para trabalho ligeiro
- Empregado de mesa
- Mecânico de máquinas fixas
- Empregado de quarto de hotéis
- Colaborador no hotel
- Pessoa a fazer trabalhos gerais
- Supervisor de andar
- Porteiro
- Rececionista
- Empregado na lavandaria
- Valet
- Rececionista-controlador de noite

Para candidatar-se a encarregado
de limpeza envie o seu CV ao:
REMPLACEMENTS@GDI.COM
e para hotelaria envie o seu CV ao:
EMPLOISHOTELS@GDI.COM
vende-se

Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na
grelha com experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362

precisa-se de marceneiro

(Ébéniste),

com ou sem

experiença, a tempo

inteiro, boa remuneração.

450-965-1858
514-992-5067
Novo “Concept”

de grelhados no Velho
- Precisa de grelhadores
- Empregadas/os de mesas
- Lava-pratos (plongueur)

Excelentes

Montreal

condições

514-570-2795

Somos uma família que fala inglês em Montreal e
estamos à procura de uma governanta (babá) responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a
aceitar para viver connosco ou não. Estamos prontos a patrocinar e oferecer contratos se necessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2
crianças. Por favor, envie a sua informação, juntamente com o seu número de telefone para lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la com
mais detalhes.

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel, Açores. Grande propriedade, uma das mais belas dos Açores. Visitem no site web para: www.macvieira.com
Guilherme Cabral: 450-663 9127

†

José Moniz (Leão Capitão)

Faleceu em Montreal no dia do 21
de maio de 2016, com a idade de
75 anos, o Sr. José Moniz (Leão
Capitão), natural das Calhetas,
São Miguel, Açores, esposo da
Sra. Maria Ângela Vieira Nunes.
Deixa na dor a sua esposa, seu
filho Richard (Sandra Sequeira),
suas filhas Elisabete, Cidália (Enzo
Lancioni), Suzy, seus/as netos/as
Vanessa, Jasmin, Anthony, Ana-Bella, Angela, Victoria, Joshua e
Noah, seus irmãos Eduíno (Almerinda), Rui (Virgínia), seus/as cunhados/as, sobrinhos/as,
familiares e amigos. Em vez de enviar flores, um donativo
ao hospital Marie-Clarac situado no 3530 Boulevard Gouin
E, t.: 514 321-8800, seria apreciado.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 25 de maio de
2016, das 14h às 17 e das 19h às 22h, e quinta-feira 26
de maio, às 9h30. Segue-se o funeral às 10h, na igreja
Santa Cruz. Será sepultado no cemitério Repos SaintFrançois d’Assise. Renovam com profunda saudade a
missa do sétimo dia que se realiza, sexta-feira, dia 27
de maio, às 18h30, na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas a
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem-Haja.

oração

Oração

ao

Divino Espírito Santo

Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo,
Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que
atinja o meu ideal. Vós que me concedeis o sublime dom
de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que
me têm feito; Vós que estais comigo em todos os instantes, eu quero humildemente agradecer por tudo o que
sou e por tudo o que tenho e confirmar mais uma vez a
minha esperança de um dia merecer e poder juntar-me a
Vós e a todos os meus irmãos na perpétua glória e paz.
Amén! Pai Nosso, Avé Maria e Glória ao Pai. Obrigado
mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta oração três
dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias
terá alcançado a graça por mais difícil que seja. Publicar
assim que receber graça. Agradeço-Vos Senhor as graças desejadas. H.C.
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Anedotas
Atributos para ser rico
Entre amigos, desabafa um:
- Tenho mesmo quase tudo para ser rico!
- E o que te falta? – pergunta o amigo.
Responde o primeiro:
- Dinheiro…
Amor com a sogra
O homem passou muito tempo em viagem e chegou a
casa já de madrugada. Como estava a morrer de saudades, correu para o quarto, agarrou a esposa e fez amor
com ela… três vezes!
Quando acabou, foi para a cozinha matar a fome e sede.
Chegado lá encontrou a esposa a beber uma aguazinha.
Intrigado perguntou:
- Amor, você não estava agora mesmo no quarto?
Responde a mulher:
- Não, aquela é a minha mãe que veio me fazer companhia enquanto estavas de viagem.
E diz o homem:
- Mulher! Pelo amor de Deus! Nem imaginas o que aconteceu: cheguei, cheio de saudades, corri para o quarto,
estava escuro e, a pensar que eras tu, fiz amor três vezes com a tua mãe.
A mulher indignada foi a correr falar com a mãe:
- Mãe! É verdade o que o Carlos fez três vezes amor
contigo, pensando que era eu
- Sim. – respondeu a mãe.
E diz a mulher: - E não disseste nada?
Explica a mãe: - Então não sabes que eu não falo com
ele há 5 anos?! Não era agora que eu ia falar…
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Horizontais: 1. Referente a bois, vacas e novilhos.
Detestar. 2. Navegar ao largo. Cruz de pano que se punha nos sambenitos. 3. Sala comprida com apropriada
distribuição de luz, onde se dispõem ou expõem obras
de arte. América online (abrev.). 4. Progredir. Preposição.
Serpente. 5. Raciocinar. A si mesmo. 6. Mulo. Aguardente
do melaço. Recitei. 7. A acusada. Relativo à antiga Roma.
8. Grande mamífero anfíbio das regiões polares. Contr.
da prep. a com o art. def. o. Sétima nota da escala musical. 9. Altar cristão. Congelar. 10. Comilão (fam.). Cabelo
comprido e desgrenhado. 11. Árvore leguminosa cesalpinácea. Que atingiu a maioridade legal.
Verticais: 1. Soltar vagidos. Amargo. 2. Desejaram.
Verbal. 3. Óxido ou hidróxido de cálcio. Vinho ordinário
e de mau sabor. 4. Prurido. Existes. Grito de dor ou de
alegria. 5. Enjoar a bordo. O espaço aéreo. 6. Graceja.
Região industrial alemã na Renânia do Norte-Vestefália.
Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras relações
(prep.). 7. Actínio (s.q.). Indústria de moageiro. 8. Contr.
da prep. de com o art. def. a. Eles. Parte musculosa do
tubo digestivo das aves que surge imediatamente após
o papo. 9. Vinha americana (Mad.). Norma social. 10.
Acrescentar. Insensato. 11. Fazer passar pelo ralador.
Ter tonturas.

