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Hoje,

é só um início de
uma nova era de jornalismo
Nova equipa e novas funções...
Sendo uma amadora deste jornal queria dar um
toque de profisionalismo e de fantasia para todos os nossos leitores. Com assuntos que muitos não gostem de falar e também assunto que
nos toca muito. Fui nomeada há pouco tempo
e vou tentar ajudar a nossa equipa para fazer
deste jornal, UM GRANDE JORNAL, para a
nossa comunidade. É também muito importante
de incentivar os nossos jovens da comunidade
que seja desporto, política ou lazer.
As hipocrisias em Portugal
Uma das maiores hipocrisias no debate público sobre a justica está na forma como a violacão do segredo se tornou um crime exclusivo
de jornalistas.
E como se não existisse mais nada, nem mais
ninguém. Aqueles políticos que não querem ser
objecto de qualquer escrutínio, seia da justiça
ou do jornalismo, desenvolvem com total impunidade estratégias de vitimização que, entre
outras coisas, escondem as suns próprias violações do segredo.
E para isso contam com um verdadeiro exército de advogados, comentadores fabricados
nos bastidores do poder, que vêm de um obscuro passado como “empresários” ou mesmo
“merceeiros”, na linguagem dos próprios, e são
metidos a cavalo em programas de debate nas
televisões e jornals amigos.
São já muitos os casos que evidenciam essa
realidade, da Face Oculta, em que o chamado
“negócio PT TV!” nunca foi investigado por
decisão superior no Supremo Tribunal de Justiça e na Procuradoria-Geral da República e os
investigadores e magistrados desse processo

foram queimados na praça publica pelos novos
inquisidores de microfone na lapela e caneta
vendida.
Neste processo, os suspeitos souberam que estavam a ser investigados e mudaram de telefones e de linguagem.
A violação partiu não da investigação — como
é óbio — mas do coração do sistema judicial,
através de alguém que fez chegar o segredo aos
amigos que tinha no governo de Socrates.
Ainda no Face Oculta, um dos arguidos tinha
uma “toupeira” que acedia a informação interna, técnica que, ao que parece, se vai repetir
agora nos processos que envolvem o Benfica.
No futebol, aliás, a coisa não é nova. Basta lembrar o célebre fim de semana de Pinto da Costa em Espanha para evitar a detenção no Apito Dourado. Foi bem de dentro do aparelho da
justiça que um providencial amigo ajudou. Sem
esquecer, claro, Fátima Felgueiras a sua fuga
para o Brasil, que terá, sido motivada por voz
amiga num tribunal da Relação.
Neste crime, porém, só há jornalistas indiciados, acusados e, no passado, condenados,
embora o Estado português tenha depois sido
condelado no Tribunal Europeu, evidenciando
a iniquidade dos processos realizados por cá.
Políticos, banqueiros, advogados, altos funcionários que podem ir de polícias, procuradores,
juízes até ex-procuradores-gerais da República
nem um se sentou ou vai sentar no Banco dos
réus.
E contam, de resto, com a estranha cumplicidade de “jornalistas” na fogueira mediática que criaram sobre o tema. Pode ser que
um dia o fogo faça ricochete...

Comunicado
Vimos por este meio, na nossa qualidade de representante oficial de ROBERTO LEAL, anunciar que por motivos de saúde, o artista sentiu-se
obrigado a cancelar a sua digressão 2018.
No sentido de respeitar a privacidade do artista, não serão divulgados pormenores sobre o seu
estado de saúde, ficando apenas ressalvado que
o mesmo necessita atualmente um cuidado acentuado que não lhe permite realizar espetáculos.
O artista agradece o apoio de todas as entidades contratantes pelo apoio e compreensão nesta fase díficil e agradece especialmente o forte
apoio dos fãs e seguidores aos quais transmitirá
novidades assim que lhe for possível.
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Processo

de beatificação para a gaveta

António Pedro Costa

O

Bispo de Angra, D. João
Lavrador, numa entrevista pública sobre a beatificação de Madre Teresa,
anunciou que a nomeação de
um Postulador para esta causa só será feita
perante a certeza que o processo pode avançar, ou seja, sem um milagre, não podemos
alcançar a beatificação.
Não deixa de ser inverosímil tal situação, porque esta é uma nova posição até agora nunca
tomada pela Diocese, na medida em que já foram atestados vários milagres pela intercessão
de Madre Teresa, embora insertos nos processos antigos. É verdade que houve pressa em
avançar com o processo de Maria Vieira, da
ilha Terceira, num culto circunscrito, e 2 beatificações da mesma Diocese ao mesmo tempo
não parece ser muito provável que possam ter
o andamento desejável. Por isso, seria muito
importante reavivar a memória comunitária
com a leitura, sobretudo do livro IV da Vida da
Venerável Madre Teresa da Anunciada, escrita
e dedicada ao Santo Cristo com a invocação do
Ecce Homo, pelo Padre da Ordem de S. Filipe de Neri, José Clemente, de 1797, onde são
referidos inúmeros relatos que importa confirmar mais uma e outra vez. Os mais céticos do
costume dirão que é uma descrição fantasmagórica, mas é preciso saber ler à luz do tempo
em que foi escrito, como mandam os preceitos
históricos…
No entanto, há dias os jornais divulgaram que
estaria para breve o anúncio do nome do Postulador já que teria sido nomeado…
De qualquer das formas, tendo em vista impulsionar o culto de Madre Teresa da Anunciada, tem-se realizado anualmente a procissão do
Senhor Santo Cristo dos Terceiros, na cidade
da Ribeira Grande e que este ano saiu da Igreja
de S. Pedro da Ribeira Seca, templo onde fora
batizada aquela Clarissa, que estimulou mais
tarde a devoção ao Senhor Santo Cristo dos
Milagres, no Mosteiro da Esperança, em Ponta Delgada. Foi diante da Imagem do Senhor
Santo Cristo dos Terceiros, que Madre Teresa,
ainda criança, iniciou a sua devoção à paixão
de Cristo, visitando amiúde a Igreja dos Frades, conhecida também por Igreja de Nossa Se-

nhora do Guadalupe, para se deter em oração.
O Capelão da Santa Casa da Misericórdia, Pe.
Manuel Galvão, tem sido o principal impulsionador deste culto, aliás na sequência daquilo
que fez o Pe. Norberto Pacheco, da Graciosa e
que foi Pároco na Igreja de S. Pedro, e o povo
micaelense, quer resida nesta ilha, quer esteja
em qualquer parte do mundo, não se esquece
de pedir a intercessão da conhecida Freira do
Santo Cristo.
O Pe. Manuel Galvão tem inúmeras vezes incitado o povo a perseverar na oração para que
se apresse o processo de Beatificação de Madre
Teresa da Anunciada, dado que a espiritualidade desta Clarissa com fama de santa desde
que faleceu, é de uma riqueza extraordinária e
está em perfeita conformidade com a doutrina
teológica da Igreja. Ela abrange as três Pessoas
da Santíssima Trindade, para com as quais tem
ricas expressões do mais alto respeito e veneração dentro dum verdadeiro sentido teológico.
Segundo o Capelão, Madre Teresa da Anunciada tinha também um grande amor e veneração
para Maria Santíssima, Mãe de Deus, a quem
chamava a Gloriosíssima Senhora. O mistério
da redenção dominava todos os sentimentos
e atos da vida de Teresa e era por assim dizer
o inspirador e alimento da sua vida espiritual.
Desde criança que Teresa sentia grande inclinação pela solidão do seu quintal na Ribeira Seca,
para onde se retirava frequentemente. Aí, a sós
com Deus, meditava e orava. Despontava nela
a vocação para a vida contemplativa que iria
terminar na sua consagração a Deus no Convento da Esperança, em Ponta Delgada, onde a
santidade da sua vida atingiria o seu auge.
Sentia grande alegria e prazer em acompanhar sua mãe nas frequentes visitas que fazia
sobretudo à Igreja de São Francisco, na Ribeira
Grande, onde se encontra a Imagem de Cristo
flagelado e amarrado à coluna da flagelação. É
a Imagem do Senhor Santo Cristo dos Tercei-

ros, imagem bela e comovedora que deve ter
emocionado a alma sensível de Teresa muito
inclinada, já naquela idade, à meditação de
Cristo flagelado.
Por isso, o nosso povo não entende porque é
que a hierarquia religiosa demora tanto tempo
a designar um Postulador, pelo que se poderia
constituir um grupo de crentes para dinamizar
este processo, tendo em vista a que esta causa
não continue a marcar passo.
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beleza da semana

Perguntas Básicas Que Cada
Ser Humano Se Devia Fazer
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

A

casais da semana

maior parte das desgraças do ser humano surgem devido ao facto que os
homens, sobretudo aqueles
que exercem o poder e que possuem a riqueza,
nunca se terem interrogado sobre a significação da sua existência. Eles vivem segundo as
pulsações do seu entusiasmo, e das suas necessidades materialistas. Eles descem, inconscientes, a corrente do rio da sua existência, tal
como um barquinho de papel deitado à água
por uma criança.
Porque é que estamos nós sobre a terra? Será
que cada um de nós tem qualquer coisa de particular a realizar? As coisas que nos acontecem são
elas realmente o fruto do azar ou têm elas uma
significação? Ou será que nós temos um destino
programado? Somos nós um brinquedo do nosso instinto da nossa educação ou poderemos nós
na realidade adquirir uma verdadeira liberdade?
E se realmente for o caso, como fazer uma boa
utilidade? Sobre qual rochedo fundaremos nós
a nossa vida? Poderemos nós conquistar uma
felicidade verdadeira e durável? Como alimentar o nosso corpo e alma e como facilitar o bom
entendimento nesta corrente de seres humanos?
O nosso espírito desaparecerá ao mesmo tempo
que o nosso físico? Ou será que ele continua a

Assaltantes

de Igrejas e

augusto machado

A

existir noutra dimensão? Ou será ele chamado a
renascer noutro corpo? Aqui estão as perguntas
que cada ser humano se devia fazer quando ele
compreende que não é um animal submetido ás
leis universais do prazer da atração e da repulsão;
quando ele descobre que possui uma alma espiritual, pouco importa às palavras utilizadas, que
lhe permitam controlar o corpo, as suas emoções
e os seus desejos.
A grandeza de cada ser humano, é que ele é o
único ser vivo que se pode interrogar sobre a significação da sua existência e dar-lhe uma direção, e um sentido.
Infeliz do homem que não tem outra preocupação que de sobreviver!
Infeliz é o homem que nunca se questiona:
como viver de maneira propriamente humana?
O que é verdadeiramente importante, e o que não
é? Infeliz do homem que não sabe que possui
dois grandes tesouros no interior de si mesmo: a
clareza de espírito, que pode libertá-lo, e a bondade que o pode fazer feliz.
Infeliz é o homem que tem uma existência parecida com a dos animais, acorrentado aos seus
instintos com a única preocupação dos materiais
que o rodeiam. Infeliz é o homem que não sabe
que é um homem.
Não há duvida que a clareza do nosso espírito
pode-nos guiar sobre o caminho da vida, onde
muitos desencontros, enganos, e más escolhas,
dramas, e conflitos podem ser evitados.

