
Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BouL. ST-LAuReNT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BrAS Iro

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs sObrE carvãO

António CostA em montreAl
4-8

ANNéeS 58 | éDItIoN #3 | mercreDI le 9 mAI 2018

sr. sAnto Cristo
dos milAgres

sAntA ClArA 
voltA à 1ª ligA FC Porto CAmPeão 2017/1822 23 14
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addrEssE | EndErEÇO                                                     
4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl, Qc.,Ca., H2W 1Z4
TeL.: 514 284.1813 ou CeL.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com
adMinistratiOn                                                             
ÉditEur | PrOPriÉtairE: Sylvio Martins
adMinistratricE: Marie Moreira
dirEctEur: Daniel Loureiro
rÉdactEur En chEf: Mário Carvalho
rÉdactEur adjOint: Antero Branco
cOllabOratEurs                                                                
António Pedro Costa Augusto Machado 
elizabeth Martins Carreiro Francisca Reis
Hélder Dias José da Conceição
José de Sousa Jorge Correia
Jorge Matos Manuel Rodrigues
Maria Helena Martins Miguel Félix 
Ricardo Araújo Pereira Telmo Barbosa
Tony Saragoça Vítor Gonçalves.
fOtOgraPhE OfficiEl                                                              
Humberto Cabral
João Arruda
Manuel Neves

ÉquiPE cOnsEillEr                                                                 
Leonardo Soares
Roberto Carvalho

distributiOn                                                                           
Nelson Couto

PAlAvrA Do eDItor

SylvIo mArtINS

sErviÇOs cOnsularEs                                             
eMBAixADA De
PoRTuGAL eM oTAVA t.: 613.729.0883 
CoNSuLADo GeRAL De 
PoRTuGAL eM MoNTReAL t.: 514.499.0359
assOciaÇÕEs E clubEs                                                  
ASSoCiAção DoS PAiS t.: 514.495.3284
ASS. MuLHeR PoRT. Do CANADá t.: 514.983-7837
ASS. NoSSA SeNHoRA De FáTiMA t.: 450.681.0612
ASS. PoRTuGueSA Do CANADá t.: 514.844.2269
ASS. PoRTuGueSA Do eSP. SANTo t.: 514.251.9791
ASS. PoRTuGueSA De LASALLe t.: 514.366.6305
ASS. PoRTuGueSA De STe-THéRèSe t.: 450.435.0301
ASS. DA TeRRA QueBeQueNTe t.: 514.237.3994
CASA DoS AçoReS Do QueBeQue t.: 514.388.4129
CeNTRo CoMuNiTáRio
             Do DiViNo eSPíRiTo SANTo t.: 514.353.1550
CíRCuLo De RABo De Peixe t.: 514.843.8982
CoMuNiDADe ANGoLANA De MTL t.: 514.619.5932
CLuBe oRieNTAL De MoNTReAL t.: 514.342.4373
CLuBe PoRTuGAL De MoNTReAL t.: 514.844.1406
DiViNo eSP. SANTo De WeST-iSLAND t.: 450.424.1534
FeSTiVAL PoRTuGAL eM MTL t.: 514.923.7174
LiGA DoS CoMBATeNTeS t.: 514.844.1406
SPoRT MoNTReAL e BeNFiCA t.: 514.273.4389

cEntrOs                                                                                  
AJuDA à FAMíLiA t.: 514.982.0804
Ação SóCio CoMuNiTáRio t.: 514.842.8045
iNTeGRAção e CuLTuRA LuSo t.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
PoRTuGueSA De LAVAL t.: 450.681.0612
SANTA CRuZ / LuSiTANA t.: 514.844.1011

filarMónicas                                                                                  
DiViNo eSPíRiTo SANTo t.: 514.844.1774
PoRTuGueSA De MoNTReAL t.: 514.982.0688

igrEjas                                                                                  
MiSSão SANTA CRuZ t.: 514.844.1011
MiSSão De Nª Sª De FáTiMA t.: 450.687.4035
ranchOs fOlclóricOs                                           
CAMPiNoS Do RiBATeJo t.: 514.648.8343
CANA VeRDe t.: 514.618.9087
eSTReLAS Do ATLâNTiCo t.: 450.681.0612
iLHAS Do eNCANTo t.: 514.388.4129
RANCHo FoLC. SANTA CRuZ t.: 514.844.1011
PRAiAS De PoRTuGAL t.: 514.844.1406

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câmBIo Do DólAr cANADIANo
8 De mAIo De 2018

1 euro = cAD 1,550510

Primeiro mês Ao vosso serviço

Já lá vão 14 anos a trabalhar no jornal 
mais antigo do canadá como empregado 

e hoje sou o novo editor do jornal A voz de 
Portugal.

A nova administação vai apresentar pouco a 
pouco alterações no jornal como por exemplo,  
“O Açoriano” estará de volta em breve para 
informar em grande o que se passa nos Aço-
res e apresentar a sua rica cultura que muitos 
gostavam. Também temos uma grande mudan-
ça na nossa equipa editorial. Nesta edição há 
um novo diretor, Daniel Loureiro que é um 
dos nossos colaboradores e que adora ser por-
tuguês e que gosta muito da sua comunidade. 

Com um novo diretor e novas ideias vamos 
ter um jornal mais forte e presente em todos os 
eventos da nossa comunidade. Também temos, 
a partir de hoje, dois novos conselheiros do 
jornal, Leonardo Soares e Roberto Carvalho, 
que vão nos ajudar a fazer deste jornal, um jor-
nal com maior valor para a nossa comunidade. 
Para a próxima edição o novo diretor come-
çará a sua nova crónica. E, quero convidar to-
dos que gostem de escrever, e que gostaria de 
colaborar connosco podem comunicar com o 
jornal.

O antigo diretor do jornal Manuel de Sequeira 
Rodrigues deixa uma mensagem para a nossa 
comunidade e para a nossa equipa. Obrigado 
pelo seu trabalho neste jornal e que continue a 
ajudar de uma certa maneira a continuar a dar 
voz, A VOZ DE PORTUGAL.

A mINhA colABorAção como
DIretor Do JorNAl A voz
De PortugAl chegou Ao fIm
Já lá vão alguns anos que aceitei com entu-

siasmo o convite do Sr. Eduino Martins para 
participar no projeto que constituía o jornal A 
Voz de Portugal. Este projeto pretendia e pre-
tende ser um veículo cultural, informativo, um 
elemento aglutinador entre os diversos aspetos 
da comunidade portuguesa residente no Cana-
dá, em particular no Québec.

A vida é feita de uma complexidade de olha-
res que se completam e engrandecem a cul-
tura que é fundamental em qualquer ativida-
de humana, e o jornal tem contribuído para 
a formação e informação das pessoas. O que 
realmente preenche é a partilha de conheci-
mentos, experiências e o contacto humano. A 
minha colaboração como Diretor do jornal A 
Voz de Portugal chegou ao fim. Foi um tempo 
muito enriquecedor que tem um lugar especial 
na minha vida, proporcionou momentos grati-
ficantes dos quais guardo muitas e boas recor-
dações.

Quero agradecer a toda a equipa do Jornal A 
Voz de Portugal, que é a verdadeira base do 
sucesso deste jornal para mantê-lo vivo. Que-
ro também agradecer à comunidade em geral, 
enquanto suporte para o jornal assim como lei-
tores interessados e fiéis. Até sempre.

manuel de Sequeira rodrigues

mANuel roDrIgueS
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1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