Carneiro: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa
Projetos. Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, as
suas emoções. Saúde: A sua vitalidade estará à vista de
todos, mas tenha calma. Dinheiro: Reflita sobre a sua vida
profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar os seus
conhecimentos. Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

Não

nasci

Açoriano….

admin@avozdeportugal.com

Tony Saragoça

E

m plena “temporada” de
Festas comunitárias tradicionais , culturais e religiosas,
salta aos olhos do mais pequeno observador em matéria de
solidariedade
comunitária,
costumes e tradições e orgulho das suas origens, a enorme diferença entre portugueses.
Os nascidos naquelas magníficas ilhas do
Atlântico e os “outros” originários da terra situada na ponta oeste do velho continente.
Muito longe de mim, a ideia de comentar, avaliar ou comparar, o envolvimento de cada um,
ou o de qualquer associação, clube, ou organização, seja ela dos Açores ou do Continente.
Pessoalmente pertenço ao grupo dos que nada
fazem, por conseguinte, em situação muito vulnerável para atirar com “pedras p’rá ar”.
Foi o testemunho visual das demonstrações de:
riqueza cultural, do amor às tradições, do senso da solidariedade, das demonstrações de Fé
espiritual religiosa e das expressões dum vocabulário desconhecido que me levaram a escrever sobre esta “raça de portugueses” que como
vizinhos, só têm as águas do oceano atlântico.
A união faz a força , diz o velho provérbio, no
caso deles “a dispersão faz a união”.
Como seriam os fins de semana de verão nas
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comunidades portuguesas por esse mundo fora,
se os nossos amigos ilhéus decidissem dar um
repouso ao: Espírito Santo, Senhor Santo Cristo, Senhor da Pedra, Senhora da Estrela, Festa
do Chicharro, Matança do porco, etc? chatos!
Maçantes ! Aborrecidos ! Enfadonhos ! Tudo
isto e mais,… certamente. Felizmente nenhum
de nós terá que comtemplar essa possibilidade,
pois enquanto houver açorianos , haverão sempre festas tradicionais, sejam elas religiosas ou
profanas... Palavra de “corisco”.
Ainda bem, pois são também através destas
demonstrações , que nós, os “da terra firme”
temos a oportunidade de presenciar simbólicos rituais e aprender palavras e frases que
até aí, nos eram (pelo menos para mim) completamente “estrangeiras”: Gueichos, Rêzes,
Arrematações, Picado, Alcatra, Bodo do leite,
Cantorias, Pezinho, Foliões, Pensões, Pendões,
Malassadas, Impérios, Domingas, Coroações e
tantas outras, que os continentais acabam por se
habituar a elas mas nunca saberão apreciá-las,
vivê-las e sobretudo senti-las emocionalmente,
como os açorianos.
As Festas do Divino Espirito Santo de Montreal, celebradas recentemente e nas quais tive
o privilégio de humildemente nelas participar,
confirmaram mais uma vez, que, queiramos ou
não, este povo, possui “qualquer não sei o quê”,
que nos deixa a todos desejosos para não dizer
invejosos de não sermos, não fosse um pouquinho só,…açorianos.
Como explicar tanta devoção ao Espírito Santo
? Para mim o Espírito Santo, é a terceira pessoa
da Santíssima Trindade, para eles (açorianos) é
muito mais do que isso.
A sua veneração está enraizada a tal ponto nas suas vidas que com ele; dificuldades,
desgostos, doenças e outras calamidades,
encontram sempre solução, confiando no Espírito Santo! Porque motivo, alguém com a
“boa dose” de problemas que a vida de hoje,
inevitavelmente nos apresenta, decide “embarcar” conscientemente numa aventura
que por umas semanas lhe vai trazer mais
trabalho, mais preocupações, mais frustrações, sem contar com as despesas financeiras, às quais seguramente não poderá escapar? A resposta veio de uma açoriana, nata
de Rabo de Peixe, que surpreendida com a
minha pergunta, fez-me esta declaração: Ó
senhor, não importa o quê e quanto gastamos
com o Espírito Santo “Ele dá-nos sempre o
dobro pra trás”.
Não nasci açoriano... INFELIZMENTE.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça.
Amor: Tente não ser tão possessivo e dominador, para
poder reencontrar o equilíbrio que a sua relação necessita
neste momento. Saúde: Aja com prudência, não exceda os
seus limites físicos. Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num
período francamente positivo. Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2