té custa acreditar, mas é o que se está a
passar neste país à beira mar plantado,
o nosso querido Portugal. E, provavelmente,
noutros países desta velha Europa e noutras
partes do mundo cristão, o mesmo estará
acontecer. A notícia vinha no JN; “Assaltantes
de duas igrejas ficam em liberdade…” Furtaram custódia avaliada em entre 15 a 20 mil
euros da diocese do Porto, guardada em cofre
da Igreja de Beire.
Apanharam três anos de prisão, com pena suspensa. A caixa forte guardava cordões de ouro e,
sobretudo, uma custódia em prata dourada que
foi transacionada pelos ladrões numa loja de
compra e venda de ouro de Paços de Ferreira.
Antes, os mesmos ladrões, Manuel Encarnação,
27 anos, e João Pedro Barros, 24, já tinham furtado dois candelabros, avaliados em 800 euros, e
50 euros em esmolas da Igreja de São João Evangelista, em Vila Cova de Carros, também em Paredes. A pena de três anos e 10 meses de prisão,
aplicada a ambos, fica suspensa, desde que paguem dois mil euros cada um. Esta é a quarta vez
que Manuel Encarnação e João Pedro Barros são
condenados por crimes como furto, tentativa de
furto, e posse ilegal de arma. Mas em todos os
casos a pena de prisão foi convertida em trabalho
a favor da comunidade.
O caso remonta a 29 de janeiro de 2015, quando
João Pedro Barros e Manuel Encarnação, residentes em Paredes (próximo do Porto) dirigiram-se, durante a madrugada, à Igreja de São João
Evangelista, em Vila Cova de Carros, e furtaram
os candelabros ali expostos, um leitor de DVD

Residências

e 50 euros de esmolas. Um dia depois, conta o
autor desta notícia, Roberto Bessa Moreira, os
mesmos assaltantes invadiram a Igreja de Beire
e revolveram o altar e o sacrário à procura de
objetos valiosos. Nada encontraram e decidiram,
então, arrombar a casa paroquial situada nas
imediações do templo e que, na altura, estava
desabitada.
No interior da residência, começaram por furtar alguns alimentos guardados na arrecadação
e, posteriormente, arrastaram o cofre, com cerca
de 1,5 metros de altura, da sala até ao carro estacionado nas traseiras da habitação. O mesmo
automóvel foi utilizado para levar a caixa-forte
até a um local ermo de Modelos, já em Paços de
Ferreira, onde aquela foi aberta e os cordões de
ouro e a custódia foram retirados. Menos de 24
horas depois, Manuel Encarnação foi vender a
custódia e os fios de ouro a duas lojas de Paços
de Ferreira.
Os objetos furtados – calculou o tribunal – valiam cerca de 23 mil euros, mas foram vendidos
por um valor bastante inferior. Pormenores do
roubo: foi dado como provado em tribunal que,
para entrar na habitação, um dos larápios trepou
pela parede da residência paroquial e arrombou
uma janela do primeiro andar. De seguida, abriu
a porta para permitir a entrada do comparsa e foi
já na companhia do colega que vasculharam a
casa levando apenas aquilo que mais lhes convinha, ouro, dinheiro e bens preciosos.
Caros leitores, isto é, apenas um exemplo. Infelizmente, há muitos mais… Os larápios e parasitas estão espalhados por todo o país. Assim
como também há gente boa e honesta neste nosso querido Portugal.
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O Espírito Santo da
Santa Cruz está à porta
inquenta dias
depois
da
Páscoa, reunimo-nos para celebrar o seu culminar. É a maior festa dos Açores!
Nenhuma freguesia, localidade
ou comunidade cristã fica de fora.
De Santa Maria ao Corvo a festa

isso a tiveram de adiar uma semana.
O Reverendo Padre Ricardo Pimentel, na sua homilia de sábado
contou que um homem ia receber,
em sua casa, um Domingo do Espírito Santo, mas estava diferente
com um irmão que o havia ofendido, mas para que essa semana fosse
vivida em paz e harmonia, tomou a
iniciativa de lhe ir pedir desculpa,
mesmo não tendo sido o culpado
por estarem mal. Outro exemplo

do Espírito Santo enche-nos de
sabores, cheiros, músicas e tradições sem par!
Em Santa Cruz é na sétima Dominga ou seja no dia de Pentecostes que
a sua mordomia realiza os grandes
festejos em louvor do Divino Espírito Santo. Este ano não foi possível, por coincidir com a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, por

relacionado com a Terceira Pessoa
da Santíssima Trindade, passou-se
na freguesia das Quatro Ribeiras,
na ilha Terceira de quando foi pároco. Um homem afortunado, pelo
Pentecostes, ofertava carne a todas
as casas daquela localidade e dizia
aos filhos que aquele dia era o mais
feliz do ano, porque todos comiam
do que ele comia. Tudo isto para di-

antero
branco

C

zer que a festa do Espírito Santo é dade, solidariedade, respeito e deperdão, partilha, amizade, fraterni- voção.
Várias foram as famílias, que se
deslocaram à Missão de Santa Cruz
para coroar, entre as quais a de Rui
Moniz, José Pimentel e Crisalda,
Lurdes e Rosa Abreu, Graça Cardoso e João Pimentel. No próximo
Domingo Santa Cruz vai estar em
festa. O Império da Luz, como a
Mordoma Armanda Garcia o chamou, vai iluminar toda a comunidade com os sete dons do Espírito
Santo. Viva o Espírito Santo!
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Senhor Santo Cristo
Mário Carvalho
mcarvalho@avozdeportugal.com

A

igreja de Santa Cruz em
Montreal celebrou mais
uma vez as Festas em honra do
Senhor Santo Cristo dos Milagres, como acontece desde 1966.
Milhares de pessoas vindas de várias partes do
Quebeque estiveram presentes em Montreal para
assistir as maiores festas religiosas da comunidade

portuguesa residente nesta província do Canadá.
As grandes festas tiveram lugar no fim-de-semana de 19 e 20 de maio, com chuva no sábado e sol
no domingo, que deu mais luz à imagem do Ecce-Homo, que na procissão distribuiu calor, amor e
paz nos corações dos milhares de fiéis que vieram
manifestar a sua devoção ao Senhor Santo Cristo
dos Milagres.
Grandes arraiais, iluminação e ainda mais fé,
com ponto alto na procissão do domingo. O Padre
Ricardo Pimentel, responsável religioso pelas paróquias da freguesias de Furnas e Ribeira Quente,
na ilha de São Miguel, de onde é oriunda grande
parte dos membros da comissão de festas “Associação Saudades Da Terra Quebequente” e amigos, presidiu às celebrações religiosas.
As festas tiveram início no sábado, às 17h30 teve
lugar a saída da imagem do Senhor, que devido ao
mau tempo este ano não deu a volta ao parque da
Igreja, como é tradição apenas veio até à porta da
igreja e voltou ao altar acompanhada pela banda
filarmónica portuguesa de Montreal e o grupo Coral Santa Cruz.
De seguida centenas de fiéis assistiram à Eucaristia, celebrada pelo padre Ricardo Pimentel que
na sua homilia pediu aos fiéis para fazerem mais

tem saudades de você

uso dos dons do divino Espírito Santo, já que neste mesmo fim-de-semana de Pentecostes se realizam nos Açores as grandes festas em Honra do
Divino Espírito Santo.
Depois houve arraial que mais uma vez por culpa
da chuva e frio, teve que ser realizado na cave da
igreja, concerto pela banda Filarmónica de Montreal e com com a participação do cantor David
Garcia e sua banda vindos de Portugal e o Brian
Ferreira, de Montreal.
No domingo, a Missa Solene teve lugar às 14h00
e foi seu pregador o padre Ricardo Pimentel, que

veio de São Miguel e mais uma vez no sermão,
fez vibrar de emoções os corações dos fiéis presentes, levando à reflexão de cada um de nós, a
nossa maneira de ser, de viver e pensar, pergun-

tando, “Que mais queremos que Jesus faça nas
nossas vidas” ele que curou doentes, falou da Paz
e Amor pelo próximo, não condenou ninguém,
tudo isto não “basta crucificam”, ou então prefe-

rimos ser Judas que traiu pela ganância e inveja,
Pilatos que não teve a coragem de fazer justiça,
lavou as suas mãos, deixou ser condenado um Jesus inocente que só queria o bem de todos, ou até
Pedro que o negou 3 vezes, dizendo que não o conhecia, com medo da represália. Conclui dizendo
“O Senhor Santo Cristo tem Saudades de todos
aqueles que já não o vêm visitar há muito tempo,
nem sequer se lembram dele no dia da sua festa,
como um pai que já não ligam importância que foi
abandonado pelos filhos, esquecendo todo o amor
e carinho por ele dado”, a santa missa foi acompanhada pelo Coro do Santo Cristo!
Às 16h30 saiu a imagem do Senhor Santo Cristo acompanhado por sua mãe, Nossa Senhora de
Fátima, que em procissão com o percurso habitual
de reencontro com os fiéis pelas ruas vizinhas à
Igreja de Santa Cruz, Rachel, Clark, Villeneuve,
Saint Urbain, acompanhado pelas bandas filarmónicas, Portuguesa de Montreal e Do Divino Espírito Santo de Laval, aquando da recolha da procis-
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são, o padre convidado Ricardo Pimentel, voltou
a usar da palavra (sermão) e mais uma vez encheu
de alegria espiritual os milhares de fiéis, dizendo
antes de criticar e julgar a roupa suja dos vizinhos,
devemos limpar os vidros das nossas janelas para
ter a certeza que não é a nossa que está suja.
A festa terminou, como é habitual, com arraial,
com uma boa temperatura, onde os milhares de
pessoas não arredaram pé e continuaram no exterior, deliciando-se com os comes e bebes, parti-

cularmente as ‘’malassadas’’ à moda dos Açores,
que não chegaram para todos como se diz na minha terra “não deu para as encomendas”, para a
próxima haverá mais.
Certamente que também ficaram encantados,
com as atuações do grupo folclórico Estrelas do
Atlântico de Laval, concerto pela banda Filarmónica Divino Espírito Santo de Laval, e para terminar o arraial no exterior o espetáculo de Tony
Melo e sua banda Starlight que pela primeira vez
em Montreal cantaram algumas canções do seu
mais recente trabalho discográfico intitulado “Um
Beijo Mãe” com som e luz do DJ Alex Moreira.

Para terminar, as festas religiosas de 2018, a imagem do Ecce-Homo voltou ao adro da igreja para
a despedida, com o povo de mãos dadas acompanhando o grupo Starlight, cantando a canção da
Família.
A festa continuou no interior até tarde com o baile animado pelo DJ Brian Ferreira.
Mais uma vez a comunidade católica de Montreal “contemplou a imagem de Cristo que nos
é apresentado pela autoridade imperial como o

modelo do homem. O ecce homo na aparência de
um condenado é devolvido à multidão por Pilatos
com a proclamação: «Eis o homem»’’. Bispo de
Angra e dos Açores, Dom João Lavrador.
Que foi julgado e continua a o ser, pela ignorância de um povo que não soube dar o real valor
a quem fez bem, reza pela paz no mundo, união
entre as famílias e amigos, “não escolheu, ricos
nem intelectuais, para seus discípulos, preferiu
rodear-se de pobres, homens, pescadores e analfabetos. Estas foram as escolhas de Jesus! E as
nossas quais são?”, perguntou à multidão o padre
Ricardo.
Sobre Pedro, o mesmo discípulo que o negou 3
vezes edificou a sua igreja, passando esta mensagem, não abandones o teu irmão, nem o teu amigo
por ele ter-te negado a amizade uma vez, perdoa-lhe e faz nele confiança e verás como serás feliz.
E não se esqueçam, como todo o emigrante,
também, o Senhor Santo Cristo tem Saudades de
Você!
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Baile

em

Branco

no

Estrela

Branco.
Segundo as informações este ano é
a segunda edição. Para mim foi uma
uma noite coisa séria porque eu não tenho
p r i m a v e - nada de branco, então fui a correr
ril decidi sair comprar roupa em branco. Já lá vão
de casa. Com uns tempinhos que não dou um saluma temperatu- to a este restaurante. Adorei esta ex-

do

Oceano

Sylvie
Machado

N

Todos estavam vestidos prontos
para dar um pezinho de dança ao
som do Eddy Sousa e DJ XMen, todos em boa disposição para festejar
em amizade uma noite bem diver-

ra ideal, tivemos de aproveitar o celente ideia dos proprietários deste
bom tempo e ir ao restaurante Es- lindo restaurante, Gabriela, Alcindo
trela do Oceano para o Baile em e Steven.