ANtóNIo PeDro coStA

As FestAs do senhor

é a roda da vida, chegámos 
rapidamente às festas do 

Senhor Santo cristo dos mila-
gres e Ponta Delgada veste-se 
de gala, para acolher milhares 

de peregrinos que prestam homenagem e vene-
ração respeitosa ao ecce homo, festa que cons-
titui a maior referência religiosa dos Açores.
O Santuário Diocesano do Senhor Santo Cristo e 

o próprio Convento da Esperança voltam a ser o 
centro de todas as atenções para onde crentes ou 
não crentes ali convergem. Os micaelenses culti-
varam as mais belas flores para emprestar a mag-
nificência e suntuosidade àquele templo que irra-
dia nestes dias um perfume especial e com uma 
beleza que encanta todos os que o visitam. Na vi-
gília do Sábado ainda dentro do Santuário muitos 
são os que perante a santa imagem se detêm junto 
ao altar para uma breve prece e ninguém fica in-
diferente àquele olhar comovido, que nos provoca 
sensações e emoções fortes e nos interpelam e nos 
enche de alegria e nos pacifica interiormente.
Muito mais do que os arraiais, muito mais do que 

as tasquinhas, mais do que os passeios, a ida às 
feiras ou assistir ao imponente fogo de artifício, 
as festas do Senhor Santo Cristo são, sobretudo, 
uma ocasião sublime de gratidão do povo micae-
lense e cada vez mais dos povos das outras ilhas 
deste torrão insulano, pelo dom da vida, amar-
ga, por vezes, é certo, mas também pela alegria 
de descobrir o significado e a beleza das coisas 
simples. É uma oportunidade para se agradecer 
ao Senhor das Ilhas por termos chegado a mais 
um ano para assistir às grandiosas festas. A ve-
neranda enternecedora Imagem do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres estimula-nos a ser um sinal e 
testemunho cristão, não apenas no Domingo do 
Senhor, mas no dia a dia, no nosso posto de tra-
balho ou no convívio com os nossos familiares e 
amigos. Aquela veneranda imagem é uma relíquia 
que desde o berço nos acostumamos a olhar com 
respeito e sublime admiração.
Nestes dias de festa, seja o povo humilde e anó-

nimo destas ilhas ou o mais letrado dos seus habi-
tantes, não se coíbe de fixar o seu olhar, no olhar 
daquela doce e compassiva imagem, que fita uma 
população inteira e a todos abençoa e derrama 
graças e bênçãos. Quer estejam no Canadá, nos 
Estados Unidos, na Bermuda ou no Continente, 
todos têm os olhos postos na televisão e nas re-

des sociais na ânsia de assistirem a um momento 
da festas ou ouvirem entoar o comovedor hino do 
Senhor Santo Cristo. 
Por outro lado ninguém fica insensível ao vai e 

vem de centenas e centenas de jovens que rumam 
a Ponta Delgada a pé, noite dentro, num movi-
mento invulgar. Vêm da costa norte ou da costa 
sul de S. Miguel e dirigem-se à Igreja de S. José, 
para participarem, já madrugada, na homenagem 
dos peregrinos. Trata-se de um testemunho ex-
traordinário da nossa juventude, que até comove 
qualquer um.
Na noite do Sábado do Senhor, ir a pé da sua 

freguesia ou vila para a “cidade”, é uma renovada 
forma de peregrinar na atualidade, já que antiga-
mente muita gente se deslocava a pé para parti-
ciparem nas festividades. Jovens mães, levando 
os seus filhos em carrinhos de bébé ou grupos de 
jovens das Paróquias de S. Miguel, devidamente 
coordenados e com coletes reflectores, utilizam as 
bermas das estradas movimentadas, originando, 
por vezes, algum perigo.
Neste particular há que disciplinar estas cami-

nhadas, pois o intenso tráfego automóvel constitui 
sério risco, sobretudo para as crianças, que acom-
panham os mais velhos.
As gentes desta ilha e dos Açores voltarão mais 

uma vez a fixar o doce olhar do Ecce Homo, numa 
atitude recatada, onde cada um expressa à sua 
maneira o seu reconhecimento e que só o Senhor 

Santo Cristo dos Milagres entende, pois neste 
mundo cada vez mais confuso, onde se perdem os 
valores espirituais, a religião enfrenta um desafio 
enorme de ajudar a pessoa humana a reorientar-se 
nesta aldeia globalizada, tendo em vista alcançar 
uma plena justiça.
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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
0:15 Notícias do Meu País
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 1986

sÁbadO, 12 dE MaiO                           
2:15 Dentro
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 Lagoa - São Miguel
 ilha a Cores
11:45 Volta ao Mundo
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 Melgaço
 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, 13 dE MaiO               
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:00 A Cidade na Ponta dos Dedos
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:00 Agora Nós
11:15 Sociedade Recreativa
12:15 Higiene oral
 Diga Doutor
13:00 Joias Para Que Vos Quero?
13:30 Notícias do Meu País
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Network Negócios
16:45 Tech 3
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
0:00 A Grandiosa
 enciclopédia do Ludopédio
1:00 Lusa Music Box

2ª-fEira, 14 dE MaiO                      
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:32 Atlântida - Madeira 2018
7:00 Janela indiscreta
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
9:55 A Praça
11:42 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal

4ª-fEira, 9 dE MaiO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Assembleia da República:
 Sessão Solene
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
10:00 Visita Guiada
10:45 Lusa Music Box
11:15 Literatura Aqui
11:42 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Todos a Bordo - Diários
16:15 Brainstorm
17:00 A Voz e os ouvidos do MFA
18:30 o ano de todas as revoltas.
 A Revolta da Madeira
18:45 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 o Sábio
23:45 Janela indiscreta
0:00 Viagens à Volta do Mundo!
 Volta ao Mundo
0:15 Grande entrevista
1:17 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 10 dE MaiO                              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
5:47 Liderança Jovem
 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
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 Todos a Bordo - Diários
16:45 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 excursões Air Lino
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 o Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Grande área
0:45 Mantas Alentejanas
 Fabrico Nacional
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-fEira, 11 dE MaiO                     
5:00 Grande área
6:47 Sociedade Civil
7:00 órbita
 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 Todos a Bordo - Diários
17:00 Brainstorm

671a bOul curÉ-labEllE, laval, 
h7v 2t8 | t.: 450-682-9414 

www.patisseriemedeiros.com

EsPEcial
quartas-fEiras

2495$1995$

Combo de
frango familiar

Portugueses do CAnAdá querem mostrAr
ComunidAde bem integrAdA nA soCiedAde

o conselheiro das comunidades Portuguesas 
no canadá, Daniel loureiro, considera que 

o primeiro-ministro António costa, em visita ao 
canadá, vai ver uma comunidade portuguesa 
“bem integrada na sociedade local”.
“Esta é uma oportunidade para mostrar ao pri-

meiro-ministro e aos membros do governo que a 
nossa comunidade aqui faz coisas boas e bonitas 
e que se integrou bem na sua sociedade de aco-
lhimento”, afirmou à Lusa Daniel Loureiro, de 
27 anos, filho de emigrantes ribatejanos.
Ao longo de quatro dias de presença no Canadá, 

com início na quarta-feira passada, António Cos-
ta, além de Otava, Kingston e Toronto, esteve 
ainda em Montreal, em 05 de maio. O conselhei-
ro das Comunidades Portuguesa no Canadá des-
tacou ainda a componente “muito comunitária” 
da visita, algo que acredita ser “muito benéfico” 

para a comunidade portuguesa no Canadá.
As relações bilaterais vão sair “fortificadas com 

esta visita”, com Daniel Loureiro a destacar o 
Acordo de Livre Comércio entre a União Euro-
peia e o Canadá (CETA), tema que vai estar no 
centro da discussão entre António Costa e Justin 
Trudeau.
“São cerca de 900 milhões de dólares (580 mi-

lhões de euros) em trocas comerciais entre os 
países. Sem dúvida este será o tópico mais abor-
dado, sem deixar de fora outros temas, como o 
da imigração e o acordo de mobilidade juvenil”, 
sublinhou Daniel Loureiro.
O Canadá e a União Europeia, com o apoio do 

Governo português, concluíram em 2016 um 
Acordo Económico e Comercial Global (CETA), 
que entrou em vigor no final de 2017.
Entre outros pontos, o acordo prevê uma redu-

ção de 90,9% das taxas aduaneiras canadianas, o 
que se julga que facilitará as exportações de pro-
dutos nacionais, designadamente de vinho (que 
em 2015 atingiu os 54 milhões de euros) e queijo 
(1,6 milhões de euros em 2015).
A imigração é um tema “muito sensível”, ape-

sar de não existir nenhum acordo entre os países, 
o Conselheiro das Comunidades Portuguesas re-
conhece que a comunidade portuguesa no Cana-
dá “está bem integrada”.
“Somos trabalhadores e viemos em busca de 

uma vida melhor. Espero que o acordo de mo-
bilidade juvenil seja assinado, mas não ficarei 
surpreso se ficar para uma outra oportunidade”, 

declarou.
O Programa Internacional Experience Canada 

(IEC) facilita a cooperação bilateral na mobili-
dade jovem entre ambos os países, proporciona 
oportunidades para os jovens canadianos e cida-
dãos dos países que integram o acordo, entre os 
18 aos 24 anos.
A imigração é uma questão muito “sensível”, 

e segundo alguns especialistas só nas áreas da 
construção e da agricultura existem 200 mil tra-
balhadores indocumentados.
Nesse sentido, Daniel Loureiro espera que se 

discuta este tema para que “se possa facilitar a 
vinda de portugueses que desejem o Canadá”.
Dos problemas que a comunidade lhe faz che-

gar, o conselheiro realça a “falta de serviços” nos 
consulados.
“As pessoas só vão ao consulado quando preci-

sam de algo, mas muitas vezes fazem as coisas 
em cima da hora. Por isso os serviços não são 
sempre prestados com essa rapidez, isto claro, 
por falta de recursos humanos e tecnológicos”, 
frisou. No entanto “isto não quer dizer que não 
faça chegar” a mensagem ao Secretário de Esta-
do das Comunidades Portuguesas.
A ligação afetiva a Portugal acaba também por 

merecer um grande destaque para Daniel Lou-
reiro. “As pessoas muitas vezes perguntam-me o 
que faz Portugal por nós e vice-versa. Claro que 
o meu primeiro objetivo é fazer com que a nossa 
comunidade participe na vida política, social e 
económica de Portugal, na nossa sociedade de 
acolhimento”, explicou.
Na opinião do conselheiro, o mais importante 