Sagitário: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: Favoreça a sua relação através do
carinho e do companheirismo. Saúde: Controle melhor os
seus horários de sono. Dinheiro: Aposte na disciplina e
motivação para atingir os seus fins. Obterá benefícios se cultivar o
relacionamento interpessoal. Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29

Touro: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa
Nostalgia. Amor: Não deixe transparecer tanto os seus
ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua relação. Saúde:
Poderá sentir algum desgaste físico. Dinheiro: Poderá
surgir uma oportunidade de obter rendimento extra, através de
um part – time. Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

Virgem: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa
Trabalho. Amor: É prioritário que deixe de exigir tanto do
seu par. Saúde: Não se prive de pequenos prazeres apenas
porque deseja ter uma boa aparência física. Dinheiro:
Não fique triste se não conseguir atingir o sucesso que merecia
profissionalmente. Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36

Capricórnio: Carta Dominante: A Temperança, que
significa Equilíbrio. Amor: Arrisque mais no amor, pode
ser que se surpreenda. Saúde: Poderá andar com o
ritmo cardíaco muito acelerado. Dinheiro: Evite entrar em
confrontos com um colega. Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11

Gémeos: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça. Amor: Tenha cautela, não deixe
que a sua vida amorosa caia na rotina. Saúde: O seu
sistema nervoso poderá estar mais abalado, refletindose no funcionamento do seu organismo. Dinheiro: Altura propícia
para enfrentar novos desafios. Não seja conformista, avance.
Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5

Balança: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa
Ocasião Inesperada, Amizade. Amor: Boas perspetivas
neste campo, continue a investir. Saúde: Aprenda a
controlar os seus nervos, Dinheiro: Invista na organização para
melhorar a funcionalidade. Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

Aquário: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz. Amor: Não ponha em causa a sua relação
por coisas de pouca importância. Seja mais afetuoso.
Saúde: O seu aparelho digestivo poderá estar mais
vulnerável. Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião dos seus
colegas. Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5

Escorpião: Carta Dominante: 3 de Copas, que
significa Conclusão. Amor: Respeite a forma de expressar
os sentimentos da sua cara-metade. Deverá falar
abertamente com aqueles que ama, não se iniba a expor
os seus sentimentos. Saúde: Tendência para se sentir um pouco
depressivo. Dinheiro: Deverá agarrar todas as oportunidades que
lhe vão surgir, esteja sempre de olhos bem abertos.
Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

Peixes: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Esta poderá ser uma semana muito
intensa a nível do romantismo e da aventura. Saúde:
Psiquicamente poderá sentir-se cansado. Tenha mais
atenção ao seu sistema nervoso, não deixe que o stress
tome conta de si. Dinheiro: Momento favorável para aplicações
financeiras. Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

Caranguejo: Carta Dominante: 4 de Copas, que
significa Desgosto. Amor: Esta semana estará disposto
a fazer de tudo para agradar a sua cara-metade. Saúde:
Tudo correrá pelo melhor devido ao seu otimismo e
confiança. Dinheiro: Por influência de terceiros poderão surgir
alterações neste domínio. Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9
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Cruz Quebrada, a Praia que Morreu, Ressuscitou e pode Acabar de Vez
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

