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As rifas para angarição de fundos para a APC eram para
ser sorteadas no 23 de junho, infelizmente por razões
administrativas não poderá ser feito o sorteio. As rifas
vão continuar a ser vendidas e os prémios continuarão
a ser os mesmos. Posteriormente anunciaremos a nova
data para o sorteio.
Muito obrigada pela vossa compreensão.
A Direção

Armenia Teixeira
advogada

o’hanlon sanders teiXeira
3187, rue saint-jacques, bur. 101
montreal, Qc, h4c 1g7

a.teixeira@ostavocats.ca
tel: 514.985.0965 p. 228 fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

Excursão para as grandes festas do
Espírito Santo de St-Bernardette em Gatineau

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza um passeio em Gatineau
para as grandes festas do Espírito Santo de St Bernadette no Domingo 8 de
julho de 2018. Esta excursão custará 40$ para a viagem em autocarro.
Para mais informações contactar José Machado:

450-975-2006 ou 514-803-4686
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Joel Neto -

um consagrado escritor açoriano

António Pedro Costa

A

precio, desde há muito, os
escritos de Joel Neto, um
escritor açoriano, natural da
ilha Terceira, que me emociona com a sua ruralidade, há
poucos anos conquistada, vivendo na freguesia
da Terra Chã, onde tem uma horta, um pomar
e um jardim de azáleas. Tinha apenas 18 anos
quando rumou a Lisboa, como tantos jovens
destas ilhas, para estudar Relações Internacionais e depois de vários anos como repórter, editor e chefe de redação na maior parte dos grandes jornais e revistas portugueses, regressou às
origens em 2012, para se dedicar à literatura.
Colunista de alguns dos principais jornais nacionais, nomeadamente Diário de Notícias e O Jogo,
tem publicado regularmente vários apreciados
apontamentos, em revistas e antologias literárias
portuguesas e estrangeiras. Os seus livros e contos
estão traduzidos e/ou publicados em países como
Reino Unido, Espanha, Itália, Polónia, Brasil ou
Japão. Joel Neto já escreveu inúmeros livros dos
mais diferentes géneros e começou por atingir os
tops de vendas nacionais com Arquipélago, um romance de 2015 e A Vida no Campo, em 2016. O
seu mais recente romance, Meridiano 28, foi editado na Primavera deste ano, com a chancela da Cultura Editora, e não tardou a chegar aos tops, tendo
sido bem acolhido pela crítica literária.
Trata-se de um já consagrado escritor açoriano,
ao ponto sobre ele o nosso grande escritor João de
Melo, autor de Gente Feliz Com Lágrimas e O Meu
Mundo Não É Deste Reino, dizer que «será difícil,
e talvez inútil, rotulá-lo quanto à sua filiação literária, tanto nos Açores como no continente», pois «a
única evidência, e sobretudo a mais natural, é a da
sua pertença à grande literatura portuguesa. Ponto
final.». Já me tinha cruzado com o Joel Neto em
andanças políticas, mas foi com A Vida no Campo,
um diário de vivências rurais que tem por base as
que Joel escreveu para a imprensa desde que trocou
Lisboa pela Terceira, que me tornei seu admirador,
ao folhear as páginas escritas com histórias do seu
quotidiano e memórias da infância na ilha Terceira
com o encantamento de alguém que vem de fora.
Sobre o livro, Joel Neto considera que apesar de ser
um homem nascido e vivido no campo, a força do
livro está no facto dele ser fundamentalmente um
urbano com olhar urbano sobre o campo.
No seu regresso à ilha, este escritor açoriano veio
com a ideia de ficar quatro ou cinco anos e voltar,
mas decidiu renovar por mais 16 anos com uma
grande cláusula de rescisão, como os jogadores
de futebol, porque entende que os terceirenses são
profundamente hospitaleiros, fazendo aquilo que
gosta e apenas escrever e escrever sobretudo acerca
do que há de universal naquele lugar.
No seu último livro que já é um sucesso editorial,

sintetiza toda a história com o facto de em 1939, o
mundo ter entrado em guerra. Foi o conflito mais
mortífero da História da Humanidade. Mas, na ilha
do Faial, ingleses e alemães conviveram em paz
durante mais três anos. Eram os loucos dos cabos
telegráficos.
Retrata subliminarmente que no mar em frente
emergiam os periscópios de Hitler, em que dezenas
de navios britânicos eram afundados todos os meses. Já em terra, as crianças inglesas continuavam
a aprender na escola alemã, dividindo as carteiras
com meninos adornados de suásticas. As famílias
juntavam-se para bailes e piqueniques. É um livro
universal que vale a pena ler e aperceber-se que os
hidroaviões da Pan Am faziam desembarcar estrelas de cinema e de música, estadistas e campeões
de boxe. Recolhiam-se autógrafos. Jogava-se ténis
e críquete. Dançava-se o jazz. Viviam-se as mais
arrebatadoras histórias de amor. Trata-se de um interessante romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre
e às ilhas açorianas, onde todos são descobertos e
ninguém pode ser apanhado. E como é um romance não poderia faltar a ficção de um reencontro entre dois homens de tempos distintos e que talvez
tenham mais em comum do que aquilo que gostariam de acreditar e uma memória das mulheres que
amaram e talvez não tenham sabido fazê-lo.
O livro parte de uma descoberta do autor há uns
anos, em que Joel Neto encontrou registos que
mostravam que, durante a Segunda Guerra Mundial, ingleses e alemães das comunidades que desenvolviam a expansão do telégrafo a partir da ilha
do Faial tinham vivido em paz, ou seja um mundo

fora do mundo, que sofria os horrores da guerra. O
eixo que decorre a ação de “Meridiano 28” é entre
Nova Iorque, o Faial e Praga.
O livro já teve diversas apresentações em vários
pontos do país, tendo o autor ficado emocionado,
no lançamento da própria obra que acaba de lançar,
pela forma como os alunos das escolas da Terceira
apresentam Meridiano 28. Tratou-se de uma apresentação inédita que contou com música, dança,
canto e recital por várias dezenas de alunos, professores e até encarregados de educação.
Joel Neto é já um nome consagrado da nossa literatura e muito se espera deste autor.
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4ª-feira, 4 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:51 Curso de Cultura Geral
6:46 Paulo Flores
Filhos da Nação
7:18	Ideias & Companhias
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Manual de Instruções
9:36	Açores
RTP Mais Perto
7 Maravilhas Aldeias
11:43	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
13:58	Ideias & Companhias
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:46	Açores
RTP Mais Perto
7 Maravilhas Aldeias
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:14	Lusa Music Box
20:49 Palavra aos Diretores
21:22 Brainstorm
22:17	Notícias do Atlântico
23:19	Sim, Chef
23:45 País Irmão
0:37 Fernando Medina
Grande Entrevista
5ª-feira, 5 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Fernando Medina
Grande Entrevista
5:53 Curso de Cultura Geral
6:46 Palavra aos Diretores
7:20 TecNet
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Manual de Instruções
9:40	A Praça
11:41	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
13:53 TecNet
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00	Linha da Frente
16:31 Brainstorm
17:16	Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:14	Lusa Music Box
20:49	Literatura Aqui
21:16 Brainstorm
22:02	Notícias do Atlântico
23:03	Sim, Chef
23:32 Fatura da Sorte
23:42 País Irmão
0:25 Janela Indiscreta
1:01 Volta ao Mundo
1:17 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
Programação TV
6ª-feira, 6 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Viva a Música
5:45 Curso de Cultura Geral
6:45 Paraíso
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Manual de Instruções
9:50	A Praça
11:44	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:09	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Traz prá Frente