é que a comunidade no Canadá “mantenha viva 
e língua e a cultura portuguesa”, para que conti-
nuem a ter uma “participação cívica e política”, 
apoiando os diferentes “movimentos associati-
vos, quer na vertente social, económica, política 
e familiar”. A transmissão da língua e da cultura 
portuguesa aos mais novos deve ser o “grande 
projeto das comunidades portuguesas” localiza-
das nas várias regiões do Canadá.
“Só assim é que a nossa comunidade se manterá 

viva e continuará a crescer. Temos uma respon-
sabilidade individual de continuar a manter viva 
a nossa língua, a nossa cultura e as nossas tradi-
ções”, concluiu. Segundo uma nota do governo 
canadiano, existem no país cerca de 480 mil por-
tugueses e lusodescendentes.
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio
excecional sobre o magníf ico 

cemitérioNotre-Dame-des-Neiges, 
o maior do país, permite-lhe 

homenagear a vida de
maneira realmente

personalizada.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:

- 2 capelas
- 9 salões

- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores

- acesso fácil por transportes públicos

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para 

todo o típo de orçamento.

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

PortugAl e CAnAdá vão AssinAr
ACordo PArA mobilidAde de jovens

os governos português e ca-
nadiano vão assinar um 

acordo sobre mobilidade para es-
tudos e trabalho de jovens entre 
os 18 e os 25 anos.
O secretário de Estado das 

Comunidades, José Luís Carneiro, 
falava à Lusa antes de o primeiro-
ministro participar numa receção 
no Centro Português Recreativo 
Lusitânia, em Otava, primeiro 
ponto da visita oficial de quatro dias 
de António Costa ao Canadá.

Na quarta-feira, o grupo 
parlamentar do PSD apresentou 
um requerimento no qual se exige 
ao Governo que resolva várias 
questões da comunidade portuguesa 
no Canadá, desde a existência de 
um elevado número de cidadãos 
indocumentados, até a questões de 
atrasos no relacionamento com os 
serviços de Segurança Social.
José Luís Carneiro defendeu que 

todas as questões levantadas pelos 
sociais-democratas “têm sido objeto 
de tratamento sistemático” por parte 
do atual Governo e salientou que 
esta visita ao Canadá do primeiro-
ministro permitirá “dar um passo 
significativo ao nível da mobilidade 
de cidadãos”, sobretudo dos mais 
jovens.
“No que respeita à Segurança 

Social, a questão terá uma evolução 
com uma declaração comum dos 

governos de Portugal e do Canadá”, 
adiantou o secretário de Estado, 
que também referiu que este tipo 
de problemas de morosidade “já 
existia com o Executivo anterior”. 
“É um problema que os deputados 
do PSD conhecem há vários anos”, 
completou.
Quanto ao assunto relativo aos ci-

dadãos indocumentados, José Luís 
Carneiro considerou “incompreen-
sível que o PSD levante este tema 
de grande sensibilidade”. “Temos 

mantido um diálogo permanente 
com o poder legislativo e com o 
ministro da emigração canadiano. É 
uma questão complexa – e o PSD 
sabe isso perfeitamente. Já há me-
didas de flexibilização para a sua 
regularização”, disse o membro do 
Governo. O secretário de Estado 
das Comunidades também recusou 
a crítica do PSD sobre uma alegada 
degradação dos serviços consulares 
portugueses em Toronto, onde resi-
de o maior número de portugueses 
(um total de 450 mil no Canadá).
“Os serviços consulares de 

Toronto têm sido reforçados. Não 
se pode falar em degradação”, 
contrapôs José Luís Carneiro, antes 
de acrescentar que, durante a visita 
do primeiro-ministro, serão também 
adotadas medidas para o reforço do 
ensino da língua portuguesa.
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vAsCo Cordeiro levA Ao CAnAdá
mensAgem sobre novA reAlidAde dos Açores
o presidente do governo regional dos 

Açores defendeu esta quarta-feira, pe-
rante representantes da comunidade portu-

guesa em otava, que a realidade açoriana é 
agora diferente, num discurso em que elo-
giou os compatriotas que ajudaram a cons-
truir o atual canadá.
Vasco Cordeiro falava perante cerca de duas 

centenas de pessoas no Centro Português Re-
creativo Lusitânia, o primeiro ponto de um pro-
grama de quatro dias de visita oficial do primei-
ro-ministro, António Costa, ao Canadá.
O responsável proferiu um discurso curto mas 

muito emotivo, durante o qual se referiu ao en-
tusiasmo de estar a partilhar momentos com 
gente da sua terra, que “por opção, ou por opor-
tunidade, decidiu um dia procurar um melhor 
futuro no Canadá”. 
“Passem os anos que passarem os meus caros 

amigos e amigas não são esquecidos, da mesma 
forma que também vocês não esquecem a terra 
que vos viu nascer”, declarou o presidente do 
Governo Regional dos Açores. 
Vasco Cordeiro fez depois questão de susten-

tar a ideia de que a realidade dos Açores é agora 
bem diferente em relação ao tempo em que a 
maioria daqueles emigrantes abandonou a sua 
terra. 
“Se é certo que esta visita tem o objetivo de 

conhecer melhor, de forma mais direta, as co-
munidades aqui no Canadá, também é uma 
oportunidade para dar a conhecer o país e a re-
gião dos Açores que temos hoje. 
Este é um grande serviço que podemos pres-

tar às causas de Portugal e dos Açores”, acres-

centou o presidente do Governo Regional dos 
Açores. Perante os representantes da comuni-
dade portuguesa, Vasco Cordeiro deixou mais 
uma mensagem em tom emotivo: “Esta é uma 

oportunidade para se ver aquilo que açorianos 
ajudaram a construir aqui no Canadá”. 
“O progresso deste país também é fruto do 

vosso trabalho e do vosso empenho. Isso é para 
mim um grande motivo de orgulho”, acrescen-
tou.
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minhA PátriA é A línguA PortuguesA

Não sou nada, 
nada tem, 

nada quer, nada sabe, perdi quase 
tudo ao emigrar, da minha pátria 
guardei o melhor que ela me deu a 
língua portuguesa!
Não é ouro nem prata, não se com-

pra nem se vende, o diamante mais 

precioso é a minha língua portugue-
sa, a maior herança que os meus pais 
me doaram ao nascer e que já dei às 
minhas filhas e quanto mais dou mais 
tenho para dar. Foi necessário, esperar 
mais de meio século de vida, para po-
der apertar a mão do primeiro minis-
tro de Portugal e lhe dizer seja bem-
-vindo, senhor António Costa à minha 
terra Montreal, Canadá. O primeiro-
-ministro português, António Costa, 
encerrou em Montreal a sua visita ofi-
cial de cinco dias ao Canadá da mes-
ma forma como a iniciou em Otava na 
quarta-feira, com um encontro com as 
comunidades portuguesas.
Foi no passado sábado dia 5 de 

Maio, dia da língua portuguesa, que 
o primeiro ministro de Portugal Antó-
nio Costa visitou a cidade de Montreal 
e curiosamente o primeiro lugar que 
visitou foi o Centro comunitário de 
Santa Cruz, é naquele espaço que Por-
tugal em Montreal tem mais vida, tem 
mais historia para contar, ali se ensi-
na a língua portuguesa, terceira idade 
reúne-se para conviver e comer jun-
tos, festejam-se as festas do Sr. Santo 
Cristo, Espírito Santo, Nossa Senhora 
do Monte, Sagrado Coração de Jesus, 
tocam filarmónicas, dançam ranchos 
folclóricos, cantam artistas comuni-
tários, ali se reza, se batizam, ali se 
canta e também se chora na hora da 

morte de muitos compatriotas nossos, 
e com a morte se vai a vida e também 
a língua portuguesa.
O primeiro-ministro encontrou-se 

com os alunos e professores da esco-
la portuguesa, em seguida desceu ao 
salão nobre onde algumas centenas 
de pessoas marcaram presença para 
o receber e toda a sua comitiva, que 
o acompanhou na visita a Santa Cruz, 
Secretário de Estado das Comunida-
des Portuguesas, José Luís Carneiro, 
embaixador de Portugal em Otava, 