É

a praia de mar mais próxima da capital e foi um
dos primeiros locais de veraneio dos lisboetas, no início
do século XIX. A poluição,
as construções ilegais e o lixo interditaram-na
durante as ultimas décadas, mas volta agora a
ser frequentada. A ameaça de destruição por
um projeto imobiliário suscitou um movimento para a salvar.
São 11.30 da manhã de uma terça feira de Agosto. No areal da Cruz Quebrada, onde há cinco
anos só se via lixo e destroços (assim a filmou a
SIC em 2010 num programa sobre “as maravilhas de Portugal”) e hoje se exibe praticamente
impoluto, à exceção de seixos e pequenos pedaços de madeira. Não, a praia da Cruz Quebrada
não é das de postal, muito menos de sonho. Mas
é uma praia, e real, e ali mesmo à beira da estação
de comboio, é aquilo que se chama uma “praia
urbana”, e das primeiras do país com vocação
de veraneio. Aliás, segundo a tese de mestrado
em história contemporânea de Pedro Alexandre
Guerreiro Martins, contributos para uma história
do ir à praia em Portugal, as “primeiras barracas
de banhos” terão sido erguidas nas praias de Pedrouços e Cruz Quebrada a partir das primeiras
décadas do século XIX, inaugurando a tendência
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A

de banhos de mar depois de, de acordo com os
testemunhos da época, se ter durante o final do
século anterior verificado um interesse crescente
pelos banhos no rio, como se dá conta numa notícia de 1791 na Gazeta de Lisboa: “Faz-se saber
ao público que a Máquina para tomar banhos, que
costuma estar no sítio da Junqueira, e em que há
dois grandes quartos para a gente se vestir(...) se
achará brevemente a nado para todas as pessoas
que dela se quiserem servir, as quais devem logo
dirigir-se ao dono, e pagar-lhe as suas subscrições (...). “Os turistas que tomam banho no Terreiro do Paço, erguendo sobrancelhas de muitos
“puristas”, estão afinal a retomar uma “tradição”
secular como é a da frequência da Cruz Quebrada. “Formalmente aqui ainda é rio mas a água é
salgada”, diz Tomaz Bairros, de 49 anos, jurista,
morador há sete anos na Cruz Quebrada. A praia
foi uma das razões para vender o apartamento
em Alfama e comprar outro aqui, num prédio a
300 metros do areal. “Vim pelas vantagens de
estar junto ao mar e do parque do Jamor. E frequento bastante a praia, mais até no Inverno do
que no Verão; quando vou correr (há uma pista
ciclo via ao longo do rio mar) se o mar está liso
dou um mergulho. Obviamente que uma praia do
rio urbanizado não tem a mesma qualidade que
o Guincho ou a Costa da Caparica. Mas pode ser
melhorada, nomeadamente no que há limpeza
diz respeito”. Tomaz iniciou aliás em Abril, um
combate ao projecto imobiliário que prevê para
ali uma marina. “No concelho de Oeiras só 20%

augusto machado

s pessoas mais desfavorecidas, neste retângulo à beira mar plantado, devido a
diferentes circunstâncias da vida, não se sentem felizes. Ou porque estão desempregadas,
ou porque o marido ou os filhos tiveram que
emigrar ou, porque o que ganham não chega
para fazer face às despesas e, cada vez se vêm
mais famílias sem meios suficientes para poderem cumprir as suas obrigações. E, daí entram
em desespero e numa profunda depressão.
E, infelizmente, não têm recursos para poderem
obter ajuda dum psicólogo para lhes poder aliviar
a profunda depressão em que se encontram porque, em Portugal, um estudo recente, revela que
as consultas privadas para um adulto custam, em
média, 240 euros mensais, incomportável para
muitas famílias. Ora, se as pessoas estão deprimidas porque estão desempregadas e falidas, é obvio
que não têm meios para poderem pagar ao psicólogo – e daí, ainda ficarão mais deprimidas... Segundo um estudo feito recentemente, já éramos,
na Europa, dizem as estatísticas, dos países mais
afetados por distúrbios mentais quando a crise da
década passada chegou em força, deixando-nos
abraços com desemprego, endividamento e, claro, depressão. Assim, aumentou o sofrimento de
muitos portugueses, evidenciando o que o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, não tem para
poder ajudar estas pessoas na altura e na medida
certa: acompanhamento de psicológicos, de terapeutas ocupacionais e de assistentes sociais, que
deveriam estar integrados nos hospitais, nos cuidados continuados e, sobretudo, em articulação
com o médico de família.
Consultar um psicólogo ainda não venceu o preconceito, nem a barreira económica. Há quem
alerte para a falta de 1600 psicólogos nos cuida-