Origens da Noite Branca
Noite Branca refere-se a um evento
cultural e artístico que ocorre anualmente em Paris. As noites brancas
tida. As duas salas muito bem de- também são um tipo de celebração
coradas. Foi sem dúvida uma linda em áreas como São Petersburgo,
Rússia. Eventos deste tipo tem as
noite memorável.
suas raízes em vários lugares nos
países nórdicos.
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O bispo do centenário de
Fátima chega a cardeal em
O

bispo António Marto, que o papa vai
elevar à condição de cardeal no consistório marcado para 29 de junho, está à frente
da Diocese de Leiria-Fátima desde junho de
2006.
O seu trabalho à frente da diocese de Leiria-Fátima ficou, até agora, marcado pelas visitas
ao Santuário de Fátima dos papas Bento XVI e
Francisco, pelas cerimónias de canonização dos
videntes Francisco e Jacinta Marto - presididas
pelo atual pontífice aquando do centenário das
“aparições” - e pela abertura da Basílica da Santíssima Trindade.

A partir do próximo consistório, o prelado junta-se, no Colégio Cardinalício, a José Saraiva
Martins, Manuel Monteiro de Castro e Manuel
Clemente. António Marto, que era bispo de Viseu na altura, foi nomeado pelo Papa Bento XVI
para a Diocese de Leiria-Fátima, substituindo
Serafim Ferreira e Silva, que pediu a renúncia
quando completou 75 anos. Natural de Tronco,
no concelho de Chaves, onde nasceu a 05 de
abril de 1947, António Marto foi ordenado padre
em Roma, em 07 de novembro de 1971, tendo
feito estudos de especialização em Teologia Sistemática na Pontifícia Universidade Gregoriana,

junho

onde fez a licenciatura e o doutoramento, que
concluiu com a tese sobre “Esperança cristã e futuro do homem. Doutrina escatológica do Concílio Vaticano II”.

Quando regressou a Portugal, em 1977, dedicou-se à formação no seminário da Diocese do
Porto e, sobretudo, ao Ensino Superior, tendo
ocupado, nomeadamente, os cargos de Prefeito
no Seminário Maior do Porto, professor de Teologia do Instituto de Ciências Humanas e Teológicas-Porto, no Centro de Cultura Católica do
Porto, na Faculdade de Teologia da Universidade Católica e na Faculdade de Direito da mesma
universidade.
Nomeado para bispo auxiliar de Braga, com o
título de Bladia, a 10 de novembro de 2000, a ordenação episcopal teve lugar em Vila Real, a 11
de fevereiro de 2001, na Igreja de Nossa Senhora
da Conceição.
No dia 22 de abril de 2004 foi nomeado bispo de
Viseu. Atualmente, vice-presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), foi presidente
da Comissão Episcopal para o Ecumenismo e a
Doutrina da Fé.
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A Emigração Acoriana para o Canadá dos Anos 1950 é o tema do
“De uma ilha para outra” do autor Açoriano José-Luís Jacome

O projeto “De uma ilha para outra”
foi realizado com o apoio da Direcão Regional das Comunidades do
Governo dos Açores, a colaboração
da Câmara Municipal e do Museu

Francisca reis

«De uma ilha
para outra» de José-Louis Jacome.
Estará igualmente
patente uma exposição sobre a mesma temática,
onde serão apresentados muitos
dos documentos que estiveram na
base da obra.
Mais do que um livro de memórias,
«De uma ilha para outra» constitui um
retrato e uma análise do fenómeno da
emigração açoriana para o Canadá e
mais particularmente para o Quebeque, que o autor fez 60 anos após a
sua chegada a Montreal, para se reunir a seu pai, um pioneiro chegado em
abril de 1954. Ao longo de mais de
250 páginas, e quase 200 fotografias
e documentos, a partir do resumo da
história da sua família, descreve-se
uma história semelhante à de milhares de açorianos que emigraram para
o Canadá na década de 1950.
José-Louis Jácome descreve a vida
difícil de São Miguel dos meados
do século passado, o mundo de uma
criança açoriana de quase 8 anos que
vê, angustiada, partir o seu pai com
tantos outros a bordo do Homeland.
Durante 4 anos, a família estará dividida entre duas ilhas: São Miguel
e Montreal, com consequências dolorosas. A reunificação opera-se em
1958. O choque cultural de quem
chega é descrito por uma criança que
clama que o piloto se terá enganado
de planeta... Inicia-se então o difícil,
mas progressivo processo de integração na sociedade de acolhimento.

Tanto o livro como a exposição têm
uma versão em português e uma outra em francês. No próximo mês de
junho a exposição e a apresentação
do livro terão lugar na Casa da Cultura na Ribeira Grande.

Mais

de 13 milhões de espetadores
seguiram casamento real pela BBC

M

ais de 13 milhões de espetadores seguiram o casamento do príncipe Harry e da norte-americana Meghan Markle, no
sábado, através da televisão pública britânica BBC.
O canal fez uma cobertura exaustiva do casamento na localidade de
Windsor, a cerca de 30 quilómetros
a oeste da capital britânica. O pico

livro

de audiência registou-se às 13:00
(mesma hora em Lisboa), quando
terminou a cerimónia e o casal saiu
da capela de Saint George, momento que foi visto por 13,1 milhões de
espetadores, segundo a BBC. Ao
longo do dia, a cobertura do casamento real teve uma média de 8,7
milhões de espetadores.

da Emigração Acoreana da Ribeira
Grande em S. Miguel, Casa dos Acores do Québec, Centre d’histoire de
Montreal, e a colaboração de várias
pessoas em Montreal e em S. Miguel
incluindo José Carlos Teixeira, Joaquina Pires, Fernando Maré e Ruis
Faria.
Tanto o livro como a exposição tem
uma versão em Português e uma em
Francês, uma apresentação terao lugar na próxima segunda feira 28 de
maio às 19h na Casa dos Açores do
Quebec, e no próximo mês de junho
na Casa da Cultura na Ribeira Grande
em São Miguel, Açores.

Marcelo recebido por
Donald Trump na Casa
Branca no final de junho

O

encontro entre os dois chefes de Estado ainda não tem
uma data marcada.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai encontrar-se com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump, na
Casa Branca, no final de junho,
disse à agência Lusa fonte da Pre-

sidência.
Segundo a mesma fonte, o encontro entre os dois chefes de Estado
ainda não tem uma data marcada.
“Confirma-se o encontro no final
de junho, mas sem data marcada.
Em princípio será ir e vir, não será
uma visita de Estado”, explicou a
fonte.
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Eu pedi a nortre dame para me limpar
de todas as coisas más feitas para mim
e ela mandou meu caminho para José.
José me limpou e me curou da feitiçaria
que foi feita para me deixar paralisado.
Eu gosto da vida, gosto da minha família, sou grato ao virgen e grato a José.
Família arago
Minha esposa pensou que eu estava tendo
um caso com minha assistente, ela fez uma
feitiçaria para arruinar meus negócios. Perdi muitos clientes e meu assistente desistiu.
Foram dias difíceis, mas José fez um milagre. Minha assistente voltou ao trabalho,
meus clientes estão de volta e meu restaurante está melhor do que nunca.
Nicanor
Eu não pedi um trabalho
amoroso para trazer minha ex-esposa de volta.
Peço a Jose para ajudar
a fazer a paz entre nós
desde que nossa luta
adulta estava afetando
nossa filha. José me
ajudou e agora minha
filha recebe paz e amor
de ambos os pais. Obrigado jose.
Ernest

Só deus pode separar o que José uniu. Obrigado José.
Sr & Sra. Moron

Três anos de relacionamento
ruim e discussões entre os meus
filhos. Durante a época natalícia
ou ocasiões especiais nunca estavamos juntos. Eu pensei que
iria morrer e nunca ver minha
família juntos. Eu levei o meu
problema para José e ele resolveu. Nesta foto você pode ver o
batismo do meu mais velho. No
lado esquerdo do meu filho é o
pai e do outro lado o padrinho do
bebé. Obrigado José por trazer
minha família de volta.
Família Oliveira

Obrigado José por curar minha mãe.
Eu pensei que eram seus últimos dias e
não sabia para onde ir. Alguém que recebeu resultados me contou sobre José.
Fui como último recurso e graças a ele
pude aproveitar minha mãe por muitos
anos. A bruxaria está fora.
Úrsula & Lourdes
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Populismo,

consequência da ignorância e egoísmo

jorge correia

M

uitos chamam populismo um movimento político, contudo julgo mais correto de chamá-lo de ferramenta
de manipulação de massas.
E porquê? Porque o populismo existe em todo o
espectro político, existe no desporto, na religião,
no ensino, nas empresas, até na vida social. É uma
ferramenta porque permite ao seu utilizador de se
alçar mais alto, no campo em que a utiliza, sustentado pela força das massas humanas que o suportam. Trump é um exemplo disso. A vaga de “nós
primeiro”, derivado do “America First”, e leia-se o
“nós” aplicado a diversos países e grupos sociais,
é o repetir da utilização da mesma ferramenta. O
atiçar “pobres” contra “ricos”, “e visce-versa”, é
outra face da mesma moeda. Exaltar paixões clubistas, sejam elas no desporto, na política ou em
qualquer outro campo da sociedade, é também
populismo em ação. O caso recente do Sporting,
da violência sobre jogadores e restante equipa
técnica, é a consequência da exaltação inflamada
com que pseudolíderes pretendem criar condições
favoráveis à execução das suas agendas. No futebol em particular não está restrito ao Sporting.
No campo da política, o casal líder do Podemos,
uma espécie de Bloco de Esquerda espanhol, não
se sentiu constrangido na aquisição de uma vivenda por perto de 600.000 Euros, curiosamente
valor muito próximo quando criticaram um outro
adversário político que também havia feito alguns
anos atrás a aquisição de um imóvel semelhante.
Diferença: o casal Podemos alega que é para habitação, o que não é criticável face ao caso que
AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

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

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
eletricidade

imobiliáRIO

venda sua casa
rapidamente e pelo
dólar superior
Antes de listar sua
propriedade, solicite
este relatório GRATUITO
que revela 27 segredos
para lhe dar vantagem
competitiva.