Pedro Moutinho de Almeida, Cônsul 
de Portugal em Montreal, José Gue-
des de Sousa, e o representante do go-
verno da províncias do Quebeque, o 
ministro das finanças, Carlos Leitão, 
Alex Norris, conselheiro da Câmara 
de Montreal, e Daniel Loureiro, con-
selheiro das comunidades portugue-
sas. No palco um grande número de 
crianças ainda de tenra idade canta-
ram duas canções, de seguida um jo-
vem da escola portuguesa declamou o 
poema de Fernando Pessoa ‘’Minha 
Pátria é a língua Portuguesa’’
Mas a grande surpresa foi a atuação 

de uma jovem da mesma escola que 
cantou uma canção de Ana Moura 
“desfado” e encantou toda a plateia 

com a sua magnífica voz e até levou o 
primeiro-ministro a filmar com o seu 
telemóvel.
De seguida o Padre Phong respon-

sável espiritual da missão de Santa 
Cruz desejou as boas vindas ao pri-
meiro-ministro e relatou um pouco de 
tudo aquilo que se faz neste centro e 
o quanto os portugueses se orgulham 
das suas origens.

António Costa, agradeceu a presença 
de todos!
Afirmando que podemos ser um 

bom Canadiano sem deixar de ser um 
bom português. Mais tarde voltou a 
encontrar-se com a comunidade por-

tuguesa, no Cais Alexandre no velho 
porto de Montreal, várias personalida-
des usaram da palavra, é também de 
salientar a presença da representante 
do governo Canadiano a deputada 
Alexandra Mendes.
Daniel loureiro, realçou as virtudes 

da comunidade portuguesa aqui ra-
dicada e pediu ao primeiro-ministro 
para nunca se esquecer de nós.
O ministro das finanças do Quebe-

que elogiou o bom trabalho realizado 
pelo cônsul de Portugal em Montreal, 
e destacou as boas relações entre o 
Quebeque e Portugal e que foi esta 
província a primeira a assinar o acor-
do comercial entre Canada e Europa.
António Costa fez questão de afir-

márIo
cArvAlho
fotos de
João Arruda

mar que ninguém representa melhor 
Portugal nestes país, como os portu-
gueses que aqui residem!

Na sua intervenção, o líder do execu-
tivo nacional também prometeu me-
lhorar a eficiência dos serviços consu-
lares após anos em que o país esteve 
sob resgate financeiro “Portugal viveu 
uma crise económica grande, que 
teve consequências, designadamen-
te na capacidade que o país teve de 
prestar melhores serviços consulares, 
mas, felizmente, virámos essa página 
e estamos agora a crescer, a criar em-
prego, com défice e finanças públicas 
controladas. Vamos poder começar 
a melhorar cada vez mais também a 

qualidade dos nossos serviços consu-
lares”, disse, recebendo palmas. 
Antes de terminar o primeiro-

-ministro fez questão de condecorar 
em nome do presidente da republica 
empresaria ‘’chefe’’ Helena Loureiro 
com a medalha de mérito comercial! 
Por fim o fadista Camané brindou os 
presentes com alguns fados.
E para concluir o primeiro Ministro 

António Costa demonstrou muita hu-
mildade e disponibilidade para saudar 
os portugueses que fizeram questão 
de o cumprimentar. E assim se vive 
por nada, e até de nada se pode mor-
rer, e quando este nada acontecer, nem 
mais nada poderei escrever, nesta que 
é a nossa língua.
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CostA terminou A suA visitA Ao CAnAdá
Com ProgrAmA dediCAdo à línguA PortuguesA
o primeiro-ministro terminou, em mon-

treal, no Quebeque, uma visita oficial de 
quatro dias ao canadá, com um programa 
dedicado à difusão da língua portuguesa, ao 
ensino e com mais um encontro com a comu-
nidade portuguesa.

António Costa chega a Montreal ao fim da ma-
nhã, vindo de Toronto, e visita logo a seguir a 
Escola Comunitária da Missão de Santa Cruz, 

onde conversará com alunos entre os 5.º e 11.º 
anos de escolaridade.
Na escola, o primeiro-ministro ouviu uma ex-

plicação sobre o funcionamento da Escola Co-

munitária de Santa Cruz, seguindo-se uma breve 
atuação musical de crianças do infantário e uma 
intervenção do padre daquele estabelecimento 
de ensino.
António Costa e a sua comitiva almoçaram de-

pois no restaurante português “Ferreira Café”, 
local em que se encontrou com alguns investi-
dores luso-canadianos. Já na parte da tarde, o lí-
der do executivo português visitou o Centro Ca-
nadiano de Arquitetura, onde está patente uma 
mostra sobre a obra e o arquivo do arquiteto Siza 
Vieira.
O último ponto do programa do primeiro-mi-

nistro foi passado no Cais Alexandre Room, 
onde discursou e foi ao encontro da comunidade 
portuguesa e cidadãos lusodescendentes.
Com a presença de membros do Governo do 

Quebeque, esta receção terminou com um con-
vívio e um concerto a cargo do fadista Camané, 
que também atuou na sexta-feira em Toronto.
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venhAm todos Ao “Chez lusA”
SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

No dia 7 de abril abriu 
um novo negócio com 

sabores à portuguesa. “chez 
lusa” está situado no 3807 

St. Denis em montreal.
Um lugar bastante lindo e bem decorado. Lucie, 

Sabrina e Sónia Maçaroco são as proprietárias. 
Na sua abertura tiveram o Eddy Sousa que can-
tou e encantou todos os presentes e não esquen-
cendo que no futuro querem fazer todos os sá-
bado noitadas de Karaoke para todos os gostos.

Neste momento estão a servir pequenos almo-
ços e boas refeições à moda portuguesa, sem es-
quecer que fazem pastéis de natas bem diferen-
tes de todos os outros com sabores inegualáveis 
em Montreal. Quero vos convidar todos a vir dar 
uma vista de olhos e comer um dos saborosos 
pastéis de natas a um preço incrível.
Parabéns a esta linda família e que esta aventura 

seja muito positiva porque eles merecem muito 
pelo seu amor às suas raízes e tradições.
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siAl 2018: Açores e brAsil PArtiCiPArAm
em grAnde, mAs PortugAl FiCA disCreto

Já lá vão 6 edições do SIAl 
(Salão Internacional da 

Alimentação), em montreal 
no Palais des congrès e é a 

primeira vez que faço a visita deste grandioso 
evento de Alimentação.

O jornal A Voz de Portugal já falou sobre este 
evento várias vezes mas nunca tiva a possibilida-
de de estar presente e encontrar alguns profisio-
nais desta área, encontrei importadores, expor-
tadores, companhias de máquinas para etiquetar 
os seus produtos, congeladores, uma grande 
variedade de produtos através do mundo, onde 
a Espanha é o país convidado. Tive o prazer de 
visitar esta feira alimentar em 5 horas, falando e 
petiscando alguns produtos.
O Brasil esteve presente em grande, mas tam-

bém os Açores participou nesta feira que decor-
reu em Montreal de 2 a 4 de maio. Podemos notar 
que é considerado como um dos maiores eventos 
do setor alimentar, a SIAL Montreal é uma feira 
de caráter exclusivamente profissional que con-
ta anualmente com a participação de mais de 15 
mil visitantes num espaço que agrega mais 900 
expositores de 60 países diferentes.

Esta participação desenvolvida através da So-
ciedade para o Desenvolvimento Empresarial 
dos Açores (SDEA), em parceria com a Câmara 
de Comércio e Indústria dos Açores, tem como 
objetivo promover e representar as principais ca-
tegorias do setor agroalimentar açoriano, crian-

do a possibilidade dos produtos regionais entra-
rem em novos mercados o que, a breve trecho, 
se pode traduzir num aumento das exportações.
A representação das principais categorias de 

produção dos Açores neste certame integra o 
Plano Açores Export 2018 da Vice-Presidência 
do Governo Regional dos Açores e insere-se na 
estratégia de promoção do aumento das exporta-
ções de bens e serviços promovida pelo executi-

vo açoriano.
Além da presença de vários expositores, a SIAL 

oferece uma variedade de atividades e conferên-
cias levadas a cabo por profissionais reconheci-

dos, bem como workshops e programas-chave 
de compradores. Atividades que diferenciam 
este evento dos demais e o destacam como sendo 
a maior feira de inovação alimentar na América 
do Norte.
Podemos também notar que o Benny Sá da 

companhia Terra Nostra que é o distribruidor 
dos produtos Pauferr|Açor esteve presente no 
nesta grandiosa feira, podemos também salientar 
que Carlos Ferreira foi distingido pelo prémio 
“Chapeau” por “La Fondation de l’Association 
des restaurateurs du Québec pour vos nombreu-
se réalisations, votre professionnalisme et votre 

leadership ont contribué grandement à la crois-
sance et au développement de la restauration au 
Québec”. E, para finalisar encontramos o senhor 
Emanuel e Olivier Cabral que estavam presente 
neste evento.