Desespero

dos primários e nos hospitais públicos. Apostar na
psicologia clínica no Serviço Nacional de Saúde
é apostar na prevenção de doenças e na promoção
de hábitos saudáveis. O novo Governo prometeu
investir na psicologia nos centros de saúde. Os
portugueses assim o esperam. E precisam. Oxalá não sejam apenas boas intenções, sob pena de
saúde como estado de bem-estar físico, mental
e social nunca vir a ser uma realidade. Segundo
as palavras do psiquiatra Álvaro de Carvalho, “a
saúde mental dos portugueses tem muitos pontos
negros: somos dos países com maior prevalência
de doenças mentais e os campeões das perturbações de ansiedade e de controlo de impulsos, valor
apenas suplantado, na Europa, pela Irlanda. Somos ainda dos maiores consumidores de bebidas
alcoólicas e dos que apresentam maior desigualdade social e económica, fatores que contribuem
para o desenvolvimento de perturbações mentais.
Segundo o mesmo autor, o Serviço Nacional de
Saúde tem respostas apenas satisfatórias e irregularmente distribuídas, estando orientado sobretudo para perturbações mentais graves.
Para aquele responsável, a lei está mal feita: “só
foi previsto o que era clássico na psiquiatria, como
os internamentos, o hospital de dia e a consulta externa; o trabalho comunitário, mais próximo das
populações, que exige mais pessoal, não foi contemplado”. Nalguns casos, os serviços locais de
saúde mental, ligados aos hospitais, têm equipas
com várias valências, incluindo psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros, noutros são limitados.
O documento do Plano Nacional de Saúde Mental, em vigor desde 2007, diagnostica a escassez de
psicólogos e enfermeiros, entre outros.
Dizem os autores deste diagnóstico sobre a saúde mental em Portugal que ajuda destes profissionais está, assim, vedada à maioria da população, em particular, aos mais desfavorecidos.

da costa é praia. Os outros concelhos gastam fortunas para fazer praias e nós temos aqui uma que
pode ficar muito melhor e querem destrui-la?”,
argumenta Tomaz. “Não faz sentido nenhum.
Façam a marina, se a querem, mais adiante, onde
não haja areia”. Adiantando que a SIL quer avançar para a execução “o mais depressa possível”
e não está “ preocupada com o mercado imobiliário” ( na habitação, prevê que os clientes serão
de classe média-alta e estrangeiros”, não indica
data para a interdição da praia: “Não faz parte da
nossa área de intervenção neste momento, pois
ela está sob a jurisdição do Porto de Lisboa. No
entanto, a marina prevê a manutenção de uma
área de praia. Em compensação vai haver muitas
infra estruturas de usufruto publico e mais limpas do que a praia actual”...
dicionário micaelense
Que coisa de... - Expressão utilizada para reforçar o
característico da coisa a que nos referimos. Dizemos que
“Coisa de linda”, mas também dizemos de uma jovem,
“que rapariga de linda”...
Que génio! - Expressão que usamos para dizer que
ficámos cheios de raiva e de nervos perante alguma coisa que ouvimos e não pudemos responder à letra.
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Horizontais: 1. Vacum, Odiar. 2. Amarar, Aspa. 3. Galeria, Aol. 4. Ir,
De, Cobra. 5. Razoar, Se. 6. Mu, Rum, Li. 7. Ré, Romano. 8. Morsa, Ao,
Si. 9. Ara, Regelar. 10. Rapa, Melena. 11. Olaia, Maior.
Verticais: 1. Vagir, Amaro, 2. Amaram, Oral. 3. Cal, Zurrapa. 4. Uredo,
És, Ai. 5. Marear, Ar. 6. Ri, Rur, Em. 7. Ac, Moagem. 8. Da, Os, Moela. 9.
Isabela, Lei. 10. Apor, Insano. 11. Ralar, Oirar.
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Efemérides
1625- Isabel de Aragão é canonizada pelo papa Urbano VIII.
1810- Início da revolta argentina contra Espanha.
1884 - Em Portugal, a Lei Barjona de Freitas estabelece
o princípio da representatividade parlamentar, de acordo
com a proporção de votos de cada força política.
1895- O escritor de origem islandesa Oscar Wilde é condenado a prisão, por danos morais, em Londres.
1911- O Governo da I República cria a Direcção-Geral da
Assistência.
1926- Nasce o trompetista e compositor de jazz norte-americano Miles Davis.
1938 - O engenheiro Duarte Pacheco é nomeado ministro das Obras Públicas.
1955- Greves de pescadores em Setúbal, Matosinhos,
Afurada, Sesimbra setor e Olhão, por melhores condições de trabalho.
1963- É constituída a Organização de Unidade Africana,
em Adis Abeba, Etiópia.
1974- Começam as conversações entre o Governo português e o PAIGC para o reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, proclamada em 1973.
1975- Os trabalhadores da Rádio Renascença, propriedade do Episcopado, ocupam as instalações.
1983- Publica-se o primeiro número do jornal algarvio “Al Faghar”.
1985- Realiza-se em Alcântara, Espanha, a cimeira informal dos primeiros-ministros de Portugal, Mário Soares, e
de Espanha, Felipe González.
1989- Mikhail Gorbachev é reeleito Presidente da União
Soviética, com 95,6 por cento dos votos do Congresso.
1991- Saem de Angola os últimos 1910 soldados cubanos do contingente inicial de 50 mil militares.
1992- A escritora portuguesa Sophia de Mello Breyner
Andresen vence o Prémio de Literatura para crianças da
Fundação Gulbenkian. O Presidente do Brasil Fernando
Collor de Melo é acusado de consumo de estupefacientes, negócios ilícitos e tráfico de influências.
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Mourinho será apresentado como novo treinador
do Manchester United e a sua primeira
viagem será a Montreal
O
treinador português deverá assinar
contrato com o Manchester United nas
próximas 48 horas. Consumada a rescisão
de contrato com Louis Van Gaal, o Manchester United já ultima os preparativos
para oficializar a contratação de José Mou-