17:00	Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:00 Clubes Noturnos de Lisboa
Visita Guiada
21:30	Linha da Frente
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Sim, Chef
23:30 País Irmão
0:30 Comunicação Social
Portugueses pelo Mundo
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 7 de julho
1:30 Miúdo Graúdo
2:12	Aqui Tão Longe
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Curso de Cultura Geral
6:45 Zig Zag
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30	Ideias que Brilham
10:00 Podium
11:00	Lusa Music Box
11:30	Atlântida - Açores
15:00	Donos Disto Tudo
16:00 Telejornal
17:00	Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Camané Canta Marceneiro
21:15	Notícias do Meu País
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Donos Disto Tudo
0:00 Missão: 100% Português
1:15 Volta ao Mundo
domingo, 8 de julho
1:25 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:30 Vidago Palace
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Viva a Música
9:55	A Praça
10:30	Agora Nós
11:15	A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
12:00 Visita Guiada
12:30	Doenças da Próstata
	Diga Doutor
13:15 Comunicação Social
Portugueses pelo Mundo
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Heranças e Tesouros
Joias Para Que Vos Quero?
16:30	África a Dançar
19:00 24 Horas
20:00	Decisão Nacional
20:45 Hora dos Portugueses
22:00	Notícias do Atlântico
23:00 Voz do Cidadão
23:15 What´s Up - Olhar a Moda
23:30	Axilas
1:00	Lusa Music Box
1:30 Bom Dia Portugal
2ª-FEIRA, 2 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Decisão Nacional
5:45	Atlântida - Madeira 2018
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Manual de Instruções
9:55	A Praça

uma curtíssima passagem por terras lusas
tive o prazer de constatar
que os canadianos, e em
particular os quebecois, estão a escolher as
terras lusas como destino turístico, cada vez
em maior quantidade.
Na minha meninice, durante a escola primária, recordo bem dos dizeres sobre as divisas
dos emigrantes e do turismo, fontes de receita
importantes para um país que teimava em não
sair do lodo da miséria material. Daria panos
para mangas analisarmos este facto, no entanto vou centrar-me no aproveitamento que fazemos da nossa riqueza, que não sendo relativa
a metais preciosos, uns solos ricos e fáceis de
trabalhar, ou num tecido empresarial expansivo e capaz de captar investimento estrangeiro (ainda que este fator venha a ser cada vez
mais reduzido, felizmente), podemos e devemos aproveitar de forma sustentada o turismo
pelas condições maravilhosas e diversificadas
que possuímos, sem vergonhas, mas assumindo claramente que somos concorrentes e que
queremos ser os primeiros!

É

de

Louvar

estas

augusto machado

E

Neste ponto os acessos são de importância
fundamental. Nesta experiência que tive no
aeroporto de Lisboa, percebi que há algo que
corre mal: tanto na chegada como na partida,
mas principalmente na partida, atrasos devido
a congestionamento aéreo. Discute-se amiúde
que a lotação do aeroporto de Lisboa já justificava o seu alargamento ou um segundo aeroporto. Entretanto, à boa maneira lusa, perdemo-nos em lutas de ideias, partidárias, de
interesses secundários e afins que em nada beneficiam o país. Se é para apostar neste setor,
que se construa ou alargue o aeroporto! Temos
universidades e institutos capazes de fazer um
estudo sério, competente, isento, que podem
e devem ser colocados ao serviço do país. De
que se espera? Da exasperação dos viajantes,
que devido às horas de voo somadas aos atrasos nas partidas e chegadas, acabam por preterir o nosso país como destino turístico em
benefício de outros?
Há que pegar neste assunto seriamente por
parte das entidades governamentais, associações empresariais e outros stakeholders por
forma a desenvolver o país usando a sua riqueza natural, apetecível para fins turísticos, para
reforçar o poder económico e também social
de Portugal.

studantes na rua para prestar cuidados
médicos aos sem-abrigo. Este é um projeto da Escola Superior de Saúde de Santa Maria que vai ser implementado a partir de setembro. São nove estudantes de enfermagem
da Escola Superior de Santa Maria, no Porto
e, a partir de setembro, vão andar pelas ruas
do Centro Histórico, ou seja, o Bairro da Sé, a
zona do Porto onde a pobreza é visível e sentida. Infelizmente, foi nesse mesmo bairro que
eu vivi, nos anos 50, onde senti que as pessoas
viviam num ambiente miserável e inseguro…
O que mais se sentia naquele bairro da Sé –
era prostituição, miséria e roubos.
O projeto “Aos SEM à hora” nasceu em março
durante um seminário de empreendedorismo e
pretende complementar o apoio que atualmente
é dado em termos de alimentação. O conceito é
simples: melhorar a qualidade de vida de quem
não tem teto, através de acompanhamento médico e, assim, reduzir o sentimento de exclusão.
“Infelizmente, há cada vez mais gente na rua
e são pessoas que não procuram o Serviço Nacional de Saúde porque têm medo de se sentir
descriminados. Não é que seja falta de interesse
mas, por serem uma parte frágil da sociedade,
torna-se desconfortável para eles. Ir ao encontro deles torna o exercício mais fácil”, explicou
Hugo Martins, um dos voluntários.
Com as saídas diárias, os estudantes pretendem
ainda humanizar os cuidados de saúde e diminuir a solidão dos mais vulneráveis. “Fomos à
rua procurar saber mais e tocou-nos o facto de
olharem para eles como se fossem um objeto.
Quando os abordamos mostraram-se recetivos e
afirmaram que o nosso trabalho ia ser muito útil
e que não ia ser uma picada no dedo que os ia assustar”, acrescentou o voluntário João Cardoso.