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com
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CePAAl, os Azeites do Alentejo, à ConquistA
de montreAl no CAntinhho de lisboA

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

verde ou maduro? muito 
ou pouco picante? Sába-

do 5 de maio foi no cantinho 
de Lisboa que fizeram uma 
apresentação para descobrir 

os sabores do Azeite do Alentejo, numa inicia-
tiva do cePAAl – centro de estudos e Pro-
moção do Azeite do Alentejo que inclui uma 
prova de degustação.
Esta vasta ação de promoção arrancou no SIAL 

(Salão Internacional da Alimentação), em Mon-
treal no Palais des Congrès. Esta é uma das mais 
importantes feiras alimentares do Canadá, dirigi-
da a profissionais, com 1000 expositores e 18500 
visitantes. Quando recebi as informações de uma 
prova e degustação de azeites no Cantinho de 
Lisboa no mesmo dia em que o primeiro minis-
tro estaria na Santa Cruz e no “Quai Alexandre” 
no Velho-Porto fiquei a panicar e não quis falhar 
nenhum destes eventos informativos para os nos-
sos caros leitores deste jornal. Helena Loureiro 
colocou a gastronomia de inspiração portuguesa 
na rota gastronómica de Montreal onde, além do 
Helena, tem os restaurantes Portus360 e Canti-
nho de Lisboa. O Canadá foi identificado pelos 

produtores associados do CEPAAL como um 
dos mercados estratégicos de exportação. Em 
2017, segundo dados do INE, Portugal exportou 

1,8 milhões de euros de azeite para aquele país, 
o que equivale apenas a 0,4% do total das expor-
tações portuguesas de azeite.
As iniciativas no Canadá inserem-se no projeto 

de “Promoção do Azeite do Alentejo nos Merca-
dos Externos”, com o qual o CEPAAL pretende 
reforçar a estratégia de promoção externa e dar 
a conhecer o Azeite do Alentejo e as empresas 
produtoras a novos mercados. A intenção é con-
tribuir para o aumento das exportações, dar vi-

sibilidade coletiva a este produto, dinamizar a 
economia da região e conferir maior competiti-
vidade ao sector.

O Sr. Henrique Palma Herculano (CEPAL) fez 
uma ótima apresentação de várias qualidades de 
azeite fazendo uma degustação bastante interes-
sante e variado. Tive a honra de encontrar Rui 
e Manuel Norte dos Santos que respresentou os 
azeites muito conhecidos da comunidade por-
tuguesa em Montreal, o azeite Saloio e Marta e 
João Jordão dos Azeites Monte Portugal.
Parabéns a helena e a sua equipa por um lin-

do evento de degustação.
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fC porto CampeÃo 2017/18
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As festas do 
Senhor San-

to cristo dos mi-
lagres em Ponta Delgada na ilha 
de São miguel  é o maior evento 
religioso da região dos Açores e é 
considerado a segunda maior ma-
nifestação religiosa  do país, de-

As FestAs do senhor sAnto Cristo dos
milAgres ConvoCA A identidAde ACoriAnA no mundo

pois das festas de Nossa Senhora 
de fátima.
As festas do Senhor continuam 

atraindo milhares de emigrantes 
espelhados pelo mundo, reúne em 
grande parte a fé do povo açoriano 
afirmando a nossa identidade reli-
giosa, social e cultural. Não há ne-
nhum açoriano onde quer que esteja 
que não se recorda destas festas. Os 
que se encontram longe da sua terra 
natal e deste dia, tenho quase a cer-

teza que deixam cair uma lágrima 
chamada SAUDADE.

As Festas do Senhor Santo Cris-
to dos Milagres realizam-se desde 
1700. O ponto mais alto das festas 
é a procissão que decorre durante 
várias horas pelas ruas da maior 
cidade açoriana que numa semana 
se transforma no centro da Açoria-
nidade no mundo. Um cortejo em 
silêncio por uma multidão de pes-
soas, o silêncio é um reflexo de res-
peito ao Senhor, só se houve o Hino 
do Senhor Santo Cristo tocado por 

mais de 25 Bandas Filarmónicas. 
As ruas de Ponta Delgada são de-

coradas de tapetes de flores onde 
passa o Senhor, feitos pelas pessoas 
moradores, as ruas ficam lindas com 
um cheiro da natureza para receber 
o Senhor, as varandas enfeitadas de 
flores e com as mais lindas colchas 
festivas, colchas de verdadeiros te-
souros, colchas de renda e adamas-
cados que contribuem para a nossa 
cultura e tradições. 
A imagem este ano saiu com uma 

capa em veludo com mais de 700 
diamantes e dezenas de pedras pre-
ciosas com grande valor artístico. A 
capa não é nova, já cobriu a ima-
gem quatro vezes. A primeira vez 
que vestiu o Senhor foi em 2006 
por ocasião dos 300 anos da saída 
da primeira procissão. A capa foi 
oferecida  por José António Tavares 
Estrela um emigrante nos Estados 
Unidos da América natural da Ri-
beira Grande. Este ano as festivida-
des foram presididas pelo Cardeal 

frANcIScA reIS
e fotos de
humberto cabral

Patriarca de Lisboa D. Manuel Cle-
mente.

O Sábado é dedicado às promes-
sas, são muitos os fiéis de fé a pa-
garem promessas de joelhos e com 
círios às costas no campo de São 
Francisco para agradecer as graças 
concedidas e as promessas feitas. A 
simbologia do círio ou da vela está 
fortemente associada ao sacrifício e 
à promessa.  Existem vários círios e 
velas de cores, mas a vela branca do 
círio é a cor da paz, da paz interior, 
e da espiritualidade.  As promessas 

de joelhos é um tema muito sensí-
vel, e muitas vezes muito incom-
preensível e que é exatamente por 
este motivo que deve ser alvo do 
nosso mais absoluto respeito.
Cada um de nós tem a liberdade 

de nos expressarmos na forma que 
nos sentimos, há seguramente mui-
tas formas diferentes de prestar ho-
menagem, respeito, admiração e fé.  
Eu tenho muita fé no Senhor Santo 
Cristo. É aquele amigo a quem re-
corremos nos momentos mais difí-
ceis das nossas vidas e a quem agra-
decemos aquela luz que se acende o 
nosso caminho quando tudo parece 
perdido. 
Que o Senhor Santo Cristo dos 

Milagres continue a proteger  todos 
nós e que nos encaminhe o nosso 
futuro em paz no mundo. 
votos que celebram as festas do 

Senhor Santo cristo dos milagres 
na nossa comunidade nos dias 19 
e 20 de maio na missão de Santa 
cruz.
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5º domingo do esPírito sAnto

Na quinta Dominga do 
espírito Santo, em que 

ao mesmo tempo que as co-
roações, que se realizavam 

em Santa cruz, a procissão do Senhor Santo 
cristo dos milagres percorria as ruas de Pon-
ta Delgada. 
Os nossos amigos Emanuel Marques e Hum-

berto Cabral, que se encontram presentemente 
em S. Miguel, em partilhando diariamente suas 
fotos e vídeos, nos fizeram reviver, com sau-
dade, momentos mágicos da vivência religiosa 
açoriana.

Padre Clécio na sua homilia, mencionou que 
o símbolo do cristianismo é a cruz, que signi-
fica amor. Disse-nos igualmente que em grego 
existem três formas de expressar “amor”.  A 
primeira é “Eros” (erótico) relacionado com o 
amor romântico entre duas pessoas. O segundo 
“Filia”, relacionado com a amizade. Deu como 
exemplo o que Cristo descreve: “ninguém tem 

maior amor do que aquele que dá a vida pelos 
amigos”. E finalmente “Ágape” que é o amor 
divino, o amor em estado puro, o amor que é 

fundado na fé. Por isso, continuamos a levar à 
igreja os símbolos do Divino Espírito Santo e 
receber todas as graças que Ele nos concede, 
através do seu amor e dos seus sete dons.
Deslocaram-se até Santa Cruz para coroar, 

Maria e Tiago Melo, Juliana e Laurenzo Vital, 
Bianca Medeiros, Luísa Carreiro, Filomena 
Coelho, Natália Freitas, Ricardo Rego, Carina 
Toledo, Dolores Almeida, Nélia, Rafael e Se-
bastien Rodrigues, Gloriana Santos, Ophelie 
e Romeu Taleia, Vânia e Tiago Arruda e Sara 
Baptista.
É já no próximo fim de semana a festa em Lou-

vor do Divino Espírito Santo em Hochelaga. A 
missa de festa terá lugar, como habitualmente, 
na igreja Notre Dame des Victoires, às duas da 

tarde e será presidida pelos padres Phong e Clé-
cio. 
viva o espírito Santo!