rinho.
A britânica Sky Sports garante que Jorge
Mendes e Ed Woodward, vice-presidente dos
‘red devils’, estiveram em constante contacto
durante a noite de segunda-feira, tendo já chegado a acordo total para a chegada do treinador a Old Tafford.
Os advogados do emblema britânico já foram
instruídos a preparar o contrato que ligará, oficialmente, ambas as partes, vínculo esse que
deverá ser assinado nas próximas 48 horas.
A mesma fonte revelou que as negociações
decorreram rapidamente, devido à vontade de
José Mourinho em orientar o Manchester United.
O treinador português deverá ser apresentado até final da semana, até porque, na próxima
semana, a sua agenda estará bastante ocupada.

Mourinho agendado
para Montreal ver a F1
Segunda e terça-feira irá dar uma palestra
em Portugal. Após o evento irá viajar para
o Canadá, onde irá assistir ao Grande Prémio de Fórmula 1. Depois disso, irá regressar a Inglaterra, onde dedicará total atenção à preparação do plantel que irá atacar a
próxima temporada.

Lotaria dos penáltis dá Taça de Portugal ao Sp. Braga 50 anos depois

R

ui Fonte (12’) e Josué (58’) deram vantagem ao Sp. Braga, com André Silva (61’
e 90’) a igualar o jogo. A partida foi decidida com recurso às grandes penalidades, com
Marafona a ser o herói da partida e Goiano a
converter a grande penalidade que carimbou
a vitória por 4-2.
Herrera e Maxi falharam para os ‘dragões’. Este
domingo, FC Porto e Sp. Braga fecharam a época no Jamor, como manda a tradição. E foram
os minhotos que levantaram a ‘rainha’, 50 anos
depois. Foram precisas grandes penalidades depois de um 2-2 em 120 minutos, mas o Sp. Braga
venceu por 4-2, depois de Herrera e Maxi falharem. Os ‘dragões’ começaram mais fortes, com
a iniciativa de jogo, mas foi o Sp. Braga quem
abriu o marcador. Depois de um aviso inicial
de Hassan foi Rui Fonte a aproveitar um desen-

tendimento entre Helton e Chidozie para abrir o Mauro e Luiz Carlos, dois médios de contenção,
marcador com a baliza completamente deserta. eram a razão para tal. Com um 1-0 se chegou ao
Passe longo de Hassan e este só teve de encostar intervalo, sendo que a primeira parte fica marcade cabeça. Foi o 5.º tento a equipa numa final
da prova rainha. A pressão inicial dos portistas
desvaneceu-se, os ‘arsenalistas’ ficaram mais
confortáveis e o jogo equilibrou-se, com os pupilos de Paulo Fonseca a terem maior capacidade de controlar o perigo adversário. Os minhotos
mostravam-se compactos na defesa e o FC Porto
tinha dificuldades para entrar na zona defensiva
adversária. Via-se um Sp. Braga mais vertical
perante um FC Porto que rendilhava demasiado
o seu jogo. O conjunto de Paulo Fonseca sabia
perfeitamente o que tinha de fazer e os ‘dragões’ pareciam depender das individualidades. A
juntar a isto, o centro do terreno azul e branco
parecia bloqueado. Herrera não se encontrava e
da por um conjunto do Minho objetivo e conhecedor de todos os momentos do jogo, contra um
FC Porto intermitente, sem capacidade de decisão na hora do último passe e com pouca largura
no seu jogo. Já com Rúben Neves em campo no
lugar de Chidozie e Danilo a central, o FC Porto
começou a fase complementar a todo o gás, parecendo ter vontade de dar a volta ao texto. Mas
foi puro engano e acabou por ser uma cópia do
primeiro tempo. Novo erro, agora de Marcano,
que deixou a bola escapar para Josué. Dois erros,
dois golos. A reação portista não se fez esperar e
André Silva aproveitou uma defesa incompleta
de Marafona a remate de Brahimi para encostar
para o 2-1. O dianteiro é o 4,º mais jovem da história ‘azul e branca’ a marcar numa final da prova rainha, mas não se ficou por aqui, mostrando
arte e nervos de aço para igualar a partida ao cair
do pano (90’), de bicicleta e já com Helton na
área arsenalista. No prolongamento, viu-se um
‘dragão’ mais dominante, com o Sp. Braga a espreitar o contragolpe para fazer moça.
Mas pouco mais se pode assistir e a decisão
acabou por acontecer nas grandes penalidades. Herrera e Maxi falharam para os portistas, com Marafona a protagonizar duas estiradas de grande nível. Goiano carimbou o 4-2
final com conversão exemplar.
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“Manchester? Escolhi