514-898-2078

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

MERCEARIAS

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373
monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

importadores de
Produtos do mar

Miguel:
514-835-8405
Fernando:
514-944-5102

info@beiranova.ca
MERCEARIAS

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com
Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

renovações

Tony

notários

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

guia do consumidor

importadores

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

haviam criticado que se tratava de investimento!
Muitos comentadores perguntam-se como determinadas personalidades conseguem passar pelo
crivo da razão os seus mandos e desmandos enquanto toda uma massa de seguidores os apoia até
mesmo contra os seus próprios interesses. Não se
iludam: a ligação emocional é muito importante.
Basta olharmos para nós mesmos no nosso quotidiano: compramos uma casa porque gostamos
dela; compramos um carro porque gostamos dele;
vamos a este ou outro comércio porque gostamos
dele; compramos e vestimos determinada roupa
porque gostamos; comemos comida, muitas vezes não indicada para a nossa condição de saúde,
apenas porque gostamos. Muitos outros exemplos
poderíamos dar, mas o que ressalta de importante aqui é que estes manipuladores de massas começam por estabelecer esta ligação emocional,
apoiando a turba nos seus desejos imoderados,
que são os mais permeáveis à manipulação, imprimindo energia na defesa desses desejos sejam
eles legítimos ou não. Aqui não interessa a legitimidade, pois o que interessa é estabelecer a ponte
entre necessitados, entre manipuladores e manipuláveis: com diz o ditado, junta-se a fome com a
vontade de comer! Não é de estranhar que quando se abre um fosso grande em termos sociais, a
parte que fica silenciada, se não for devidamente
integrada, mantém esse desejo de atingir o seu
objetivo, frustrada pela outra parte ou pelas circunstâncias da vida. Assim que a parte frustrada
tem espaço de ação, motivada pela ação de um
pseudolíder e da pusilanimidade dos anteriores
vitoriosos, assistimos aos retrocessos, muitas vezes dolorosos, e algumas vezes de consequências
desastrosas.

Como nos devemos defender destes manipuladores de massas? Verificando que a manipulação
apela ao egoísmo e à ignorância que ainda perdura um pouco em todos nós, temos que usar da
prudência, do bom senso e da nossa consciência
fazendo determinadas perguntas: porquê deste aspirante a líder ser tão inflamado? Porque só agora
se lembra ele de nos defender, ou de defender interesses que partilhamos? Será razoável e legítimo aquilo a que aspiramos? Quais as consequências? Que recursos ou de onde virão os recursos
para concretizar tais desejos ou aspirações? Será
que não estaremos a pisar os direitos de outrem?
É importante raciocinar sobre as propostas que
a democracia permite que nos sejam apresentadas. Há que educar o cidadão para que não aceite
nada, mesmo nada, ainda que fira os seus interesses imediatos, se a proposta tem como consequências ferir o conjunto. Não apeteceria dar pensões
milionárias a todos os reformados? Educação e
saúde gratuitos sem limites? Impostos muito reduzidos ou mesmo nulos? Tirar aos “ricos” para
dar aos “pobres”?
Algo que deveria ser implementado seria uma
espécie de educação cívica, a começar logo na
escola desde novos. Já sei que muitos levantarão
o sobrolho, como se fosse uma espécie de formatação social para se aceitar o que vem da política.
Não é isso que proponho. Trata-se sim de ensinar o cidadão, ou futuros cidadãos, da responsabilidade que lhes cabe nas escolhas democráticas
que efetuam, de se protegerem dos populistas,
demagogos e outros manipuladores, de saberem
analisar o que lhes é proposto, enfim, de participarem desta forma na vida política e de tomarem
as rédeas dos seus próprios destinos, individual e
coletivos, de uma forma livre, responsável e sustentável.

Maitre

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

Me. Malissa Furtado
Notária

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

restaurantes

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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605
Gilberto

especialista em
Renovações
ligeiras

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

T.: 514.668.6281

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Plancher

Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
serviços
financeiroS

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

assure-toi.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves
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Faleceu o Reverendo
Padre André LeBlanc

Altar da semana

antero branco
abranco@avozdeportugal.com

Faleceu, na passada quinta-feira dia 17 de Maio, o Reverendo Padre André LeBlanc,
fundador da Missão Santa
Cruz - Comunidade dos Católicos Portugueses de Montreal.
Em 14 de Janeiro de 1964, o Padre LeBlanc,

um apaixonado por Portugal e em particular por
Fátima.
Como falava português, começou a celebrar na
língua de Camões as missas Dominicais, creio
que na altura, na rua des Pins, muito antes da
comunidade adquirir o edifício da rua Clark.
A Comunidade Portuguesa está imensamente
grata ao Senhor Padre Leblanc por ter sido muito
nosso amigo e por ter ajudado, na década de 60,
os imigrantes que aqui chegavam e que desconheciam por completo a língua de Molière.

com a aprovação da Diocese de Montreal fundou Há grandes homens que fazem com que tooficialmente a « Communauté de Catholiques dos se sintam pequenos. Mas o Padre LeBlanc
foi um grande homem e fazia com que todos
Portugais de Montreal ».
O Irmão André LeBlanc, como a congregação se sentissem grandes.
dos Franciscanos a que pertencia o tratavam, era

Produtora
Rosa Velosa

Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc
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Angela Merkel visita Portugal este mês.
Chanceler alemã passa por Braga, Porto

N

a mesma nota, adianta-se que Angela
Merkel, acompanhada por António Costa, visitará no dia 30, em Braga, o novo Centro de Investigação e Desenvolvimento da empresa Bosch, deslocando-se também ao Porto,
designadamente ao Instituto de Investigação
e Inovação em Saúde, I3s.
O programa inclui também um debate sobre o
projeto europeu com estudantes de doutoramento da Universidade do Porto, no âmbito da ini-

ciativa “Encontros com os cidadãos”.
A parte institucional do programa da chanceler
alemã acontecerá em Lisboa, no dia 31, sendo
recebida pelo Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa. Na capital portuguesa, Angela
Merkel reunirá nesse mesmo dia com o primeiro-ministro. Um encontro em que os dois chefes
de governo procurarão “reforçar as relações políticas e económicas bilaterais e prosseguir o trabalho estreito que vêm desenvolvendo em temas
MARGOT KIDDER 1948-2018

A
F

primeira

e

Lisboa

centrais para o futuro da Europa, em particular o
roteiro para completar a União Económica e Monetária, a gestão das migrações e o futuro Quadro
Financeiro Plurianual”, refere-se na mesma nota.
António Costa fez uma visita oficial à Alemanha,
unicamente centrada em Berlim, no início do seu
mandato como primeiro-ministro, em janeiro de
2016, numa altura em que o primeiro Orçamento
do Estado feito pelo seu Governo estava ainda
em apreciação por parte da Comissão Europeia.

Angela Merkel pediu nessa ocasião ao primeiro-ministro português esforços para continuar a
consolidar as contas públicas nacionais - uma
posição que foi interpretada como um elogio
ao anterior executivo liderado por Pedro Passos
Coelho.
António Costa afirmou depois que o Governo
português iria “prevenir os riscos e reforçar
a confiança” com a política orçamental adotada.

Estes são os 20 concelhos com maior
probabilidade de arder este verão
Às portas da época mais propícia aos incêndios florestais, há áreas no país com 13% de elevada probabilidade de arder e com 23% de probabilidade de
ocorrerem enormes incêndios. Em súmula, há 175
mil hectares no país com elevada probabilidade de
arderem em 2018, de acordo com um documento
conjunto do Centro de Estatística e Aplicações da
Universidade de Lisboa e do Instituto Superior de
Agronomia (ISA), noticia o “Público” esta terça-feira.
O documento revela um mapa das zonas em que
há muitas razões para ter receios. Ao todo são 20
concelhos cujo risco de ocorrências de incêndios florestais é demasiado alto: Monchique; Oleiros; Caminha; Vila Nova de Cerveira; Vila Nova de Paiva; Aljezur; Vila de Rei; Covilhã; Proença-a-Nova; Moimenta
da Beira; Viana do Castelo; Vila Pouca de Aguiar;
Baião; Celorico da Beira; Gavião; Sardoal; Sertã;
Chamusca; Portimão; Ponte da Barca.
Para chegar a esta conclusão, um grupo de investigadores observou o número de anos que passaram
desde o último incêndio na zona, a área queimada
em 2017, e a média de área queimada anualmente nos últimos 40 anos. Ao “Público”, o investigador
e co-autor do documento, José Miguel Pereira, disse que o verão de 2018 “terá valores do índice de
perigo meteorológico mais severos do que 27 dos
últimos 30 anos”. A complicar a prevenção aos incêndios estão os matagais persistentes. “A intervenção [de limpeza de combustíveis] foi insignificante”,
sublinha o investigador.
Sanções de Trump à Venezuela levam
petróleo para máximos de 2014
Os preços do petróleo estão em alta esta terça-feira, 22 de Maio, tendo já atingido novos máximos
desde novembro de 2014 na bolsa de Nova Iorque, a
refletir a possível redução das exportações por parte
de mais um país da OPEP.
O WTI em Nova Iorque soma 0,26% para 72,43
dólares e tocou em máximos de três anos e meio
72,72 dólares. Em Londres o Brent valoriza 1,05%
para 80,05 dólares, muito perto do máximo de quatro anos que fixou na semana passada nos 80,50
dólares.

Lois Lane

oi ela que deu sal e pimenta à icónica personagem, quando esta saltou para o grande ecrã e viveu um romance com o Super-Homem.
Há uma cena em Kill Bill, o filme dirigido por
Quentin Tarantino, em que se explica porque o
Super-Homem era o único herói a sério. “De ma-

nhã, já acordava assim. Depois é que se disfarçava de Clark Kent. Ao contrário do Batman ou do
Homem-Aranha.”
Mas Superman – o filme, o original de 1978,
a primeira grande produção de um super-herói
para o grande ecrã, era também uma comédia romântica. Para isso contribuía Lois Lane, a intrépida repórter do Daily Planet, onde Clark Kent,
o alter-ego do herói, se emprega.
Ela captou-lhe a essência e tornou-se os nossos
olhos: nós víamos o Super-Homem através do
seu olhar. Sofremos com ela quando o helicópte-

ro em que seguia perdeu o piloto, ficando preso
no topo do edifício do jornal – e em que ela é salva pelo também conhecido Homem de Aço, já a
queda está mais do que iminente. E também sentimos as borboletas na barriga na cena em que
o mesmo Super-Homem acede a dar-lhe a sua
primeira entrevista. Ele aparece-lhe na varanda,
ela tem um vestido branco vaporoso, ele oferece-se para lhe responder às questões que possa haver sobre ele, ela começa por lhe perguntar pelas
suas medidas...
E esta Lois Lane de que falamos e que ficou
para a posteridade, naquela produção de 1978,
foi exatamente a atriz Margot Kidder, a canadiana entretanto naturalizada norte-americana,
filha de uma professora e de um engenheiro, que
começara a carreira na década anterior. Ainda
entraria nas três sequelas de Super-Homem, naquele que seria o seu papel mais marcante, mas
jamais repetiu o sucesso. Depois de uma carreira
de altos e baixos, acabou por ser diagnosticada
com distúrbio bipolar – em 1996, Kidder chegou
a viver como sem-abrigo durante uns dias. Mais
tarde, seria uma ativista na consciencialização
para as doenças mentais.
Foi ainda uma das muitas vozes norte-americanas contra a Guerra do Iraque e chegou a
ser presa em 2011 num protesto contra a construção de um oleoduto de Alberta, no Canadá, até ao Texas.