Ações

Estes voluntários de enfermagem precisam de
patrocínios; ainda não são certas quais as ruas
que vão fazer parte do roteiro dos jovens enfermeiros. Durante um período experimental, e
para perceber qual o melhor lugar para efetuar
os atendimentos, os estudantes vão percorrer o
“Bairro da Sé” a pé e usar kits médicos para tratar os pacientes.
“Temos de conhecer as particularidades destas
pessoas, compreender e saber aquilo que elas
mais precisam. Uma das hipóteses é irmos com
uma associação que distribui comida por serem
quem os conhecem melhor”, disse Hugo Martins, um dos voluntários.
Para que o projeto possa avançar, os alunos
contam com o apoio da escola superior que frequentam (vai patrocinar os kits médicos e já pediram apoio à Camara do Porto para as licenças).
“Vamos ter de fazer um investimento de 50 mil
euros para comprar e transformar a carrinha e
para o material de apoio. Estamos à espera da
resposta da Câmara”, concluiu Hugo Martins.
Alguém escreveu a seguinte mensagem que
muito gostei de ler:
“Não estrague o seu dia… A sua irritação não
solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. O seu
mau humor não modifica a vida. A sua dor não
impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons
e os maus. A sua tristeza não iluminará os caminhos. As suas lágrimas não substituem o suor
que você deve derramar em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda que
afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só
grama de simpatia por si. Não estrague o seu dia.
Aprenda a desculpar infinitamente, construindo
e reconstruindo sempre, para o bem infinito…”
E eu, acrescentarei: “Porque, a vida é curta, e
perder tempo é pecado”, assim dizia o meu bom
e sincero amigo e colega de trabalho, Len Walsh.
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Espírito Santo

em

Francisca reis

D

e acordo com
o
calendário religioso o dia
29 de Junho é o
dia de São Pedro,
uma das mais comemoradas festas
na tradição católica.
Comemorou-se em Ste-Thérèse as
celebrações dos 40 Anos das Gran-

Ste-Thérèse
e de espetáculos, atuação do Grupo
Folclórico Casa dos Açores, Marcha das Mulheres da APC, conjunto
Mexe Mexe, Henrique Cipriano, e o

jovem Justin vindo de Toronto com
uma voz lindíssima. Domingo, o dia
maior das festas, com o colorido cortejo, como habitualmente, a coroação
saiu da Associação em direção para
a Missão Coeur Imaculée de Marie,

des Festas do Divino Espírito Santo
de São Pedro fundadas por António
Soares. Na sexta-feira dia 29 de Junho mudou-se a bandeira da casa dos
Mordomos Agostinho e Alice Andrade naturais da vila de Rabo de Peixe contou com a presença do Padre Jason Reis Gouveia, cônsul-geral José
Guedes de Sousa, Armando Melo,
Regine Apollon, Claude Suprenant
deputado de Groulx-Voeux, algumas
associações, amigos e familiares, a
rainha, membros da Comissão das
Festas, membros da Associação Ste-Thérèse e a Filarmónica do Divino
Espírito Santo de Laval. Actuaram
David de Melo dos Estados Unidos e
James Couto, o jovem cantor da nossa comunidade. São festas de muito
trabalho, de muitas preocupações,
de muitos pormenores para que tudo

residentes em Laval, para a Associação Portuguesa Ste-Thérèse, logo
após a recitação do terço do Espírito
Santo por Padre Jason Reis Gouveia:
foi lindo e sobretudo muito diferente,
para muitas pessoas que não conheciam a recitação do terço do Espirito
Santo foi sem dúvida momentos de
emoção espiritual. Logo depois do
terço a partilha da tradicional carne guisada que estava uma delícia,
sucedeu-se então um serão muito
animado a cargo da artista açoriana
Sylvie Pimentel que fez um excelente trabalho, grupo de músicos do
Centro do Espírito Santo D’Anjou,
guitarradas, desgarradas, atuação do
grupo dos Amigos de Rabo de Peixe.
No sábado dia das folias, de alegria

corra pelo melhor, mesmo daqueles
pormenores que nem sempre correm
da maneira que se quer. A equipa das
barraquinhas, das malassadas e bifanas trabalharam de forma excelente,
nunca faltou malassadas nem bifanas, o calor não impediu o trabalho
e dedicação; não deve ter sido fácil
trabalhar debaixo de altas temperaturas, também a equipa do bar, a cerveja sempre fresquinha, a equipa da
cozinha de cinco estrelas, deliciosas
sopas e carne, a massa sovada, tudo
estava uma delícia. Haja saúde e fé
para o ano 2019 em particular para as
mordomas Margarida Andrade e Ana
Isabel Andrade Soares, duas irmãs.
Viva o Espírito Santo de São Pedro.
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Ser Livre

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

S

Carneiro: Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor: Que o Amor e a Felicidade
sejam uma constante na sua vida! Saúde: Ultrapassará qualquer problema graças à sua força de vontade. Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 2, 3, 5, 8, 19, 20.
Touro: Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Se falar mais
abertamente acerca dos seus sentimentos, poderá
ver progredir a sua relação afetiva. Que os seus
mais belos sonhos se tornem realidade.
Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais exercício.
Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o seu
objetivo. Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.
Gémeos: Carta Dominante: O Dependurado, que
significa Sacrifício. Amor: Não deixe que as más-línguas o influenciem, tenha mais confiança na pessoa que está consigo. Que a sabedoria infinita esteja
sempre consigo! Saúde: Tenha cuidado com as correntes
de ar. Dinheiro: Seja cauteloso com os seus gastos. Números da Semana: 8, 10, 36, 39, 41, 47.
Caranguejo: Carta Dominante: 7 de Copas, que
significa Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Levará a mal certas coisas que lhe digam. Seja mais confiante e menos impressionável.
Defenda-se pensando no Bem! Saúde: Imponha um pouco
mais de disciplina alimentar a si próprio.
Dinheiro: Tendência para gastos excessivos.
Números da Semana: 5, 6, 7, 10, 18, 22.
Leão: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa
Fracasso. Amor: A sua relação está a passar por um
período menos positivo. Aproveite com muita sabedoria os conselhos da sua família. Saúde: Deve
tentar dormir pelo menos oito horas por dia. Dinheiro: O
equilíbrio financeiro faz parte da sua vida neste momento.
Números da Semana: 8, 9, 10, 17, 19, 25.
Virgem: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princípio do Amor. Amor: Procure dar atenção às
verdadeiras amizades. Que a bondade esteja sempre no seu coração! Saúde: Tenha mais confiança
em si, valorize-se mais. Dinheiro: Cuidado com as intrigas
no local de trabalho.
Números da Semana: 15, 26, 31, 39, 45, 48.
Balança: Carta Dominante: 8 de Espadas, que significa Crueldade. Amor: Se tem algum problema que o
está a incomodar, é tempo de o resolver. Seja humilde
e aprenda a conhecer-se a si próprio. Então conhecerá
o mundo! Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, seja prudente. Dinheiro: Não hesite em pedir ajuda quando estiver com problemas financeiros. Números da Semana:
8, 10, 23, 26, 29, 33.
Escorpião: Carta da Semana: 9 de Ouros, que
significa Prudência. Amor: Se não controlar os seus
acessos de agressividade, poderá fazer sofrer uma
pessoa que ama. Aprenda a amar-se e então saberá
amar tudo e todos! Saúde: Dê mais atenção à sua saúde,
não se considere intocável. Dinheiro: Período favorável para
esboçar novos negócios e empenhar-se na concretização
dos seus projetos.Números da Semana: 4, 8, 17, 28, 39, 45.
Sagitário: Carta Dominante: 5 de Espadas, que
significa Avareza. Amor: Não seja tão mal humorado! Sorria! Procure ter pensamentos positivos e não
deixe invadir-se por sentimentos ou pensamentos negativos. Saúde: Faça alguns exercícios físicos mesmo em sua
casa. Dinheiro: Não deixe para amanhã aquilo que pode
fazer hoje. Números da Semana: 4, 8, 11, 19, 23, 27.
Capricórnio: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que representa um Guerreiro. Amor: Provável desentendimento com alguém que lhe é muito
especial. Que a serenidade e a paz de espírito sejam uma
constante na sua vida! Saúde: Não se acomode. Dinheiro:
Provável descida do seu poder de compra. Números da Semana: 1, 8, 10, 36, 39, 42.
Aquário: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. Amor: Notará um afastamento da pessoa
amada, mas não é nada alarmante. Com os nossos
pensamentos e palavras, criamos o mundo em que vivemos!
Saúde: Muito favorável, aproveite e pratique exercício físico.
Dinheiro: Notará que o seu esforço a nível de trabalho será
recompensado. Números da Semana: 25, 33, 39, 41, 42, 48.
Peixes: Carta Dominante: 4 de Ouros, que representa Projetos. Amor: Diga abertamente ao seu
companheiro tudo o que acha que nele é menos
correto. Seja o primeiro a dar o exemplo! Saúde:
Relaxe um pouco mais, anda muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira. Números da Semana: 1, 8, 10, 14, 19, 22.