ANtero BrANco
abranco@avozdeportugal.com
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António Gomes deslocou-se Domingo passado, com a 
sua família, ao restaurante estrela do oceano para co-
memorar o seu octogésimo aniversário de nascimento. 
Nasceu a 20 de Abril de 1938 em Torres Novas.

é um dos nossos pioneiros. Chegou ao Canadá há 
quarenta e oito anos. Recorda, como se fosse hoje, que 
no dia em que cá chegou, nevava com abundância. Tal 
como todos nós, não foi fácil se adaptar ao frio que por 
cá faz nos longos invernos.

o Jornal A Voz de Portugal deseja ao Sr. Gomes um 
feliz aniversário e longos anos de vida.

PArABéNS

BeBé DA SemANA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.

eurovisão à PortA. desCubrA que
lugAr oCuPA PortugAl nAs APostAs
Depois de ter vencido, pela primeira vez, o 

festival eurovisão da canção em 2017, 
Portugal poderá ficar num dos últimos lugares 
este ano, a avaliar pela média de várias casas de 
apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.
com.

Portugal, que concorre com a canção “O Jardim”, 
interpretada por Cláudia Pascoal e composta por 
Isaura, ocupava hoje o 22º lugar na lista de prefe-
rências dos apostadores, na qual se mantém em pri-
meiro lugar, desde 11 de março, o tema de Israel, 
“Toy”, interpretado por Netta. A canção que repre-
senta Portugal no concurso, um ano depois de o 
país se ter sagrado vencedor pela primeira vez, com 
Salvador Sobral e “Amar pelos dois”, foi escolhida 
a 04 de março, na final do Festival da Canção. No 
dia 05, a música ocupava o 21º lugar na lista de 
preferências dos apostadores, tendo a 22 de março 
atingido o 16º lugar. Ao longo o mês de abril, “O 
Jardim” foi oscilando entre o 17º e o 19º lugar, ten-
do em maio baixado para o 22º.
No entanto, quando no ‘site’ eurovisionworld.com 

é perguntado aos internautas quem irá vencer o fes-
tival, Portugal surge em terceiro lugar: até hoje 18% 
escolhem Israel, 09% a Grécia e 06% Portugal.A 
63ª edição do concurso é disputada por 43 países, 
chegando apenas 26 à final, marcada para sábado 
na Altice Arena, no Parque das Nações.
Portugal, por ser o país anfitrião tem entrada direta 

para a final, não tendo de competir nas semifinais, 
que decorrem na terça e na quinta-feira, também na 
Altice Arena. Além de Portugal, outros cinco paí-
ses têm entrada direta na final, os chamados ‘Big 5’ 
- Alemanha, Reino Unido, França, Espanha e Itália 

-, os países que contribuem com mais verbas para 
a European Broadcasting Union (EBU, na sigla 
em inglês), que organiza o concurso. Até Salvador 
Sobral ter vencido o concurso no ano passado, em 
Kiev, Portugal nunca tinha passado de um sexto 
lugar.
Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo 

falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 
e 2016). Das 49 canções portuguesas que concorre-
ram ao Festival da Eurovisão, dez ficaram nos dez 
primeiros lugares. A primeira vez foi em 1971, com 
a música “Menina do alto da serra”, interpretada 
por Tonicha, a conseguir alcançar um 9º lugar. Nos 
dois anos seguintes, Portugal manteve-se nos dez 
primeiros lugares com “A festa da vida” (7º lugar), 
interpretada por Carlos Mendes, e “Tourada” (10º), 
cantada por Fernando Tordo.Ainda na década de 
1970, Portugal conseguiu um 9º lugar com “Sobe, 
sobe, balão sobe”, interpretada por Manuela Bravo, 
em 1979. Um ano depois, já nos anos 1980, José 
Cid conseguia alcançar o 7º lugar do pódio, com 
“Um grande, grande amor”. Na década de 1990, 
além do 6º lugar de Lúcia Moniz, Portugal ocupou 
três vezes lugares no ‘top ten’: em 1991, com Dul-
ce Pontes e “Lusitana Paixão” (8º lugar), em 1993, 
com Anabela e “A cidade (até ser dia)” (10º), e, 
em 1994, com Sara Tavares e “Chamar a música” 
(8º). Entre as piores classificações portuguesas de 
sempre no Festival Eurovisão da Canção estão três 
últimos lugares: António Calvário com “Oração”, 
que obteve zero pontos, em 1964, Paulo de Car-
valho com “E depois do adeus”, com três pontos, 
em 1974, e Célia Lawson com “Antes do adeus”, 
com zero pontos, em 1997. Ao longo dos anos, as 
músicas que representaram Portugal foram em lar-
ga maioria cantadas em português, com exceção de 
três anos: 2005, 2006 e 2007. Em 2005, Portugal 
concorreu pela primeira vez com uma música can-
tada parcialmente em inglês. Em “Coisas de nada 
(gonna make you dance)”, interpretada pela ‘girls-
band’ Nonstop, o refrão era em inglês.
No ano seguinte os 2B (Rui Drumond e Luciana 

Abreu) levaram ao festival “Amar”, uma música 
cantada maioritariamente em inglês. Já a música 
que representou Portugal no concurso em 2007, 
“Amar”, de Sabrina, tinha uma letra maioritaria-
mente em português, mas com algumas frases em 
francês, espanhol e inglês.

linhA AbertA:
514 790.0251

PubliCidAde:
514 366.2888

domingo dAs 16h às 18h
5877 PAPineAu, montreAl, qC

ProdutorA
rosA velosA
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carnEirO: Carta Dominante: A Papisa, que 
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: 
Partilhe a boa disposição com quem o rodeia. Que 
o seu sorriso ilumine todos em seu redor! Saúde: 

Cuide dos rins, beba muita água. Dinheiro: é possível 
que tenha aquela promoção que tanto esperava.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO: Carta Dominante: 10 de Copas, que 
significa Felicidade. Amor: Estará preparado 
para assumir uma relação mais séria? Nunca 
desista dos seus sonhos! Saúde: evite esforços 

físicos. Dinheiro: está a ir por um ótimo caminho. 
Continue! Números da Sorte: 3, 11, 19, 25, 29, 30

gÉMEOs: Carta Dominante: 9 de Paus, que 
significa Força na Adversidade. Amor: Não 
seja tão impulsivo. Não se deixe dominar por 
maus presságios! Saúde: Faça exercícios de 

relaxamento. Dinheiro: Preste atenção ao seu saldo 
bancário.
Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39

caranguEjO: Carta Dominante: o Julgamento, 
que significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Não 
desespere se a sua relação não está a correr 
como desejava, seja otimista e converse com o 

seu par sobre o que cada um de vós espera da relação. 
Saúde: Autoestima em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa fase.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 33, 42, 47

lEãO: Carta Dominante: 2 de Copas, que 
significa Amor. Amor: Pense bem e não tenha 
medo de mostrar o que sente a quem ama. Lute, 
lute sempre... Lute para ser feliz! Saúde: Cuide 

melhor do seu visual. 
Dinheiro: Não se distraia.
Números da Sorte: 8, 9, 22, 31, 44, 49

virgEM: Carta Dominante: A Torre, que significa 
Convicções erradas, Colapso. Amor: é provável 
que atravesse um período conturbado. olhe 
em frente e verá que existe uma luz ao fundo 

do túnel! Saúde: A sua saúde manter-se-á estável. 
Dinheiro: Agarre as oportunidades no seu meio laboral. 
Números da Sorte: 2, 8, 11, 28, 40, 42

balanÇa: Carta Dominante: Rei de espadas, 
que significa Poder, Autoridade. 
Amor: Pode surgir um novo relacionamento caso 
esteja livre. Aprenda a trazer para a luz o melhor 

do seu ser!
Saúde: possíveis problemas digestivos.
Dinheiro: Planeie investimentos.
Números da Sorte: 7, 19, 23, 42, 43, 48