Depois das sanções ao Irão, agora é a vez de os
investidores incorporarem a possibilidade de mais
um membro da OPEP ter a sua produção fora do
mercado. O presidente dos Estados Unidos já deu
ordens para impor sanções à Venezuela depois das
eleições de domingo, que deram a vitória a Nicolas
Maduro mas foram consideradas fraudulentas pela
comunidade internacional.
Os constrangimentos nas exportações de petróleo
da Venezuela e do Irão surgem numa altura em que
a OPEP já conseguiu atingir o reequilíbrio no mercado depois dos cortes efectuados nos últimos anos e
que estarão em vigor pelo menos até ao final do ano.
A Agência Internacional de Energia disse segunda-feira que os restantes membros da OPEP deverão
compensar a escassez do mercado que resulte de
constrangimentos nas exportações de países alvo
de sanções.
As sanções decretadas por Trump não incidem diretamente sobre a produção petrolífera da Venezuela. Mas proíbem a compra de títulos de dívida emitidos no país, incluindo da petrolífera estatal Petroleos
de Venezuela.
De acordo com o Barclays, nos próximos meses a
produção de petróleo na Venezuela deverá baixar da
fasquia de um milhão de barros por dia.
Além das sanções, os analistas antecipam uma
descida nas reservas de crude dos Estados Unidos,
o que contribui para a subida dos preços.
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Carneiro: Carta Dominante: O Papa, que significa
Sabedoria. Amor: Aposte na sua relação. Que o Amor e
a Felicidade sejam uma constante na sua vida!
Saúde: Não se desleixe, cuide de si.
Dinheiro: Pense bem antes de investir o seu dinheiro.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que
significa Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo pode
declarar-lhe uma paixão. Que os seus desejos se
realizem! Saúde: Vigie a sua alimentação.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

invasão da Academia de Alcochete por
parte de supostos adeptos (leoninos?) de
cara tapada e as agressões a jogadores do
Sporting foram, na terça-feira à tarde, à hora
do fecho desta edição, o culminar de uma ressaca amarga, depois do indesejado 3º lugar
no campeonato e do respetivo afastamento
do clube da 3ª pré-eliminatória da Liga dos
Campeões.
A ação de vandalismo foi o resultado de um sucessivo acumular de tensão, desde a derrota por

Gémeos: Carta Dominante: 8 de Copas, que
significa Concretização, Felicidade. Amor: Momentos
escaldantes a dois. Saúde: Não coma demasiados
doces. Dinheiro: Não gaste além das suas
possibilidades. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Caranguejo: Carta Dominante: O Mundo, que
significa Fertilidade. Amor: Controle a impulsividade,
meça as suas palavras. Procure gastar o seu tempo na
realização de coisas úteis a si e aos outros.
Saúde: Dê mais atenção aos seus pulmões, não fume.
Dinheiro: Ponha em marcha um projeto antigo.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Leão: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa
Escolha.
Amor: Siga com convicção o que o coração lhe diz. Que
a compreensão viva no seu coração!
Saúde: Faça uma alimentação rica em vitaminas.
Dinheiro: Momento favorável a nível profissional.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Virgem: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, agitação.
Amor: Pode sentir que o seu amor não é correspondido,
mas é uma fase passageira. Que a sabedoria infinita
esteja sempre consigo!
Saúde: Tenha cuidados com os olhos.
Dinheiro: Possível aumento inesperado.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48
Balança: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade. Amor: Tudo na vida tem uma
solução, não desanime. Que a serenidade e a paz
de espírito sejam uma constante na sua vida! Saúde:
Evite enervar-se. Dinheiro: Situação financeira sem
sobressaltos. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Escorpião: Carta Dominante: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: Controle a sua agressividade.
Procure ter pensamentos positivos e não se deixe
invadir por sentimentos ou pensamentos negativos.
Saúde: Dê mais atenção à sua saúde. Dinheiro: Período
favorável. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Sagitário: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: acredite que é uma
pessoa com um potencial enorme. Aprenda a soltar
toda essa Força e Luz interior que desconhece. Saúde:
Cuidado com quebras de tensão. Dinheiro: Momento favorável.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49
Capricórnio: Carta Dominante: A Roda da Fortuna,
que significa Sorte. Amor: Preste mais atenção à sua
família. A felicidade na sua casa depende da educação
que der aos seus filhos, por isso, preste atenção à
formação que lhes dá. Saúde: Vigie a tensão arterial.
Dinheiro: Não faça gastos supérfluos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36
Aquário: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Diga a verdade,
por mais que lhe custe. Tome a iniciativa, é você que
cria as oportunidades! Saúde: Cuide dos seus pés.
Dinheiro: Poderá planear uma viagem ao estrangeiro.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49
Peixes: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa
Rapidez. Amor: Tendência para viver bons momentos
a dois. Apesar das contingências, supere sempre as
dificuldades, vença os obstáculos e construa o seu
caminho! Saúde: Sem surpresas.
Dinheiro: Trabalhe com afinco para atingir os seus fins.
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

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

2-0 em Madrid, frente ao Atlético, e da guerra
surda que se instalou entre o presidente Bruno de
Carvalho (BdC), por um lado, e a equipa técnica
e jogadores, pelo outro.
BdC terá desencadeado forças que, na terça-feira, ele deixou de conseguir controlar, o que
remete para a velha metáfora do aprendiz de feiticeiro. Ironicamente, um dos agredidos terá sido
o goleador Bas Dost, jogador ao qual o Sporting
fica a dever, em boa parte, a sua qualificação europeia... O presidente queixa-se de que o Sporting, com a derrota por 2-1 na Madeira, frente
ao Marítimo, “perdeu muitos milhões” (20 milhões) que já estariam contabilizados para a pró-

Agressões

xima época.
Além de se constatar a falta de um plano B, a
declaração de BdC ostenta a arrogância própria
de quem conta com vitórias antecipadas, menosprezando o mérito de um adversário com quem
faltava medir forças. Mas o pior é que o odiado
concorrente direto, o Benfica, em caso de qualificação na Champions, terá acesso a 40 milhões,
fruto de um currículo europeu que o Sporting
não tem. Isto permite uma leitura direta: o adversário terá recursos de que os leões não disporão.
E é esta, sobretudo, a preocupação de Bruno de
Carvalho.
Mas a preocupação principal de adeptos
e desportistas
deve centrar-se no ponto de
rutura a que o
futebol português chegou e
que poderá reclamar medidas
da parte de um
poder político
que insiste em
assobiar para o
lado. Independentemente do
que possa suceder no domingo
– o Sporting é
favorito à conquista da Taça
de Portugal –, o clube apresenta uma equipa
acossada por grupos organizados de adeptos,
desqualificada pelo presidente e dirigida por um
treinador pré-demitido.
Sim, Jorge Jesus, que Bruno foi “roubar” ao
Benfica, para ganhar títulos e fazer “pirraça”,
será “corrido”. E alguns jogadores, que muitos adeptos acusaram de “perder de propósito”, esperam um contrato o mais longe possível de Alvalade. A semana horribilis ainda
incluiu a revelação de uma investigação por
suspeitas de corrupção no título de Andebol
conquistado no ano passado. O que faltará
acontecer?
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lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

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

Nora: 450-628-5472

Precisa-se de homens e mulheres com
experiência em limpeza escritórios de
companhias a tempo inteiro ou a tempo parcial.
Deve ter um carro. Por favor, envie seu CV
por fax para 450-975-1977
ou ligue para 450-975-2303 9h-17h.
Estamos à procura de um empregado para
trabalhar em acabamento de asfalto com
experiência em asfalto mínimo de 3 anos,
com referência. É necessário ter a licença de
condução. Mínimo 50h por semana. Pessoa
responsável e respeitosa e que queira trabalhar!
Queremos só pessoas sérias. Empresa criada
desde 2003 em Montreal.
514-836-6082 ou 514-804-8789
Companhia em paisagismo está à procura
de empregados com ou sem experiência com
carta de condução. 514-242-7649
JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para
trabalhar nos jardins. Com ou sem experiência.
Bom salário
514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de pessoal para trabalhar
em “Pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658

Precisa-se de empregados para uma garagem. Um bate-chapa, um pintor, e uma
pessoa que faz acabamento. Deve ter um
mínimo de experiência.

514-737-6411

Empresa precisa de duas pessoas para cortar a
relva num triplex com experiência.
1 vez por semana.
1º lugar: Boul. Samson e autoroute 13 em Laval
2º lugar: Rivière des Prairies.
514-781-3335

Precisamos de pessoas
para trabalhar
numa fábrica de alumínio.
Furtado 514-322-3760
Empresa de administração de imóveis (C.I.F.) está
a procura de pessoal para entrar na nossa equipa
técnica. Algum conhecimento e experiência são
preferíveis:
- Pintura (Painting)
- Reboco (Plastering)
- Lixamento e envernizamento de pisos
(Sanding and varnishing floors)
- Azulejaria e armários (Tiling Cabinetry)
- Renovações ligeiras (Light renovations)
Salário inicial: 13$-20$ (dependendo do nível de
habilidade e experiência).
Por favor, envie o seu CV ou
email detalhado para repairs@cifproperties.com.

Precisa de senhora para o balcão
com ou sem experiência e que fale
francês e português.
514-858-9402

MEMORANDUM
1º aniversário de falecimento

Raimundo Bento Pereira
1939-2017

Querido marido, pai e avô, um ano
passou desde que nos deixaste
e a nossa dor é imensa e estarás
sempre presente. Despido da nossa
vida mas nunca dos nossos corações, quem tão vivo estás. Continua
a vigiar sobre nós como fizeste ao
longo da tua vida e descansa em
paz eterna. Haverá uma missa no
dia 29 de maio às 18h30 na Igreja
Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes
associem na dor. Bem Hajam.

empregos
Precisa-se de pessoas para trabalhar na instalação
de “Pavé-unis” com ao menos 5 anos de experiência.
Salário a determinar. Jos Bucaro: 514-325-7729
Precisa-se de senhora para tomar conta de uma pessoa idosa de 6 a 7 horas por semana das 18 à 19h.
514-737-6411
Precisa-se de cabeleireira
com experiência. 514-267-2980

Precisa-se de padeiro, pasteleiro empregada de balcão e
pessoa para fazer entregas a
tempo parcial.
514-844-2169

trabalho em vendas

Você é forte no telefone quando se trata de vender?
Você está olhando para promover a sua carreira de
vendas com a oportunidade de ganhar um alto salário?
A Altitek Electronics é uma revendedora de componentes eletrónicos que procura alguém que fale português,
francês e inglês, que esteja confiante em suas habilidades de vendas e esteja à procura de uma carreira. Oferecemos um salário base (dependendo da sua
experiência de vendas) com comissão ilimitada e com
treinamento completo no telefone e no computador
para ajudá-lo a atingir as metas individuais e da empresa.
Você também terá seguro médico após 6 meses de
trabalho condicional. Venha e veja por si mesmo, estamos a este de Montreal.

Envie o seu currículo em francês
ou inglês para patricia@altitek.com
Restaurante império

Precisa-se de um empregado/a de mesa a tempo
parcial com ou sem experiência.