er livre, É também uma
questão de não agir em
consequência do olhar dos
outros, ou daquilo que eles
possam pensar de nós.
Onde muitas vezes as nossas
ações, ou reações são mudas pelo desejo de fazer prazer e não desagradar, de se conformar aos
usos comuns ou então ao contrário de se rebelar
contra eles, de chamar a atenção ou de sermos
discretos. Agindo desta maneira, nós somos prisioneiros do olhar dos outros. A sabedoria consiste também de se liberar desse olhar pesado,
muitas vezes tão interiorizado que nós nem temos consciência disso.
Aqui vai uma história de uma criança que pergunta ao seu pai qual é o segredo da felicidade.
Então o pai disse ao seu filho de o seguir; eles
saíram de casa, o pai em cima dum velho burro,
e o filho a pé.
E as pessoas da aldeia indignaram-se:
“Mas que mau pai que vai montado no burro
e obriga o filho ir a pé! –Tu ouviste meu filho?
Voltamos para casa”.
No outro dia, o pai montou o filho sobre o burro
enquanto ele seguia a pé a seu lado.
A gente da aldeia replicou: “Mas que filho indigno, que não respeita o seu velho pai e deixa-o ir a pé! – Tu ouviste meu filho? Voltamos
para casa”. No dia seguinte, eles montaram os
dois sobre o burro. Os aldeões disseram: “Eles

Coisas

do

Corisco

josé de sousa

E

não têm vergonha de sobrecarregarem o pobre
animal daquela maneira! O pai disse: tu ouviste o que eles disseram meu filho? Voltamos para
casa.” No dia seguinte, eles partiram levando às
costas as suas bagagens, e o burro seguia atrás
deles todo ligeiro sem nada em cima.
Os aldeões comentaram isto é só visto: “vejam
bem que agora são eles que levam a bagagem às
costas, e o burro vai a passear! Isto é o mundo
ao contrário!—Tu ouviste meu filho? Voltamos
para casa”.
Chegados a casa, o pai diz ao seu filho: “Tu
perguntaste-me o segredo da felicidade? Pouco
importa o que tu faças, vai haver sempre alguém
que tem algo para dizer.
Faz o que tu gostas e o que tu pensas que é justo
de fazer, e tu serás feliz!”
Nós temos necessidade de reconhecimento, nós
não suportamos a crítica nem os insultos, estamos constantemente à procura de um olhar aprovador, de um cumprimento, de uma gratificação.
Esse comportamento é normal na infância. Uma
criança precisa de ser reconfortada, encorajada,
recompensada pelo seu esforço.
Mas o que é normal para uma criança não é para
um adulto.
É necessário prestar atenção ao aviso dos outros, mas o ser humano deve adquirir suficiente
confiança em ele mesmo para não se preocupar
com a aprovação ou as críticas dos outros.
A confiança e o amor próprio são indispensáveis ao crescimento do ser humano, à sua liberdade e à sua felicidade.

u escrevo porque sinto um
imenso prazer em saber
que muitos dos nossos leitores apreciam a minha escritura. É interessante que muitos
vêm me dar a sua visão do que escrevi, como
a semana passada num 5 às 7 de uma prima
da conversada lá p’rós lados do Plateau. E de
boca ao ouvido que cada vez mais descubro
que gostam daquilo que faço.
Uma conversa animada de tudo e de nada lá foram me contando os estados de alma das pessoas
presentes.
Uma prima terceira da conversada, da rua do
Arrebentão nos Aflitos , São Miguel, me contou
que depois que esta infelizmente enviuvou, se
seguisse as grandes e más línguas da comunidade e não só, ainda hoje estava ferrada de preto
agarrada ao retrato do falecido, molhado de tanta lágrima derramada. Porque ela leva uma vida
normal como qualquer ser humano deste Faial,
quem morreu foi o marido e não ela, fica ruim

como uma barata quando chega aos seus ouvidos
que ela é uma viúva alegre.
Diz-me ela que responde sempre “se queres ser
como eu mata o teu marido e vais ver o que é ser
viúva, não é tão alegre com tu pensas”.
O falecido morreu de uma doença incurável.
Tem também segundo ela pessoas que dizem que
ela é que sabe gozar a vida.
Nisto estou 100% de acordo com ela, também
comigo me acontece com algumas pessoas, que
tenho a certeza que não é com maldade, quando cruzam comigo na rua fazem comentários do
mesmo tipo, “tu é que sabes levar a vida”, sem
nem sequer saberem um mínimo da minha vida
pessoal.
Mas às vezes têm uma malícia, um sorriso no
canto da boca… ou talvez seja inveja. Tenho a
certeza que muitos dos nossos leitores já tiveram
esta mesma sensação.
“O MUNDO SERIA MELHOR SE CADA
UM TOMASSE CONTA DA SUA VIDA EM
VEZ DE CRITICAR AS DOS OUTROS”, a
prima vive.
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BBQ-BEM-VINDOS-BIENVENUES-WELCOME
António Figueira
Sebastian | Papa Tony
ara o dia do Quebeque a
Comunidade Angolana de
Montreal organizou um lindo
BBQ para o 24 de junho de
2018 no parque Jarry.
Temos uma mensagem do presidente:
Prezados, membros, associados e amigos.