EscOrPiãO: Carta Dominante: Cavaleiro 
de Paus, que significa Viagem longa, Partida 
inesperada. Amor: Controle melhor as suas 
emoções. Descubra a imensa força e coragem 

que traz dentro de si! Saúde: Beba mais água. 
Dinheiro: O seu esforço profissional será reconhecido. 
Números da Sorte: 2, 4, 22, 36, 47, 48

sagitÁriO: Carta Dominante: 7 de espadas, 
que significa Novos Planos, Interferências. 
Amor: Poderá sofrer uma desilusão amorosa. 
Aprenda a escrever novas páginas no livro da 

sua vida! Saúde: Cuide de si. 
Dinheiro: Não pense que o dinheiro estica, reduza as 
despesas!
Números da Sorte: 3, 24, 29, 33, 38, 40

caPricórniO: Carta Dominante: ás de Paus, 
que significa Energia, Iniciativa.
Amor: A teimosia pode irritar os seus familiares. 
Proteja as suas emoções tornando-se cada dia 

que passa num ser humano mais forte e então sim, será 
feliz! Saúde: estará em plena forma física.
Dinheiro: Tudo decorrerá dentro da normalidade.
Números da Sorte: 4, 11, 17, 19, 25, 29

aquÁriO: Carta Dominante: o imperador, 
que significa Concretização. Amor: Felicidade e 
paixão. A Vida espera por si. Viva-a!
Saúde: Possíveis dores musculares.

Dinheiro: Gastos extra, esteja preparado.
Números da Sorte: 5, 17, 22, 33, 45, 49

PEixEs: Carta Dominante: 6 de Paus, que 
significa Ganho. Amor: A sua sensualidade 
partirá corações. Viva o presente com confiança!
Saúde: Não abuse nos doces!

Dinheiro: Seja comedido nas despesas.
Números da Sorte: 2, 8, 11, 25, 29, 33

Jorge correIA

AgeNDA comuNItárIA | um ServIço grAtuIto PArA A comuNIDADe
sAnto Cristo dos milAgres
A todas as pessoas que queiram e estejam interessadas 
em levar o andor do Santo Cristo podem telefonar à se-
cretaria e deixar o seu nome antes da sexta-feira, dia 18 
de maio de 2018. 
E todas as crianças que estejam interessadas a par-
ticipar na procissão podem contactar a secretaria 
514-844-1011. 

vozes do FestivAl
o Festival Portugal Montreal 2018 apresenta a sua 5ª 
edição do concurso “Vozes do Festival”. és Português, 
Lusodescendentes. Gostas de Cantar, este Concur-
so é para ti! Prémios para todos os participantes. o/A 
vencedor/a participará no Festival de 2018. Todas as 
idades são bem-vindos. inscrições estão abertas. ins-
creve-te já... 
Lugares Limitados! 
Contato: 514-923-7174 

PArtiCiPAção dAs motAs no
sr. sAnto Cristo dos milAgres
informamos os amantes de motas que queiram partici-
par nas grandiosas festas do Santo Cristo de Montreal, 
a hora e a forma que o Sr. Padre, reponsável das festas, 
informou afim de que tudo possa correr da melhor ma-
neira. 
Vamos nos encontrar na igreja de Nossa Senhora de Fá-
tima em Laval para a benção das motas no sábado dia 
19 de maio às 11h30. 
e depois aproximar-nos-emos da igreja às 16h. Todos os 
“motards” devem estar vestidos em cores neutras para 
respeitar o Sr. Santo Cristo e todos são bem-vindos.

subitAmente ostrACizAdo

Sócrates acaba de ser os-
tracizado pelo PS, isto de-

pois destes tumultuosos anos 
de acusações que ainda não 

se concretizaram mas que são alimentadas 
por alguns factos menos claros da sua vida. 
mas o momento não é qualquer um.
Relembro que ostracismo nasceu de uma tra-

dição grega onde determinada pessoa podia ser 
expulsa da cidade-estado por determinado perío-
do se o seu nome fosse escrito num pedaço de 
olaria por um determinado número de membros 
da sociedade. 

Assim como nesses tempos, Sócrates subita-
mente viu seu nome ser indicado como “vergo-
nhoso” por vários membros do partido, numa 
coincidência interessante em curtíssimo espaço 
de tempo, depois do aprofundar do escândalo 
dos alegados subornos de Manuel Pinho, do en-
volvimento do Grupo Espírito Santo e em parti-
cular de Ricardo Salgado. Com o aproximar de 
eleições, com resultados económicos interessan-
tes e com os ventos de popularidade a favor, os 
dirigentes do PS nada mais fizeram do que ejetar 
Sócrates por forma a evitar contágios negativos 
que pudessem ferir as suas ambições políticas 
de maioria absoluta. O desgaste que o assunto 

Sócrates tem tido, acrescido do “caso” Manuel 
Pinho, foram ideais para a concretização desta 
manobra tática.
Desde sempre julguei a reação do PS no míni-

mo como desajeitada face à situação de Sócrates. 
Há evidentemente factos estranhos neste caso, 
mas o que ressalta daqui é a frieza, o calculismo 
e o cinismo nesta manobra tática destes últimos 
dias de exilar Sócrates por parte dos atuais diri-
gentes do PS. 
Em 24 a 48 horas temos Carlos César, João Ga-

lamba, Ana Catarina Mendes, Santos Silva, entre 
outros, a ostracizarem Sócrates. Porquê só agora, 
ninguém perguntou? Nem se deram ao trabalho 
de usar sinónimos, optaram, pelo sim pelo não, 
de usar em conjunto a mesma palavra vergo-

nhoso. E naturalmente António Costa participa 
desta iniciativa, seria ingénuo pensar o contrário. 
Agora pensar que Costa visitou o “amigo Sócra-
tes” na prisão a 31 de Dezembro de 2014, e que, 
apesar de não se ter pronunciado da inocência 
ou culpabilidade de Sócrates, manifestou o dese-
jo de que “o segredo de justiça seja preservado 
e que não haja condenações, nem julgamentos 
na praça pública, que as pessoas se possam de-
fender” (https://www.publico.pt/2014/12/31/
politica/noticia/antonio-costa-visita-socrates-na-
-cadeia-de-evora-1680897). Será que estes votos 
ainda estão de pé?

diA dA mãe
o Clube oriental celebra no dia 12 de maio pelas 19h 
o dia muito especial o “Dia da Mãe” jantar com entrada 
meia lagosta com salada russa, sopa, salada e sobre-
mesa e café, prato principal é filet-mignon com arroz. A 
música está a cargo do melhor conjunto em Montreal, 
o grupo Contacto. esperamos por vós neste dia tão es-
pecial que é o Dia da Mãe. Vamos à festa da mães no 
oriental a comemorar 40 ANoS NeSTA CiDADe.

diA dA mãe nA APC
A Associação Portuguesa do Canadá organiza uma an-
gariação de fundos para a nossa Marcha no domingo 
dia 13 de maio às 13h, o “Dia da Mãe” com um brunch 
variado. Haverá animação musical. 
Para mais informações ou reservas: 
 Conceição 514-255-4849 
 ou Maria 514-928-3681 
 ou otília 514-816-4931.

diA dA mãe no Clube PortugAl
o Clube Portugal organiza no domingo dia 13 de maio 
às 13h um almoço para comemorar o Dia da Mãe com 
uma entrada, sopa, Ribsteak, e Bolo das Mães. Música a 
cargo do “DJ House”. 
Para mais informações ou reservas: 514-844-1406.



A Voz DE PoRTUgAl lE joRnAl DE lA commUnAUTé PoRTUgAIsE à monTRéAl | mERcREDI, 9 mAI, 2018  |  P. 19

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

linhas da mão e cartas. vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

rOsa: 514-278-3956

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.

empregoS

Classificados e pequenos anúncios

Uma eSColha Certa... telefone 514-284-1813

Pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.

t.: 514-814-0362

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 fazer limpeza numa
casa perto de boisbriand com experiência.

deve falar inglês.
450-430-5689

companhia em paisagismo está à procura
de empregados com ou sem experiência com 

carta de condução. 514-242-7649

grandE OPOrtunidadE
vende-se negócio situado em laval

frutaria | mercearia | restaurante
uma verdadeira

oportunidade de ouro a não 
falhar. 514-779-7482

vende-Se

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.