438-764-4964

vende-se

grande oportunidade
Vende-se negócio situado em Laval
Frutaria | mercearia | restaurante
uma verdadeira oportunidade de ouro a não falhar.
514-779-7482

Esta
é a oportunidade!
Procura-se Sócio ativo para restaurante
português com excelente reputação,
a funcionar há 10 anos, num sector
em plena efervescência.
514-816-8022

serviços
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons
naturais. Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956

N
†

ecrologia
Vasco Gomes
1933 - 2018

Faleceu em Montreal, quarta-feira
dia 16 de maio de 2018 com 85
anos de idade. O Sr. Vasco Gomes, natural de Souto Feira, Portugal. Deixa na dor sua esposa
Ernestina e filhas Maria Dulce e
Leonor, seus netos Alexander,
Sean, Fábio e Verónica, seu irmão Noé, cunhados, sobrinhos,
familiares e amigos.
O funeral teve lugar terça-feira 22
de maio e foi sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

†

Fernando Massa

†

Aurino Rodrigues Batacão

16 de Maio, 1948 – 20 de Maio, 2018
Faleceu em Brossard, domingo
dia 20 de maio de 2018 com 70
anos de idade, o Sr. Fernando
Massa, natural de Ponta Delgada
São Miguel, Açores. Deixa na dor
sua esposa Maria Natalia Senra
Massa, filhos/as Wilson (Elizabete Dos Santos), Kathy (Dominique
Dupré), Fernando (Cécile Ouellet)
e Ricardo (Cristina Tucci). Netos
Alexandra, Miguel, Noémie, Julio, Alicia, Audrey-Anne, Édouard,
Rafael, Christian e Mariana, suas
irmãs Bertha (Andriano), Leonor (Kenny), Paula e Ana
(Mico), sobrinhos, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
La Maison Darche Services funéraires
6500 Boulevard Cousineau
Saint-Hubert, QC J3Y 8Z4
A família informa que em vez de enviar flores um donativo à société canadienne du cancer ou à l’Hôpital
Général Juif seria apreciado. O velório será realizado a
25 de maio de 2018 das 17h às 21h, seguido de uma
liturgia da palavra.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na
dor. Bem Hajam.

1929 - 2018
Faleceu em Montreal, quinta-feira
dia 3 de maio de 2018, com 89
anos de idade, Sr. Aurino Rodrigues Batacão, natural de Matriz,
Cidade da Ribeira Grande, São
Miguel, Açores, esposo da senhora Zélia Pinheiro, já falecida. Deixa
na dor suas filhas Maria Manuel e
Helena (Laurenio). Netos Michael
(Lisa), Alain (Stéphanie), Michelle
(Kevin), Christelle (Felix). Bisnetos Gabriel, Audrey-Anne, Jacob e
Kyle, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar terça-feira 8 de maio na igreja Santa Cruz e foi sepultado no cemitério Repos St-François
D’Assise. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes
associaram na dor. Bem Hajam.

MEMORANDUM
1º ano de saudade

JOSÉ MONIZ

Saudades do meu pai e dos amigos que morreram. Mas o que o
meu pai me ensinou eu jamais me
esquecerei.
Seja lá como for na vida, tudo tem
o seu preço.
No mundo, o falso e o verdadeiro
se confundem. Mas os que sabem
jamais se iludem.
Não é fácil encontrar o caminho.
Mas é bom olhar p’ró lado e ver
que não estou sozinho.
Bem haja.
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ANEDOTAs
Onde está o sujeito?
Pergunta a professora de Português:
- Joãozinho, na frase ”O ladrão roubou o automóvel”,
onde está o sujeito?
O Joãozinho:
- Sei lá, sôra professora! Mas de carro, a esta hora já
deve ir longe…
Casar com velha
Duas vizinhas encontram-se à porta do prédio. Diz uma:
- Então, o tipo do quinto andar finalmente casou!
A outra: - É verdade! Mas ouvi dizer que a mulher já é
velha…
E a primeira: - Pelo que ouvi dizer, parece que ele a conheceu num antiquário!
Salário do Político
Para testar honestidade de um político, o partido mandou pagar 500€ a mais no seu salário. O mês passa e o
político não diz nada. No mês seguinte, o partido faz o
inverso e manda retirar 500€.
Nesse mesmo dia, o político furioso telefona para o partido e reclama:
- Houve um engano e tiraram-me 500€ do meu salário!
- Tem razão! Curioso porque no mês passado também
nos enganámos e colocámos 500€ a mais… e você não
disse nada!
E diz o político:
- Pois, mas é que um erro eu ainda tolero agora dois
acho um abuso!!!

4ª-feira, 23 de maio
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:54 Pirilampo Mágico
Sociedade Civil
6:56	Elvira Fortunato
Filhos da Nação
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:55 Bragança
RTP Mais Perto
7 Maravilhas Aldeias
12:30 Portugal em Direto
14:09	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:46 Bragança
RTP Mais Perto
7 Maravilhas Aldeias
18:45 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:20 Brainstorm
22:06 Notícias do Atlântico
23:07	O Sábio
23:50 A Cidade na
Ponta dos Dedos
0:02	Eduardo Lourenço
	O Labirinto da Saudade
1:04 A Essência
1:19 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 24 de maio
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:47 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:55 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Programa a designar
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Programa a designar
1:00 Tech 3
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 25 de maio
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Programa a designar
6:47 Sociedade Civil
7:00 Fabrico Nacional
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:50 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto

14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	O Sábio
23:45 Sexta às 9
0:30 Portugueses pelo Mundo
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 1986
sÁBADO, 26 de maio
1:30 1986
2:15 Aqui Tão Longe
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios
10:15 Podium
11:30 Vista Alegre
Fabrico Nacional
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Got Talent Portugal
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa
com Herman José
1:00 Joias Para Que Vos Quero?
DOMINGO, 27 de maio
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:00 What´s Up - Olhar a Moda
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:15 Agora Nós
11:15 Sociedade Recreativa
12:00 Diga Doutor
12:45 What´s Up - Olhar a Moda
13:00 Janela Indiscreta
13:30 Turismo
Portugueses pelo Mundo
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 A Cidade na
Ponta dos Dedos
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Missão: 100% Português
0:15 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box
1:30 Bom Dia Portugal

“SENHOR, TIRA O MEU FILHO DA DROGA”
Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

O

Senhor vai montar a Sua
tenda no meio de nós, habitantes da Ilha de S. Miguel. E
crentes e não crentes, vindos das outras ilhas
do Arquipélago dos Açores, do Continente
Português, de países de imigração deste povo
que vive à beira de belas Lagoas e Montanhas
e de outras paragens, acorrerão para desfrutar do olhar do Ecce Homo – O Senhor Santo
Cristo dos Milagres.
Os preparativos para uma das maiores Festas
Religiosas de Portugal já tiveram o seu início há
algum tempo.
Tanto aqueles que enfeitarão as artérias da nossa cidade de PD, como o apelo ao recolhimento e
oração dos homens e mulheres que ainda acreditam nas imensas possibilidades que vêm do Alto.
A Fé deste povo mantém-se firme, apesar de
ainda hoje temer pela sempre possível alteração
da sua paz à conta de um solo instável sujeito
a terramotos destruidores e que, a qualquer momento, pode arrancar-lhe das mãos os familiares
e os bens que tão ciosamente criou e amou. “Senhor, tira o meu filho da droga!”, “Santo Cristo, dai um emprego à minha filha.” Por favor,
Senhor, tenho cancro.
Salva-me. Tenho medo.”
Enquanto o Ecce Homo avança pelas ruas de
Ponta Delgada preces doridas como estas são
uma constante e uma realidade que os mais atentos ao sofrimento humano não podem deixar de
sentir como o coração de todo um povo. Seguem
o magnífico andor do Senhor Santo Cristo dos
Milagres homens e mulheres de todas as classes
sociais, gente do povo e académicos, governantes, crianças.
É um mar de gente que sofre e chora e anda durante um percurso longo e duro. Mas…ninguém
se detém.
O cansaço, por muito que seja, não impede estas gentes que acorrem de todas as partes para

seguir o andor que, enfeitado com as mais belas
flores e transportando o sacrário que é realmente a peça interior da imagem deste Senhor das
Ilhas, em particular da de S. Miguel, é a luz que
ilumina o Sábado e o Domingo de todos os que
aqui se concentram nestes dias de Festa e glória
a Deus na Pessoa de Jesus, o Cristo.
Não nasci aqui. Sou natural da ilha Terceira e
lá fui educada até aos dezanove anos. Eram tempos de rezar o terço em família, de participar na
Eucaristia Dominical, de frequentar a Catequese.
Tudo com rigor e crença autêntica.
Já se falava por lá nas Festas do Senhor Santo Cristo. Havia conhecidos dos meus pais que
vinham associar-se aos Micaelenses e contavam
maravilhas e graças recebidas através da interceção a uma imagem de olhos tristes e rosto amargurado.
Também se comentava que este Senhor mudava
de feição consoante o sofrimento maior ou menor que Lhe advinha da situação do mundo.
Vim para aqui residir e por cá fiquei até hoje.
Integrei a forma de ser dos naturais desta Terra
que me acolheu, tão diferente da dos meus conterrâneos.
E o Convento da Esperança passou a ser um dos
meus lugares de culto, meditação e, também, súplica. Ali encontrei respostas aos apelos do meu
coração, às perguntas que as minhas dúvidas de
mulher faziam surgir à medida que o tempo ia
passando, e foi também junto da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres que há um ano
levei o meu neto de três anos que queria conhecer o “Pai do Céu da Naná” que tinha visto no
televisor e estava cheio de flores “como se fosse
um jardim”.
Não posso deixar de contar brevemente o que
se passou com o meu neto Alberto no dia em que
o fui apresentar ao meu “Pai do Céu”.
O menino chegou-se para as grades e disse (textualmente) mostrando um simples papel com
carrinhos desenhados: “Pai do Céu, manda estes
carrinhos todos para o Chinês que a Naná vai lá
buscar para mim.”