P

Montreal-Canadá. Além do mais contamos com
sugestões. A comunidade angolana de Montreal,
dedica-se a proteger a confidencialidade e a privacidade das informações confiadas a ela. Como
parte desta obrigação fundamental, a CAM está
comprometida com a proteção e o uso adequados de informações pessoais (algumas vezes denominadas “informações pessoais identificáveis,
fotos, vídeos baseados nas atividades culturais”
ou “entrevistas”) coletadas nos eventos.

É com grande satisfação que toda a nossa equi- Também estamos a criar um banco de dados
pe vos deseja boas vindas e agradece por vossa privado. Quem poderá aceder?
preferência ‘’Província do 514 - Quebeque’’.
BBQ-BEM-VINDOS-BIENVENUES-WELCOME’s. Estamos dispostos a manter este
canal constantemente aberto
para novos desafios, onde novamente levaremos alegria a
muitos que precisam dos serviços prestados. Os nossos
objetivos sempre serão expor
os melhores planos de trabalho comunitário e ideias aos
nossos membros, associados e
amigos desta rica e linda comunidade dos angolanos em

“O

grande problema é que nunca
houve uma coligação de Esquerda”

J

erónimo de Sousa fala em fim de “um
mito” e reitera que ‘Geringonça’ não é
uma coligação, mas sim a “solução política”
possível após as eleições legislativas de 2015.
O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP) afirmou este domingo que “nunca
houve uma coligação de Esquerda” e denuncia
uma “pressão inaceitável” por parte de António
Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa no sentido
de os comunistas aprovarem o Orçamento do Estado para 2019.
No final da reunião do Comité Central do PCP,
Jerónimo de Sousa disse que “termina um mito”
relativamente a uma coligação de Esquerda que,
na verdade, nunca existiu.
“O grande problema é que nunca houve uma
coligação de Esquerda. Houve uma nova realidade política, resultante das eleições em que PSD
e CDS ficaram em minoria, houve uma nova arrumação de forças na Assembleia da República
que permitiu esta solução política”, afirmou o
secretário-geral do PCP.
“Havia um Governo minoritário do PS, que encetou uma política no plano imediato, correspondente com o PCP declarou logo após as eleições,
que agora era preciso construir”, especificou.
No que diz respeito ao Orçamento do Estado
para 2019, Jerónimo de Sousa disse que António
Costa, em “posição convergente” com Marcelo
Rebelo de Sousa, está a pressionar o PCP para

aprovar o documento, apesar de o seu conteúdo
ainda não ser conhecido. Para além disso, o líder
comunista fala em tentativa de “desviar” as atenções da “substância” do Orçamento.
“Claramente que a posição convergente do
Presidente da República com as declarações
do primeiro-ministro visam, em primeiro lugar,
pressionar o PCP, e, em segundo lugar, desviar
daquilo que vai ser a substância da proposta de
lei do Orçamento do Estado.
“Pensamos que isto é uma pressão inaceitável
e uma visão muito restritiva em relação à importância que assume a lei do Orçamento do Estado
para 2019.
Por isso, quando nos perguntam nós afirmamos
claramente que pensamos com a nossa própria
cabeça e decidiremos com o máximo de independência à luz dos interesses dos trabalhadores
e do povo”, sentenciou.

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

UE é “tão má como a China” nas
relações comerciais com os EUA
O Presidente norte-americano
afirmou hoje que a União Europeia é “possivelmente tão má
como a China” na sua relação
comercial com os Estados Unidos, apesar de o seu país gastar
“uma fortuna na NATO” para proteger os europeus.
O Presidente norte-americano afirmou que a União
Europeia é “possivelmente tão má como a China”
na sua relação comercial com os Estados Unidos,
apesar de o seu país gastar “uma fortuna na NATO”
para proteger os europeus.”A UE é possivelmente tão má como a China, só que é mais pequena”,
afirmou Donald Trump numa entrevista transmitida
hoje pela cadeia de televisão norte-americana Fox
News.”Tratam-nos muito mal, muito injustamente
(...). E apesar disso nós gastamos uma fortuna na
NATO para protegê-los”, acrescentou.
Revolta na Malásia depois de homem
de 41 anos ter casado com menina de 11
Os
muçulmanos
malaios podem casar com uma idade
inferior a 16 anos se
um tribunal religioso
aprovar o matrimónio,
algo que não aconteceu neste caso.
O casamento de um homem malaio de 41 anos
com uma menina tailandesa de 11 anos está a gerar
grande controvérsia na Malásia, refere o The Guardian. A Malásia é um país maioritariamente muçulmano e até permite que jovens com menos de 16
anos desta religião possam casar, mas apenas se
o casamento tiver a aprovação de um tribunal religioso. Só que neste caso não há registo da autorização deste tribunal e o matrimónio aconteceu no
mês passado no sul da Tailândia. Agora o homem
pode enfrentar uma pena de prisão de seis meses
caso se comprove que casou com a menina sem
permissão das autoridades religiosas. “Os nossos
agentes foram a casa deles e conheceram a mãe
da rapariga. Vamos aguardar por mais informações
antes de tomarmos uma decisão”, disse o adjunto do
primeiro-ministro, Wan Azizah Wan Ismail, de acordo com o Sunday Star. Cerca de 16 mil raparigas
com menos de 15 anos já estão casadas na Malásia
e os ativistas dos direitos das crianças naquele país
pedem uma reforma desta lei de forma a acabar com
o casamento infantil. “Casar com uma rapariga de 11
anos é semelhante ao comportamento de um pedófilo”, disse Syed Azmi Alhabshi.A Unicef também já
se mostrou “revoltada” com este caso. “É chocante
e inaceitável. A Unicef pede ao governo malaio que
cumpra com a sua promessa de banir o casamento
infantil”, afirmou Marianne Clark- Hattingh, a representante da entidade na Malásia.
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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

MERCEARIAS

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.

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

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

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

importadores de
Produtos do mar

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

info@beiranova.ca

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

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

Me. Malissa Furtado
Notária

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Sala de Aula

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

7 9
4 6
9 3
8
2 6
5
3
9
8 3
3 4
6
7 5
2 1

4
6
3 5

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

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

serviços
financeiroS

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

RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

SUDOKU: nível difícil

restaurantes

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

rENOVAÇÃO

Bêbado foi-se confessar
Um bêbedo entra no confessionário e fica lá, bastante
tempo, sem dizer absolutamente nada.
Ao fim de alguns minutos o padre, bastante preocupado,
bate na porta, para ver se o homem dizia alguma coisa,
ao que o bêbedo responde:
– Ó amigo… é escusado, é escusado bateres à porta que
deste lado também não há papel higiénico.