porque o identifico com

R

enato Sanches falou sobre a sua mudança para Munique. Renato Sanches, à margem de um evento da Adidas,
não esconde que teve outras propostas,
inclusive do Manchester United.
O jovem médio acabou por explicar a
razão de ter escolhido a oferta do Bayern
Munique. “Tive várias propostas mas escolhi o Bayern. Manchester United? Vocês
sabem que sim.
Toda a gente sabia que fez uma proposta, mas tinha outras”, começou por dizer,
explicando depois a sua escolha. “É um
grande clube, que identifico com o Benfica. Tem um estádio com 65 mil pessoas,

Bayern
o Benfica”

o

um ambiente parecido, e acho que vou ganhar títulos”, acrescentou Renato Sanches.

Aí estão os 23 eleitos
o Euro’2016. Renato
Sanches é a novidade
F
ernando Santos incluiu Renato Sanches na convocatória, enquanto Tiago e Bernardo Silva ficaram de fora.
Estão escolhidos os 23 jogadores para
representarem a Seleção Nacional no
Europeu de 2016, que se vai realizar em
França. A grande novidade de Fernando
Santos acabou por ser a inclusão de Renato Sanches no lote dos convocados. Havia
uma grande dúvida em torno da chamada
do jovem médio benfiquista, que poderia também ter sido incluído na equipa
que Portugal irá levar aos Jogos Olímpi-

para

eram, também devido a lesão, baixas confirmadas para este Europeu.
Lista de convocados:
Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Patrício e Eduardo.
Defesas: Cédric, Vieirinha, José Fonte,
Ricardo Carvalho, Pepe, Bruno Alves, Raphael Guerreiro e Eliseu.
Médios: William Carvalho, João Mário,
André Gomes , Danilo, Adrien, João Moutinho, Renato Sanches.
Avançados: Rafa, Quaresma, Nani, Cristiano Ronaldo e Éder.

Resultado: Braga 2-2 (4-2)g.p. FC Porto
Época 	Vencedor
1938–39
Académica
1939–40
Benfica
1940–41
Sporting
1941–42
Belenenses
1942–43
Benfica
1943–44
Benfica
1944–45
Sporting
1945–46
Sporting
1946–47
Não disputada
1947–48
Sporting
1948–49
Benfica
1949–50
Não disputada
1950–51
Benfica
1951–52
Benfica
1952–53
Benfica
1953–54
Sporting
1954–55
Benfica
1955–56
FC Porto
1956–57
Benfica
1957–58
FC Porto
1958–59
Benfica
1959–60
Belenenses
1960–61
Leixões
1961–62
Benfica
1962–63
Sporting
1963–64
Benfica
1964–65
V. de Setúbal
1965–66
SC Braga
1966–67
V. de Setúbal
1967–68
FC Porto
1968–69
Benfica
1969–70
Benfica
1970–71
Sporting
1971–72
Benfica
1972–73
Sporting
1973–74
Sporting
1974–75
Boavista
1975–76
Boavista
1976–77
FC Porto

Época 	Vencedor
1977–78
Sporting
1978–79
Boavista
1979–80
Benfica
1980–81
Benfica
1981–82
Sporting
1982–83
Benfica
1983–84
FC Porto
1984–85
Benfica
1985–86
Benfica
1986–87
Benfica
1987–88
FC Porto
1988–89
Belenenses
1989–90
E. da Amadora
1990–91
FC Porto
1991–92
Boavista
1992–93
Benfica
1993–94
FC Porto
1994–95
Sporting
1995–96
Benfica
1996–97
Boavista
1997–98
FC Porto
1998–99
Beira-Mar
1999–00
FC Porto
2000–01
FC Porto
2001–02
Sporting
2002–03
FC Porto
2003–04
Benfica
2004–05
V. de Setúbal
2005–06
FC Porto
2006–07
Sporting
2007–08
Sporting
2008–09
FC Porto
2009–10
FC Porto
2010–11
FC Porto
2011–12
Académica
2012–13
V. de Guimarães
2013–14
Benfica
2014–15
Sporting
2015–16
SC Braga

FinaL
Resultado:
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

Marítimo 2-6 Benfica

V. DE SETÚBAL
BENFICA
BENFICA
BENFICA
BENFICA
BRAGA
BENFICA
BENFICA
BENFICA

FinaL

Real Madrid 2016/05/28 | 14:45 Atlético Madrid

FinaL

cos. No entanto, o selecionador nacional
decidiu premiar o futebolista de 18 anos
que já tem transferência acertada para o
Bayern Munique. Por outro lado, as grandes ausências nesta lista de 23 jogadores
são Bernardo Silva e Tiago. O atacante do
Mónaco contraiu uma lesão recentemente,
que vai obrigar a parar cerca de três semanas. Já o médio do Atlético de Madrid
recuperou há pouco tempo de uma fratura
na perna e está longe da sua melhor forma.
Recorde-se que Danny e Fábio Coentrão