É com um grande prazer que a Casa dos Açores do Quebeque convida a Comunidade a juntar-se aos seus sócios para celebrar o Dia
dos Açores na próxima segunda-feira, dia 28 de Maio de 2018 às 19
horas, na sua sede situada no 229, rue Fleury ouest em Montreal.
Durante o serão haverá o lançamento do livro:
‘DE UMA ILHA PARA A OUTRA’ de José-Louis Jacome
Incluindo exposição de fotografias e projeção de filme sobre a imigração da sua família.
Bem-vindo a todos
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Coisas

do

Corisco

caça palavras | Adjetivos

uma tradição, até faz parte do programa, estou a
falar da homenagem à Imagem do Santo Cristo
uito gostei de participar por parte dos motards, com o barulho dos escapela primeira vez na pes das motas, ideia do saudoso padre José Maria
bênção das motas no adro da Cardoso. Tenho mais p’ra vos contar mas ficoigreja de Nossa Senhora de -me por aqui, só queria mencionar que eu mais
Fátima em Laval, muito bem a conversada estivemos presentes no sábado e
organizado pelo grupo de mo- representámos todos os nossos irmãos motards
tards Portgueses Canadianos Roders Riders, que por motivos da chuva, e é desagradável fazer mota sobre a chuva, não estiveram presentes.
(PCRR).
O padre Carlos, daquela paróquia, fez uma as- Queria também sublinhar o trabalho da organiseadíssima e muito gira cerimónia, pequena, zação, sobretudo aquelas e aqueles que mesmo
doce, sinceramente , isto foi p’ra mim e a con- com um clima do corisco estavam lá felizes com
versada uma primeira benzedura de motas por lágrimas nos olhos a vos servir asseadíssimas bifanas e umas delícias de malassadas. Felizmente
um padre português.
Depois a chuva veio estragar aquilo que já é no domingo a coisa foi muito melhor.
josé de sousa

M

agenda
fichário
lancheira
caneta
mochila

Eu sempre fui uma mulher muito saudável, mas
ultimamente eu estava muito tonta e em uma
ocasião eu perdi meu equilíbrio e caí. Imediatamente fomos ao hospital, mas em vão. Porque a
dor persistiu e pouco a pouco perdi o movimento
da minhas pernas. Eu não podia andar sem a
ajuda de muletas. Viajamos para o nosso país
PORTUGAL à procura de ajuda, mas também
não obtivemos resultados. Resignado e triste, até felizmente, o meu
marido me trouxe com ao grande SHAMAN que graças a suas cerimónias e ervas medicinais, ele me curou completamente. Obrigado.
FÁTIMA DO SANTOS

A minha filha é uma mulher muito inteligente
e dedicada à sua família, mas nos últimos
oito meses há muitas brigas e as brigas com
o marido eram tão fortes que a levavam ao
divórcio e pensamentos de suicídio. Desesperada pelos meus netos e por a minha filha fui
procurar ajuda com diferentes espiritualistas e
feiticeiros que eram apenas promessas não
cumpridas, até que eu olhei para o anúncio do PODEROSO SHAMAN
e afortunado porque eu, graças à sabedoria e rituais deles, minha filha
em apenas 1 semana recuperou a paz, armonia e amor que reunia a
sua família.
SYLVIA M.

aluno
mesa
estojo
régua
borracha

giz
caderno
uniforme
livro
cadeira

Aproveitando esta primavera ao lado do
meu marido em boa saúde. Sempre fomos
muito saudáveis, mas desde o ano passado as pernas do meu marido começaram a
doer muito, ficaram inflamadas e foi difícil
andar. Fomos ao médico, mas o remédio e
os cremes não o ajudaram muito, ele sempre andava com muita inflamação e dor,
até que visitamos o SHAMAN e através de
algumas ervas em apenas 15 dias eu consegui curá-lo completamente. Somos muito gratos pela sua grande
ajuda.
ANA MARIA E JOãO.

P. 22 | QUARTA-FEIRA, 23 DE maio de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Aves soube voar sobre um leão em lágrimas
E

ra uma vez um reino, não muito distante,
que era feliz. Porque gostava de um jogo
lindo, tão lindo que fazia sonhar, do mais pequeno ao mais graúdo; fazia vibrar, independentemente do credo; era foco de união, para
lá das diferenças. Mas um dia, uma maldição
caiu sobre esse reino: os escândalos feriram-no de morte, acontecimentos impensáveis e
horríveis deixaram o jogo de que todos gostavam envolto num manto de escuridão. Era
preciso fazer algo. Nesse reino, a rainha sentia-se só, desalentada. Precisava de um pretendente, um casamento real que devolvesse o
amor a todos, que entusiasmasse o povo.
Dois pretendentes por ela se apaixonaram: um
mais modesto, mas honrado; o outro um gigante, mas a passar por crise que deixava a sua fa-

mília de coração partido. Nas cortes, planeou-se
uma festa. Nela, o pretendente mais pequeno, de
nome Aves, e o maior, de nome Sporting, tinham
a oportunidade de pedir a mão da rainha. Mas
para isso tinham de fazer por merecê-la e marcaram então uma leal luta: uma partida do tal jogo
que a todos apaixonava. Quem
ganhasse casaria com a rainha,
levaria a Taça.
De repente, manhã cedo no
dia marcado, o manto de escuridão que envolvia o reino
desvaneceu, o sol brilhou e o
povo viu a alma sorrir. Juntouse à volta do castelo, na floresta encantada que o envolvia.
O Aves levou muita gente, o
leão ainda mais. Conviveram
juntos — pelo menos a maioria dos presentes, que ausentes
também havia e sem fazer falta — mostraram a quem lançou o feitiço que o bem pode
prevalecer sobre o mal.
OS ARREPIOS DO AVES
O leão, assim era conhecido
o pretendente Sporting, tinha
sido uma das vítimas, talvez a
maior, do tal feitiço de escuridão. Durante a semana tinha-se visto cair num caos interno
que fez com que a sua equipa,
os seus heróis, fossem vítimas
de bárbaras agressões e por
isso foram a jogo apenas com
um treino realizado. O Aves
não. O Aves vivia o sonho de
pela primeira vez poder cortejar a rainha, era o dia mais
importante da sua vida.
Mal entraram em campo, ainda para aquecer, os avenses viram isso mesmo, que era um

dia especial. Começaram a ganhar pele de galinha. Um arrepio sentiram também depois, em
campo, mas porque Gelson, ainda antes do quarto de hora, teve o golo por duas vezes nos pés:
negou Quim, 42 anos de experiênça, já a menos
de 90 minutos da glória...
O leão, em semana negra, entrava em jogo com
cabeça, tentando o golo que lhe poderia valer a

ting começar a perdê-la, tanto que Coentrão até
pontapeou o poste, Gelson encostou cabeça ao
auxiliar, Bruno Fernandes esbracejou e equipa
acabou a 1ª parte a contestar com o árbitro.
GUEDES, MONTERO E DESESPERO
Não demorou para Jesus (emoções à flor da
pele, comandante nas horas difíceis) lançar
Montero para ajudar Bas Dost, saindo William.

aceitação da rainha. O aves, sabendo da fragilidade causada pela turbulência leonina, esperou.
Conseguiu resistir e lançou a arma que tinha: o
contra-ataque. Na batalha a meio-campo, três a
três — Braga, Tissone e Vítor Comes contra William, Battaglia e Bruno Fernandes — o equilíbrio podia quebrar a favor do leão. Mas o Aves
tinha Guedes, golo na cabeça e a fazer o Spor-

Depois foi Misic à esquerda com Acuña a recuar
para lateral. E o Aves, a piscar o olho à rainha,
sempre em contra-ataque...
Com o tempo a passar e o leão a desesperar,
cada vez com menos cabeça, outra vez Guedes
a oferecer flores, 2-0 que parecia ser o gesto que
faltava para a conquista. Nas bancas, o povo das
Aves cantava, o do leão dividia-se: os radicais
no mau exemplo, mas os outros ainda a acreditar e apoiar.
Tanto acreditaram que Montero reduziu (85).
Mas não chegou. Os homens
de José Mota sentiram a Taça
na mão, souberam também
jogar com a instabilidade do
leão, que nem no desespero de
linha avançada de quatro (até
mais) conseguiu convencer a
rainha, que já se deixara conquistar, aceitou o pedido de casamento. Nas nuvens, o Aves
voou sobre um leão em lágrimas, pela derrota, por tudo o
que se passou antes. Mas é a
tristeza e a alegria dentro de
campo que faz este jogo lindo. O resto só interessa quem
não ama o futebol... Hoje, pelo
menos nas Aves, o sol brilha,
não há manto negro.
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Benfica: Castillo já está em Lisboa

N

ico Castillo aterrou
em Lisboa para reforçar o Benfica.
O avançado chileno não
proferiu quaisquer declarações no aeroporto Humberto Delgado, onde à espera
tinha um responsável dos
encarnados e o empresário
Alejandro Santiesteban.

Desp. Aves

fora da Liga Europa
por falta de licenciamento

ciamento. Ao que o Maisfutebol
conseguiu saber, o clube das
Aves nem sequer efetuou a inscrição na Federação Portuguesa
de Futebol para obter o licenciamento necessário para participar nas provas da UEFA.
A notícia já tinha sido avançada
durante a semana, mas o clube
emitiu um comunicado a «desmentir tais informações».
Já depois da conquista da Taça, o
presidente do clube, Luíz Andrade
garantiu que o licenciamento foi
pesar de ter ganho a Taça de Portugal, o
feito e que o clube só ainda não
Desp. Aves não vai participar na próxi- sabe se vai poder disputar os jogos em casa.
ma edição da Liga Europa por falta de licen-

A

Luís Castro

O

é o novo treinador do

Vitória de Guimarães oficializou a contratação de Luís Castro. Em nota publicada no site oficial, o emblema minhoto
informa que o técnico de 56 anos vai ser apresentado ainda esta segunda-feira, por volta
das 18h00.
O V. Guimarães não divulgou a duração do contrato com o Luís Castro, mas o Maisfutebol sabe
que a ligação entre as duas partes é válida por
dois anos.

V. Guimarães

34ª JORNADA
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80
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40
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36
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33
36
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29
32
33
29

18
22
24
29
42
55
49
44
56
60
50
46
51
62
50
48
59
61

marcadores

Desp. Aves 2-3 Chaves
V. Guimarães 0-1 FC Porto
Boavista 1-0 Belenenses
V. Setúbal 1-0 Tondela
Marítimo 2-1 Sporting
Feirense 0-0 Estoril Praia
Portimonense 3-1 P. Ferreira
Benfica 1-0 Moreirense
Rio Ave 1-0 Braga

1-Nacional
2-Santa Clara
3-Ac. Viseu
4-Académica
5-Penafiel
6-Arouca
7-FC Porto B
8-Leixões
9-Cova da Piedade
10-Varzim
11-V. Guimarães B
12-UD Oliveirense
13-Benfica B
14-FC Famalicão
15-Sp. Covilhã
16-Braga B
17-U. Madeira
18-Sporting B
19-Gil Vicente
20-Real

V

Jogador	J	G
1-Jonas [Benfica]
30
34
2-Bas Dost [Sporting]
30
27
3-M. Marega [FC Porto]
29
22
4-Aboubakar [FC Porto]
28
15
4-Fabrício Messias [Portimonense] 29
15
4-Raphinha [V. Guimarães]
32
15
7-Paulinho [Braga]
30
13
8-Paolo Hurtado [V. Guimarães]
25
11
8-Ricardo Horta [Braga]
30
11
8-William Oliveira [Chaves]
28
11
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10
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14
9
13
6
11
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4
14
9
11
8
10
7
9
11
14
8
9
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8

5
10
8
13
10
11
16
10
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16
15
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16
15
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18
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55
50
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55
42
50
50
42
41
44
45
54
46
32
44
44
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29
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40
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49
41
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45
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38ª JORNADA
Benfica B 3-0 FC Porto B
Sp. Covilhã 1-1 Penafiel
FC Famalicão 1-1 Leixões
	Cova da Piedade 3-2 U. Madeira
Ac. Viseu 2-1 Santa Clara
	Sporting B 1-0 Braga B
Varzim 1-0 Académica
UD Oliveirense 3-1 Arouca
13/05
Nacional 0-0 V. Guimarães B
Real 1-1 Gil Vicente
12/05

1ª Mão	
1-0
1-0

2ª Mão
0-1 (4-5)gp
2-1 (a.p.)