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

renovações

rlA RÉNOVATION

Excesso de velocidade
O polícia manda parar um homem por excesso de velocidade.
— Mas, sr guarda, eu posso explicar… — replica o homem.
— Esteja calado! Vou colocá-lo na cadeia até o chefe chegar! — esbraveja o polícia.
— Mas, por favor, eu só queria dizer que…
— Silêncio! Você está preso!
Coloca-o numa cela, sozinho, e vai embora sem lhe dar
atenção.
Horas mais tarde, o guarda volta:
— O chefe está a chegar! Sorte a sua que ele foi ao casamento da filha e deve estar de bom humor.
— Duvido muito…
Se tivesse me deixado falar, saberia que o noivo sou eu!

renovações

T.: 514-849-3808

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

ANEDOTAs da Maria rosa

6
3 1

notários

Plancher

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

imobiliáRIO

514-898-2078

dentista

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

guia do consumidor

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

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

meia
lenço
camisa
biquini
blusa

bermuda
pijama
paletó
regata
jeans

saia
terno
ceroula
cinto
vestido

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

informe-se sobre
os nossos
preços
a partir de 3$
por semana
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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 senhora para tomar conta de
uma pessoa idosa de 6 a 7 horas por semana
das 18 à 19h. 514-737-6411

Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649

precisa-se de empregados
para o café Bola
situado na st-michel.

514-376-2652

Precisa-se de pessoa para passar
a ferro roupa numa companhia no
Plateau com experiência.
514-927-1428
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 faça 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
à 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-se de padeiro,
pasteleiro, empregada de
balcão e pessoa para fazer
entregas a tempo parcial.
514-844-2169

N

António Cabral
†
Faleceu em St.-Hubert, a 1 de

Julho de 2018, com 94 anos,
o sr. António Cabral, natural
da cidade de Ponta Delgada,
São Miguel, Açores, esposo
da já falecida sra. Gloriana
Cordeiro. Deixa na dor seus
filhos(as) Maria Eulália (António Luís Estrela), José Manuel
(Cremilde Carreiro) e Dália de
Fátima. Seus netos Rodney
(Juliana), Mark (Julie-Ann),
Karen e Ryan; já falecida Sandra, seus bisnetos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório terá lugar hoje, quarta-feira 4 de julho das
14h às 22h e quinta-feira das 8h30 às 9h30. O serviço fúnebre terá lugar quinta-feira 5 de julho às 10h na
Igreja Santa Cruz. Será sepultado no cemitério Près du
Fleuve.
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-Haja.

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
Restaurante português está à procura de empregados.
- Cozinheiro/a a tempo inteiro
- Empregado de mesa a tempo inteiro ou parcial.
514-586-2888
Precisa de homens para trabalhar em paisagismo,
cofragem e cimento.
Bom ordenado consoante a experiência,
514-977-7173
Cortador/carniceiro
procura-se um cortador/carniceiro
com experiência a tempo inteiro.
514-288-2451 ou 514-817-5309
Precisa-se de homens para serviços de
limpeza contactar
514-901-1030

vende-se
Vendo prédio do bar champs
e mais 4 prédios financio ou troco
por casa ou quinta em portugal

514-588-3571

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
Senhora com muita experiência e com muita paciência, carinhosa e de confiança e que gosta de
pessoas idosas por isso gosta trabalhar com eles.
Ligue para Maggie: 514-820-5331

encontros

Homem divorciado deseja conhecer
mulher de 45 anos, mais ou menos,
para assunto sério.
438-380-4235

ecrologia
†

Maria GlOria Gomes Rito
1948-2018

Faleceu em Laval, no dia 30 de junho de 2018, com
70 anos de idade, a senhora Maria Glória Gomes Rito,
natural de Soito - Sabugal, Portugal. Deixa na dor seus
filhos Francisco Moreira (Manon) e Marie Moreira (Sylvio Martins), seus netos/as Hugo, Erika, Catarina e
Raphael, irmãos José (Olívia), Jaime (Estela), João
(Theresa), Carlos (Elsa), Jorge (Elisabete), familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul. St-Martin, E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
O velório terá lugar segunda-feira, dia 9 de julho das
19h às 22h. Haverá uma liturgia da palavra pela sua
alma às 21h. Renovam com profunda saudade a missa
de sétimo dia que se realiza sexta-feira, dia 6 de julho às
19h30. 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-Haja.

†

Maria Joaquina
De Brito Aragão
1938-2018

Faleceu em Montreal, no dia
26 de junho de 2018, com 80
anos de idade, a senhora Maria Joaquina de Brito Aragão
esposa do já falecido senhor
Joaquim Gabril Brito, natural
de Telhado, Fundão, Portugal.
Deixa na dor seu filho José
Brito, António Brito já falecido
(Maria da Cruz). Seus netos/
as Kenny, Stephanie e Victoria,
irmãos/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
Missa de corpo presente teve lugar sexta-feira, 29 de
junho de 2018 às 11h na Igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Mausoléu St-Martin em Laval.
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-Haja.

†

José Norberto Boliates
1959-2018

Faleceu em Terrebonne, no dia
30 de junho de 2018, com 59
anos de idade, o senhor José
Norberto Boliates esposo da
senhora Maria Libéria.
Deixa na dor sua esposa, seus
filhos Mike (Jennifer Calisto),
Steeve (Audrey Gagnon) e Philip (Sonia Morin), netos Brianna
e Lucas, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
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.
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F1: MAX VERSTAPPEN VENCE em ÁUSTRIA,
Depois de um monumental erro da
MERCEDES