Portugal entra em campo, pela primeira
vez neste Europeu, no dia 14 de junho.
Nesta partida inaugural, a equipa das quinas irá defrontar a seleção da Islândia.
Confira as datas dos jogos de Portugal no
Euro2016:
Terça-feira, 14 de Junho, (St-Etienne):
Portugal - Islândia – Grupo F
Sábado, 18 de Junho, (Paris):
Portugal - Áustria – Grupo F
Quarta-feira, 22 de Junho, (Lyon):
Hungria - Portugal – Grupo F

Liverpool 1-3 Sevilla

Major League Soccer
GRUPO Este
1-Philadelphia Union
2-New York City FC
3-NY Red Bulls
4-Toronto FC
5-Impact Montréal
6-Orlando City
7-DC United
8-NE Revolution
9-Columbus Crew
10-Chicago Fire

J
11
13
13
12
12
11
12
13
11
11

P
18
17
16
16
16
14
13
13
11
10

Grupo Oeste
1-Colorado Rapids
2-FC Dallas
3-Real Salt Lake
4-Vancouver Whitecaps
5-LA Galaxy
6-SJ Earthquakes
7-Sporting KC
8-Portland Timbers
9-Seattle Sounders
10-Houston Dynamo

J
13
14
11
14
11
12
14
13
11
12

P
27
26
20
20
20
19
17
15
13
11

Portugal é campeão europeu de Sub-17
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D

esta vez, a lotaria do desempate pela
marcação de grandes penalidades não
foi nefasta para Portugal e a selecção nacional venceu, com toda a justiça, o Campeonato da Europa de sub-17, que se disputou no
Azerbaijão. Após atingir a partida decisiva
da competição com um saldo de 14 golos marcados e zero sofridos, Brahim Díaz, a estrela da equipa espanhola, adiou a consagração
do prometedor conjunto nacional após bater
pela primeira vez na prova Diogo Costa, mas
os portugueses mantiveram o sangue frio e no
desempate pela marcação de grandes penalidades reeditaram, 13 anos depois, a vitória de
Portugal num Europeu de sub-17.
Após um percurso até à final onde Portugal demonstrou uma enorme superioridade sob toda
a concorrência, no jogo decisivo a selecção comandada por Hélio Sousa deparou-se com um
adversário à sua altura. Liderada pelo andaluz
Brahim Díaz, médio de ataque que em 2013
trocou o Málaga pelo Manchester City, a Espanha entrou melhor, mas a qualidade da equipa
nacional não demorou a aparecer. Com uma defesa sólida quase a 100% made in Olival — o
guarda-redes Diogo Costa, o lateral Diogo Dalot
e os centrais Diogo Queirós e Diogo Leite jogam
no FC Porto —, que esteve sempre muito bem
guardada pelos médios defensivos benfiquistas
Florentino Luís e Gedson Fernandes, Portugal
não demorou a surgir com perigo junto à baliza
defendida pelo barcelonista Iñaki Peña.
A apertada marcação a que José Gomes foi alvo
acabou, no entanto, por ser decisiva no golo português. Aos 27’, no melhor período da selecção
nacional na primeira parte, o defesa Rúben Vinagre desequilibrou na esquerda, cruzou para a

área e com os centrais e lateral esquerdo espanhóis preocupados com José Gomes, a bola sobrou para Diogo Dalot, que repetindo o que tinha
feito na meia-final contra a Holanda, rematou
cruzado dentro da área para o fundo da baliza.
A Espanha, no entanto, respondeu quase de
imediato. Cinco minutos depois, o capitão Manu

poucos centímetros.
Na segunda parte a partida foi equilibrada,
com oportunidades para os dois lados, mas com
o passar do tempo, as duas equipas mostraram
muito respeito mútuo, adiando a decisão da final
para o desempate pela marcação de grande penalidades, onde os jovens portugueses voltaram

Morlanes colocou a bola na área após um canto,
o central Chumi Brandariz faz um primeiro cabeceamento e, perante algum desnorte na defesa
nacional, Brahim Díaz conseguiu a proeza de, ao
fim de 432 minutos de competição, bater Diogo
Costa, apesar do esforço de Dalot, que não evitou que a bola ultrapassasse a linha de golo por

a mostrar uma enorme maturidade. Chamados
a rematar da marca de 11 metros, José Gomes,
João Filipe, Diogo Leite, Diogo Dalot e Gedson
Fernandes não falharam, ao contrário de Morlanes, que na quinta tentativa espanhola, rematou
ao lado, dando início à merecida festa portuguesa em Baku.