Desp. Aves 2-1 Sporting

na segunda ronda da qualificação

edro Sousa qualificou-se esta segunda-feira para a segunda ronda da fase de
qualificação de Roland
Garros, segundo torneio do Grand Slam da
temporada, ao vencer o
alemão Mats Moraing
em três sets.
O número três português
e 120.º do mundo precisou de quase duas horas
(1h 52m) para bater o adversário alemão por 6-4,
5-7 e 6-4.
Pedro Sousa, que chegou a ter um break de vantagem no segundo
set, cometeu metade dos erros não forçados de

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

taça
de portugal
		
FC Porto - Sporting
Desp. Aves - Caldas

Roland Garros: Pedro Sousa

P

PTS J

1-FC Porto
88
2-Benfica
81
3-Sporting
78
4-Braga
75
5-Rio Ave
51
6-Chaves
47
7-Marítimo
47
8-Boavista
45
9-V. Guimarães 43
10-Portimonense 38
11-Tondela
38
12-Belenenses 37
13-Desp. Aves
34
14-V. Setúbal
32
15-Moreirense
32
16-Feirense
31
17-P. Ferreira
30
18-Estoril Praia 30

Moraing (44-22), mas também fez menos winners (42-22). Na próxima ronda, Pedro Sousa
vai defrontar o vencedor do
encontro entre os argentinos
Marco Trungelliti (190.º) e
Renzo Olivo (219.º).
Pedro Sousa procura chegar
pela primeira vez ao quadro
principal de um Grand Slam,
depois de ter caído três vezes
na terceira e última ronda,
duas das quais em Roland
Garros. Pior sorte teve João
Domingues. O português
caiu em dois sets frente ao
segundo cabeça-de-série da qualificação, Ilya
Ivashka, 7-5 e 7-5.

Liga dos campeões
Meias-FINAis
Liverpool (7-6) Roma
5-2
2-4
Bayern München (3-4) Real Madrid 1-2
2-2
FINAL: Real Madrid 2018/05/26 | 14:45 Liverpool
Europa League quartos-de-Final
MEIAS-FINAIS
Arsenal (1-2) Atlético Madrid
1-1
0-1
Marseille (3-2) Red Bull Salzburg
2-0
1-2 (a.p.)
FINAL: Marseille 0-3 Atlético Madrid
Major League Soccer 2018
Grupo East
	J	P
1-Atlanta United FC	 12 25
2-New York City FC
12 24
3-Columbus Crew
12 23
4-NY Red Bulls
10 21
5-Orlando City
10 19
6-NE Revolution
11 17
7-Philadelphia Union 10 13
8-Chicago Fire
11 11
9-Toronto FC
10 10
10-Impact Montréal
12 9
11-DC United
9 8

Grupo West
	J	P
1-Sporting KC	
12 24
2-Los Angeles FC
11 20
3-Portland Timbers
10 17
4-FC Dallas
10 17
5-Houston Dynamo
9 15
6-LA Galaxy
11 13
7-Real Salt Lake
11 13
8-Vancouver Whitecaps12 13
9-Minnesota United
11 10
10-SJ Earthquakes
11 9
11-Seattle Sounders 9 8
12-Colorado Rapids 10 8
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1mRVRIUDPDLVHPVLOrQFLR
(VTXHoDVHGRVVHXVSUREOHPDV

6HQWH6(Vy]LQKRGHVHVSHUDGRHDEDQGRQDGRQLQJXpPRFRPSUHHQGH"7HPGHPDVLDGRVSUREOHPDVHGLÀFXOWDGHVLQLPLJRV
RFXOWRVPiVRUWHQDVXDYLGDÀQDQFHLUDDPRURVDHIDPLOLDU"

9RFr6RIUHGHGRHQoDVH[WUDQKDVGHVFRQKHFLGDVHQmRHQFRQWUDUHPpGLRSDUDRVHXPDO
&RQVLGHUHVHDEHQoRDGR+RMHWHPDRSRUWXQLGDGHGHPXGDUHDPHOKRUDUDVXDYLGD
$VXDIpHRV$UFDQMRVWrHPXPSRGHUWUDQVIRUPDGRUSDUDDOFDQoDUWRGRVRVVHXVREMHWLYRV

5HFHEDKRMHPHVPRHVWDSRGHURVDUHOtTXLDDQJHOLFDOHJR]HGRVEHQHItFLRVHYLUWXGHVGRV
6HWH$UFDQMRVGH'HXV

(648(d$+2-(0(602266(86352%/(0$6

%aiMaaoa/G/E/'MaY]aEY]ƇYMiG/?/aaoaM]iƇG Ma:z1i/Ea1z/a
&KDPRPH /XFLD 0RQWHLUR H TXHUR GDU
JUDoDV S~EOLFDPHQWH DRV PHVWUHV H
UHFRPHQGDU$$UPDGXUD GRV $UFDQMRV
SRUTXHJUDoDVDHOHVDJRUDWHQKRDSD]
0XGHLGHFDVDKiRQ]HPHVHVSRUFDXVD
GRPHXHVSRVRWHUIDOHFLGR'HSRLVGHOiWHU
YLYLGRXQVSRXFRVGtDVFRPHFHLDVHQWLU
EDUXOKRVIRUWHVGHSRUWDVTXHVHIHFKDYDPFDGHLUDVTXHVH
PRYLDPPDVHXQXQFDID]LDFDVR0DVFRPRFRUUHUGRV
GtDVHVWDVFRLVDVWRUQDYDPVHFDGDYH]PDLVIRUWHVDWDO
SRQWRTXHSDUWLDPRVYDVRVHPRYLDPDVFRLVDVGHXPODGR
SDUD R RXWUR PDV SHQVDQGR TXH HUD R HVSLULWR GR PHX
PDULGR  HX QmR WLQKD PHGR Vy UH]DYD SDUD TXH
GHVFDQoDVVHHPSD]0DVDtiXQVVHVVHQWDGtDVDVFRLVDV
SLRUDUDPSRLV FRPHFHL D VHU DJUHGLGD  SDUHFtD TXH PH
SX[DYD R FDEHORDUUDQKDYD R SHLWR  GHVDSDUHFLDP
FRLVDVHXQmRWLQKDSD]QmRFRQVHJXLDGRUPLUHWLQKDPXLWR
PHGR'HVGHTXHWHQKRHVWDSRGHURVD$UPDGXUD$QJHOLFDO
GHL[HLGHWUHPHGR6LQWRPHPDLVVHJXUDHFRPDDMXGDGRV
0HVWUHVHVVHHVSLULWRUHWLURXVHGDPLQKDFDVD

6RX /XFDV 0HQGHV H
GDQWHVVyWLQKDPiVRUWH
1mRWLQKDXPERP
WUDEDOKR Vy FRQVHJXLD
ID]HUELVFDWRVHHUDPDO
SDJR1R DPRU VDtD
V H P S U H  W X G R
HUUDGR4XDQGR WLQKD DOJXP GLQKHLUR
MRJDYDPDVQXQFDJDQKDYDPDVWXGR
LVVR PXGRX H p SRU FDXVD GLVVR TXH
DWUDYpV GHVWH WHVWHPXQKR TXHUR
DJUDGHFHU DRV 0HVWUHV SRU PH WHUHP
UHFRPHQGDGR $ $UPDGXUD GRV 
$UFiQMRVHGHPHJXLDUHPSDUDPXGDUD
PLQKDVRUWHSRLVGHVGHTXHDWHQKRVy
DFRQWHFHPFRLVDVERDVQDPLQKDYLGD
$JRUD WHQKR XP ERP WUDEDOKR
HQFRQWUHL XPD ERD PXOKHU H DWp Mi
JDQKHLWUrVYH]HVQRVXSHUELQJR(X
UHFRPHQGRHVWD$UPDGXUD$QJHOLFDO

7HQKR  DQRV PDV QmR SRGtD
GHVIUXWDU D PLQKD MXYHQWXGH SRU
FDXVDGHXPDGRHQoDTXHDIHWDYDD
P L Q K D  S H O H   9 L V L W H L  Y D U L R V
GHUPDWyORJRVHXQVGL]LDPTXHHUD
XPDDOHUJLDRXWURVTXHHUDSVRULDVLV
RX TXH HUD FDXVDGD SHOR VWUHVV
&DQVHLPHGHID]HUWUDWDPHQWRVHGDPLQKDPmHJDVWDU
WDQWR GLQKHLUR HP FUHPHV H PHGLFDPHQWRV  VHP
FRQVHJXLUHQFRQWUDUVROXomRSDUDRPHXSUREOHPD3RU
FDXVDGLVWRQmRWLQKDYLGDVRFLDOSRUTXHWLQKDYHUJRQKD
TXH PH YLVVHP DVVLP H WDPEHP VHQWLD R UHMHLWR GRV
RXWURV 1mR VDtD PXLWR GH FDVD H HVWDYD VHPSUH
QDYHJDQGRQRLQWHUQHWFRQYHUVDQGRRXOHQGR$VVLPVH
SDVVDYDDPLQKDYLGDVHPIHOLFLGDGHHFRPWULVWH]DDWp
TXH D PLQKD PmH PH RIHUHFHX $ $UPDGXUD GRV 
$UFDQMRV H FRP D DMXGD GRV 0HVWUHV WXGR LVVR
GHVDSDUHFHXHPSRXFRVGtDV5HDOPHQWHIRLXPPLODJUH
RTXHVHSDVVRXFRPLJR$JRUDYLYRIHOL]HWUDQTXLORVRX
XPMRYHQQRUPDO&KDPRPH0LFKDHO%DSWLVWD

&KHJXHLDRSRQWRGHTXHUHUGHL[DUD
YLGDSRUFDXVDGHWDQWRVSUREOHPDV
HFRQyPLFRV 6RX SURSULHWiULR GH
XPD FRPSDQKLD GH OLPSH]D GH
DOFDWLIDVDTXDOWHYRPXLWRp[LWR$t
KiRLWRHVHVQLQJXpPPDLVOLJDYD
WRGRVRVFOLHQWHVTXHWLQKDIRUDPVH
UHWLUDQGR3XEOLFDYDDYLVRVID]LDSXEOLFLGDGHPDV
QLQJXpP PH FRQWUDWDYD QLQJXpP FKDPDYD H HX
HVWDEDPHHQGLYLGDQGRFDGDGLDPDLV-iQmRWLQKD
GLQKHLUR SDUD SDJDU DV IDWXUDVQHP D UHQGD  )RL
HQWmR TXH YL R DQXQFLR GD /D $UPDGXUD GRV 
$UFDQMRVHDSDUWLUGRPRPHQWRTXHODWLYHHPPHX
SRGHUDVFRLVDVPXGDUDP'HLPHGLDWRFRPHoDUDP
D YLU FRQWUDWRV RV WHOHIRQHV YROWDUDP D WRFDU
QRYDPHQWHHDPLQKDFRPSDQKLDDWUDEDOKDUPXLWR
$JRUDMiVDtGDVGtYLGDVHHPGRLVPHVHVFRQVHJXL
FRPHoDUDGHVIUXWDUGDYLGDJUDoDVDHVWD3RGHURVD
$UPDGXUD$QJHOLFDO&KDPRPH3HWHU0DUTXHV

2HVFXGRSURWHWRUDQJHOLFDOFDQDOL]DUiHDWUDtUiSDUDVLWRGDDERDHQHUJLDHDSURWHomHVSLULWXDOTXHWDQWRWHPGHVHMDGRHQmRWHPSRGLGR
HQFRQWUDUSDUDTXHYRFrSRVVDWULXQIDUHWHUVXFHVVRWDQWRQDVD~GHFRPRQRDPRUSDUDYLYHUHPSD]FRPDUPRQLDHIHOLFLGDGH
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