Hélder Dias

O jovem Max Verstappen, piloto
da Red Bull, venceu o extraordinário Grande Prémio da Áustria
de Fórmula 1 depois de vários erros cometidos pela Mercedes e o
abandono de sua dupla de pilotos.
A Ferrari subiu ao pódio com Kimi
Raikkonen e Sebastian Vettel depois de ambos os
pilotos da Mercedes se queixarem de falta de potência nos seus monolugares e não conseguirem terminar a corrida assim como Daniel Ricciardo, da Red
Bull, que teve problemas com o seu motor Renault
e parou na pista faltando poucas voltas para o fim da
prova. Romain Grosjean foi o quarto à frente de seu
companheiro de Haas, Kevin Magnussen, neste que
foi sem dúvidas algumas o melhor resultado da história de equipa americana. Não esperando um bom
fim de semana a Force India ainda conseguiu dois
prestigiosos lugares terminando a prova na sexta e
sétima posição, com Sergio Perez na frente de Esteban Ocon. Mais uma vez o extraordinário piloto espanhol Fernando Alonso, que largou das boxes depois
de trocar diversas peças do seu McLaren terminou
a corrida na oitava posição. A Sauber, com Charles
Leclerc e Marcus Ericsson, também assumiu a zona
de pontuação com sua dupla: Leclerc em 9º e Ericsson em 10º. Na largada Bottas não arrancou bem e
foi superado por Hamilton e Raikkonen, caindo para
a quarta posição e sofrendo pressão de Verstappen,
porém na 4ª curva o finlandês da Mercedes recuperou com uma manobra por fora e assumiu a segunda posição, atrás de Hamilton. Verstappen seria
o terceiro após passar Raikkonen. Na 12ª volta o
motor de Nico Hulkenberg, da Renault, explodiu na
reta de chegada espalhando óleo pela pista e obrigando à primeira presença do Carro de Segurança
Virtual para ser retirado da pista ao mesmo tempo
que Valtteri Bottas vinha com problemas hidráulicos
os quais limitavam o finlandês na caixa de velocidades pilotando somente na segunda posição. Foi
então quando a Mercedes cometeu o grande erro
estratégico do final de semana. Enquanto os líderes
aproveitaram o carro de segurança virtual para parar nas boxes para troca de pneus, a equipa alemã
optou por manter o líder Hamilton na pista. No momento a vantagem era de pouco mais de sete segundos para Verstappen. Hamilton seguiu tentando abrir
tempo para os rivais mas em vão, foi quando perguntou pelo rádio porque não o chamaram para trocar
pneus durante o período do Carro de Segurança Virtual? Mas a resposta foi que a equipa tinha cometido
um grande erro! Na 25ª volta Hamilton finalmente foi
fazer a sua troca de pneus voltando na quarta posição, atrás de Verstappen, Ricciardo e Raikkonen,
pouco à frente de Vettel. Mas o pior estava para vir e
na 31ª volta Hamilton comunicava à Mercedes a falta
de potência no seu monolugar, sendo ultrapassado
pouco tempo depois pelo outro Ferrari de Sebastian
Vettel. Lá mais bem à frente Daniel Ricciardo Red
Bull sofria pressão de Raikkonen na luta pela segunda posição e com os pneus verdadeiramente danificados o australiano entrou novamente nas boxes
regressando à pista atrás de Hamilton. Desta feita o
atual comandante do Mundial de pilotos começou a
pressionar, e porque não atacar Vettel para lhe arrancar a terceira posição? Mas... não teve sucesso
... os pneumáticos também não ajudaram!!! Na reta
das boxes, sobre forte pressão de Hamilton pela
quarta posição o motor de Ricciardo explodiu. Entretanto Brendon Hartley Toro Rosso, tinha problemas
na caixa de velocidades e abandonava a corrida ...
Com oito voltas para rodar Lewis Hamilton era o piloto que batia o recorde da pista e seguia forte em
direção às Ferrari de Raikkonen e de Vettel quando
o motor do inglês parou na curva 3. Era o fim de
corrida para o inglês em um final de semana para
ser esquecido na Mercedes. Fernando Alonso abriu
caminho sobre Charles Leclerc e Pierre Gasly para
assumir a oitava posição antes da Sauber fazer uma
“dupla ultrapassagem” no francês colocando ambos
os carros na zona de pontuação.
Próximo encontro, na Europa, mais precisamente no GP da Inglaterra no dia 8 de Julho com
mais um relato em direto de A VOZ DE PORTUGAL.

A história de Peseiro, novo treinador do Sporting

Quase? Ou repetição? 13 anos e
10 clubes depois, deu-se o regresso
José Peseiro, o novo treinador do Sporting
Clube de Portugal. Agora, clique no botão de
rebobinar do seu aparelho, seja leitor de VHS
ou CD. Tudo depende, obviamente, se optou
por guardar as memórias de 2004/05.
Para o universo sportinguista em particular, trata-se mais do que um regresso. É um flashback
de 13 anos. Um flashback repleto de memórias
com travo amargo, visto que o final poderia ter
sido um dos mais felizes da história do clube.
Recordariamos, por esta altura, os feitos dos heróis de Alvalade em 2004/05, caso o desfecho
fosse outro. Completamente contrário, diga-se.
A primeira aventura de José Vitor dos Santos
Peseiro ao leme dos leões de Alvalade ficou marcada pelo quase. Uma época onde tudo esteve
bem seguro nas suas mãos, mas que acabaria por
deslizar e escapar no fim. O Sporting ambicionou, sonhou, voou e... sofreu uma grande queda.
O ano do «quase»
Quatro de junho de 2004. Dias da Cunha apre-

sentava um homem de Coruche, de seu nome
José Peseiro, para liderar os destinos do emblema leonino. Um técnico que, depois de terminada uma temporada pouco famosa no Real Madrid como adjunto de Carlos Queiroz, assumia o
seu primeiro grande desafio na carreira.
O discurso, arrojado, surpreendeu uma massa
associativa verde e branca sedenta de conquistas.
Um jovem estudioso do futebol prometeu guiar
o Sporting pelos trilhos do sucesso numa altura
em que os níveis de exigência se encontravam
em patamares elevadíssimos.
O certo é que a máquina oleou... e nunca mais
parou. Contra todos os prognósticos, José Peseiro colocou a equipa de Alvalade a praticar um
futebol bonito, dinâmico e espetáculo não faltou.
Faltou, isso sim, a conquista de títulos. Dois,
para ser mais preciso.
Depois de ultrapassado o mau arranque inicial,
o campeonato chegou a estar a um pequeno passo de distância. A derrota na derradeira e penúltima jornada, frente ao Benfica (1x0), deitou tudo
a perder e os focos viraram-se para a final da
velhinha Taça UEFA, ainda com o «milagre de
Alkmaar» bem fresco na mente.
Em pleno Estádio de Alvalade, e embora o golo
de Rogério tenha alimentado as esperanças, o
CSKA de Moscovo de Vágner Love e Daniel
Carvalho fez questão de roubar o sonho. Deu-se a machadada final na temporada do Sporting

que, de doce, passou a amarga. Uma sucessão de
dissabores que provocou um misto de sensações
no reino do leão, mas, ao mesmo tempo, serviu
para a direção reforçar a confiança depositada no
trabalho do seu treinador.
José Peseiro viu os seus poderes reforçados na
segunda época e a estadia durou menos que o
previsto. A 18 de outubro de 2005, apresentou a
demissão e deixou o Sporting na sétima posição
da tabela classificativa.
Vários anos de casa às costas
A despedida de Alvalade motivou um adeus
temporário a Portugal. O homem natural da vila
de Coruche deu início a uma vida de globetrotter e aventurou-se pelo mundo fora. Seguiram-se
experiências na Arábia Saudita, Grécia e Roménia, sendo que nem todas correram como desejado.
Divergências com a direção levaram à sua saída do Al Hilal, ao passo que, no Rapid Bucareste, os maus resultados estiveram na ordem do
dia. Tudo isto em
épocas de estreia.
As aventuras no
Panathinaikos e
na seleção saudita ficaram àquem
e, anos depois, o
Sporting de Braga abriu portas a
um regresso há
muito planeado.
Em 2012/13, Peseiro conquistou
uma Taça da Liga
pelos minhotos,
mas voltaria a
emigrar no ano
seguinte.
Surgiu
uma
oportunidade no Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos e, mais tarde, no Al Ahly, do Egito. A
crise vivida no FC Porto em 2015/16, já após a
saída conturbada de Julen Lopetegui, levou José
Peseiro a abandonar, ainda numa fase precoce, o
comando do emblema africano.
Assumiu uma equipa destroçada, sem rumo e
terminou a época no terceiro lugar do campeonato com uma final da Taça de Portugal perdida
aos pés do SC Braga. Ora, nova temporada, novo
destino e... novo regresso.
Paulo Fonseca saiu, entrou Peseiro e a época
ficou-se pela metade no campeonato português,
já que a preferência pelo continente asiático se
manteve em alta, com o Al Sharjah à cabeça.
Na temporada passada, foi a vez do Vitória de
Guimarães entrar num período agitado. José Peseiro fez as malas, uma vez mais, e ingressou na
Cidade Berço. Dez jogos e quatro vitórias depois, falhou o acesso à Europa e... voltou a sair
de cena.
Um regresso inesperado a Alvalade
O Sporting Clube de Portugal vive uma das crises mais profundas da sua história muito por culpa da instabilidade diretiva que resultou na destituição de Bruno de Carvalho. O ex-presidente
apresentou Sinisa Mihajlovic para a próxima
temporada, mas a estadia do sérvio em Lisboa
durou pouco mais de duas semanas.
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Portugal cai nos ‘oitavos’ vítima da eficácia uruguaia

P

ortugal disse, sábado, adeus ao Mundial insuficiências da primeira fase, mas ficou adiada
2018 de futebol, caindo nos oitavos de fi- a desforra gaulesa com a seleção portuguesa, que
nal vítima da eficácia do Uruguai, num dia em lhe ‘roubara’ o título europeu em casa.
que a Argentina de Lionel Messi foi afastada
pela França.
O Uruguai fez três remates à baliza e marcou
dois golos, tendo o outro remate que não resultou em golo sido defendido por Rui Patrício, na
sequência de um livre direto de Luis Suárez, o
que fala por si acerca da eficácia dos uruguaios.
O segundo golo uruguaio resultou de um erro
defensivo fatal a este nível competitivo: um pontapé do guarda-redes Muslera para o meio-campo português, Pepe tocou de cabeça para trás em
vez de devolver a bola para o meio-campo uru-

Fernando Santos (Portugal): “Parabéns à
equipa do Uruguai, que venceu o jogo, com muita tristeza nossa. Uma segunda palavra para o
povo português: sabemos que era um dia grande
em Portugal, com praças cheias, o povo a responder ao apelo de dar as mãos e estarmos juntos. Estamos muito tristes por não termos conseguido ir em frente e dar-lhes alegrias. Era nisso
que acreditávamos. É essa a nossa tristeza e a
do balneário. Não valem as vitórias morais, não
vale a pena. Prefiro ganhar e ter jogado menos.
Para os portugueses e para que a festa continuasse. Dizia que estou orgulhoso dos meus jogadores. O que fizeram na segunda parte foi muito
bom em termos de entrega, vontade, procuraram
de uma forma e outra chegar ao golo. Tinha dito
ao intervalo que se conseguíssemos o golo do
guaio, proporcionando o lance que deu o segun- empate tínhamos uma janela muito forte para
do golo de Edinson Cavani. De resto, a eficácia vencer. Depois sofremos um golo no segundo
uruguaia cedo se revelou, logo aos sete minutos,
quando Cavani abriu o marcador, na sequência
de um cruzamento tenso de Luís Suarez do flanco direito português. Em vantagem, o Uruguai
‘recuou as linhas’ e Portugal ‘pegou’ no jogo,
teve posse de bola, mas nunca conseguiu penetrar no bloco defensivo baixo dos uruguaios por
falta de presença na área, tornando a circulação
da bola previsível e infrutífera, por falta de acelerações e desequilíbrios.
Na segunda parte, Portugal realizou a sua melhor exibição no torneio, forçado a assumir a iniciativa e o ataque organizado, fez mesmo o mais
difícil, ao marcar o golo do empate por Pepe,
aos 55 minutos, na sequência de um pontapé de
canto, mas o erro defensivo, sete minutos depois,
deitou tudo a perder. Desta vez, faltou também
um Cristiano Ronaldo decisivo, como fora no
jogo inaugural com a Espanha, a procurar sempre resolver individualmente a falta de soluções
ofensivas da equipa, mesmo depois de Fernando Santos tudo ter arriscado com as entradas de
Quaresma, aos 65 minutos, e Manuel Fernandes,
aos 84, este já em desespero de causa. O Uruguai
vai agora defrontar nos quartos de final a França, que derrotou a Argentina por 4-3, num jogo
em que o jovem Kylian Mbappé, de 19 anos, foi
determinante, ao marcar dois golos. O registo
em Mundiais ditava sempre o mesmo resultado:
vitória da Argentina perante a França nos dois
encontros anteriores, com a campeã mundial em
1978 e 1986 a apurar-se com dificuldades na fase
de grupos, enquanto os franceses, vencedores
em 1998, passaram em primeiro e sem derrotas
a primeira fase. O triunfo gaulês foi indiscutível
perante uma Argentina que revelou as mesmas

remate. Tentámos, mas não conseguimos. Parabéns ao Uruguai.
O Uruguai fez dois golos e Portugal apenas um
e no futebol conta quem marca mais. Na primeira parte conseguimos menos a nossa estratégia,
mas na segunda tivemos várias oportunidades
para poder finalizar. Tivemos uma muito boa do
Bernardo Silva. Podíamos ter concretizado, mas
houve mérito do Uruguai que defendeu muito
bem. No banco fiquei com a sensação de que
houve um lance duvidoso (na área Uruguaia nos
descontos), mas não é por aqui que agora vamos
entrar. Portugal perdeu. Nunca estivemos aqui
para falar dos árbitros, não vamos por aí. São
momentos do jogo em que no banco achamos
que as coisas são assim, mas o jogo acabou.
Podíamos sempre ter feito mais quando perdemos. Já dei os parabéns aos jogadores. Estamos
tristes. Não estamos de parabéns pelo resultado, mas pela atitude, determinação e empenho
dos jogadores perante uma forte equipa. Jogadores estão de parabéns nesse sentido. Nunca o
Uruguai tinha feito um golo como o primeiro.
São situações incontroláveis. Houve mérito do
Uruguai, fez esses dois golos. Portugal rematou
mais, mas não fez. Parabéns ao Uruguai.
O Cristiano Ronaldo tem muitíssimo para dar
ao futebol. Há já competição em setembro, nova
prova da UEFA. Queremos que esteja connosco
para ajudar os mais jovens a crescer, um crescimento natural. Equipa com muitos jovens e queremos o capitão sempre presente nestas horas.
Cristiano Ronaldo tentou driblar, aparecer. Normalmente não sofremos golos. Se tivéssemos
feito o que normalmente faz a equipa, teríamos
ganho 1-0, mas não foi isso que aconteceu. Penso que Portugal fez bom jogo. Mas perdeu e isso
é que conta”,
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