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

empregoS

Precisa-se de um pessoa para trabalhar em 
limpeza e outra pessoa para uma posição de 

manutenção geral em construção para um edifício 
residencial de 12 andares em 

Westmount - 2 posições a tempo inteiro.
 514-355-7171 ou info @ plexon. ca

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

Necrologia

ServiçoS

alUga-Se

aluga-sE 41/2 liMPO cOM chãO dE MadEira 
(bOis franc) cOzinha EM cErâMica E 

ligaÇãO Para as MÁquinas dE lavar E 
sEcar. idEal Para casal 

Ou PEssOa sOzinha.
rEfErÊncia: tranquila, rEsPEitOsa.

vagO nO 1º dE julhO
514-354-6568Empresa precisa de uma pessoa para cortar a 

relva em terrebonne com experiência e com o 
seu próprio material para cortar a relva para 8 

imóveis residenciais.
514-781-3335

Precisa-se de homem para instalação de alumínio 
com ou sem experiência

514-362-1300

PrEcisaMOs dE PEssOas
Para trabalhar

nuMa fÁbrica dE aluMíniO
furtadO 514-322-3760

cafÉ cEntral
Precisa-se de ajudante de cozinha e/ou lava-pratos

com experiência.
carlOs: 514-927-8561

PrEcisa dE
EMPrEgada dE balcãO.

514-281-6947
Precisa de senhora para o balcão 

com ou sem experiência e que fale 
francês e português.

514-858-9402

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

514-293-4658

um ano passou desde que nos deixaste. A tua partida 
deixou um enorme vazio nas nossas vidas. Mesmo se 
dizem que o tempo cura tudo, a nossa dor é imensa e 
estará sempre presente. Continua a vigiar sobre nós, 
como fizeste ao longo da tua vida.
Haverá uma missa em sua memória 

Dos teus filhos e netos.

m e m o r A N D u m
1º aniversário de falecimento

alda dE MEdEirOs PiMEntEl
1923-2017

† aurinO rOdriguEs batacãO
1929 - 2018

Faleceu em Montreal, quinta-feira 
dia 3 de maio de 2018, com 89 
anos de idade, Sr. Aurino Rodri-
gues Batacão, natural de Matriz, 
Cidade da Ribeira Grande, São 
Miguel, Açores, esposo da se-
nhora Zélia Pinheiro. Deixa na dor 
sua esposa, filhas Maria Manuel e 
Helena (Laurenio). Netos Michael 
(Lisa), Alain (Stéphanie), Michelle 
(Kevin), Christelle (Felix). Bisne-
tos Gabriel, Audrey-Anne, Jacob e 
Kyle, sobrinhos/as, 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 sábado 28 de abril na igreja San-
ta Cruz e foi sepultado no cemitério Repos St-François 
D’Assise. A família vem por este meio agradecer a to-
das as pessoas que se dignaram tomar parte nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Hajam.

† Maria dO cÉu MEdEirOs
Faleceu em Laval, sábado dia 
29 de abril de 2018, com 70 
anos de idade, Sra. Maria do 
Céu Medeiros, natural de Fe-
nais da Luz, São Miguel, Aço-
res, esposa do senhor Victor 
Carvalho. Deixa na dor seu es-
poso, filho Steven, Irmãos já fa-
lecidos Liberal (já falecida Can-
dida) e Gabriel (Aldina). irmãs 
Madalena (já falecido João), 
Deolinda (já falecido José Pe-
dro) e Fernanda (Bravlio), so-
brinhos/as, familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram 
a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
2159, boul. st-Martin, laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório terá lugar quinta-feira 3 de maio de 2018 das 
14h às 17h e das 19 às 22h e sexta-feira das 9h às 
10h30 seguindo-se o serviço fúnebre às 11h na igreja 
de Nossa Senhora de Fátima em Laval. irá a sepultar 
em cripta no Mausoléu St-Martin, Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Hajam.

† EtElvina POntificE tiagO
Faleceu em Montreal, segunda-
-feira dia 7 de maio de 2018, 
com 90 anos de idade, Sra. 
Etelvina Pontifice Tiago, natural 
de Tortosendo, Covilhã, Portu-
gal, esposa do senhor António 
dos Reis. Deixa na dor seu es-
poso, sua filha Gabriela (Emidio 
Santos), seu filho José Reis. 
Mãe da otília Santos e Ramiro 
Reis, Seus netos Liliane (Nel-
son), Melanie (Mike), Sandra, 
Laurent, James e Brian. Seus 
bisnetos, sobrinhos/as, familia-
res e amigos.
Em vez de enviar flores, um do-
nativo a fundação “fondation maladie du coeur” ou “So-
ciété Canadienne du Cancer” seria apreciado.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório terá lugar, hoje, quarta-feira 9 de maio de 2018 
das 14h às 17h e das 19 às 22h e quinta-feira das 8h30 
às 9h30 seguindo-se o serviço fúnebre às 10h na igre-
ja Santa Cruz. Será sepultada no Cemitério Repos St-
-François d’Assise. Renovam com profunda saudade a 
missa do sétimo dia que será no domingo às 12h na 
igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Hajam.
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

agÊnCiaS de viagenS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

ContabiliSta

8770 bl. langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

dentiSta

eletriCidade

agÊnCiaS
fUneráriaS

monUmentoS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renovaçõeS

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

iNTeRioR e exTeRioR
Rui MiGueL RoDRiGueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

igreja

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

notárioS

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMílias POrtuguEsas

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

merCeariaS

importadoreS

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca
gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

guIA Do coNSumIDor

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

ServiçoS
finanCeiroS

gilbErtO
EsPEcialista EM 

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção 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

mAItre
eDuArDo DIAS

imobiliário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

reStaUranteS

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

merCeariaS

A Arte de viver

o sol da manhã escalava 
a montanha. o ar pare-

cia de uma grande pureza e 
podíamos contemplar a pai-
sagem a centenas de quiló-

metros. 
Os pássaros eram mais numerosos que de cos-

tume, dançavam no espaço num jeito muito 

raríssimo de ver: pois subiam em forma verti-
cal como flechas, e deixavam-se cair em que-
da livre emitindo assim um canto, como uma 
sinfonia celeste que nos penetrava os tímpanos, 
como se estivéssemos a ver um filme de quatro 
dimensões, deixando assim, pairar ao mesmo 
tempo um perfume  de essência jasmim. 
Quando subitamente surge do fundo da flo-

resta um homem de idade avançada de barbas 
brancas cabelos cumpridos, trajava com simpli-
cidade, e aparentemente limpo. 
Os pássaros nesse instante deixaram de piar, 

quando de repente uma voz de trovão chegou 
até nós: escutai ó filhos do homem! 
O sexto nobre ensinamento sobre o justo com-

portamento. 
Viver é uma arte. 
Têm que aprender a viver. Têm que adotar ati-

tudes justas para progredirem, e realizarem-se 
plenamente. 
Fujam os extremos! 
A sabedoria está na medida, e na subtilidade. 
O mundo não está para conquistar, nem para 

desprezar; a verdade não é branca nem preta; o 
corpo e a matéria não devem ser aduladas nem 
rejeitadas. Como dizia um antigo mestre da sa-
bedoria: “A virtude reside num justo meio, en-
tre dois extremos”.
É assim que se deve conceber a relação entre 

as pessoas e as coisas: um justo equilíbrio entre 
o enlaçar-se e o desenlaçar-se. É muito natu-
ral que nós nos enlaçamos com aqueles que nós 
amamos. 
Não existe amor sem laços. 
Mas também temos que aprender a cultivar 

o sentimento de nos desenlaçarmos quando a 
situação se apresenta, porque temos que nos 
lembrar, que nenhum ser nos pertence, e que 
cada pessoa segue o seu próprio destino. Nunca 
deixem o veneno mortal da possessão invadir a 
vossa alma. 
Se nós ressentir-mos ciúmes, o que é muito 

natural, temos que trabalhar sobre o sentido 
do afastamento, e temos que aceitar a ideia da 
separação. Amanhã aquele ou aquela que nós 
amamos que terá que partir, deixar-nos ou mor-
rer.  
Teremos portanto que aprender a nos enlaçar 

de novo com todo o nosso coração aos entes 
que nos são queridos, e ao mesmo tempo irmos 
cultivando um certo desligamento de espíri-
to, que cria uma certa distância com as nossas 
emoções que nos fazem lembrar repetidamente 
que nada e ninguém nos pertence. Guardando 
assim no espírito que somos sós, e que nasce-
mos sós e que morremos sós. 
Não procuremos fugir a esta solidão exis-

tencial que nos amarra de maneira excessiva, 
numa certa fusão, com outro ser, sabemos que 
tarde ou cedo deveremos nos separar, por isso 
devemos aprender a amar e a nos enlaçar de 
maneira justa. 
Esse sentimento serve para todas as situações. 

Temos que aproveitar tudo o que a vida nos deu 
de agradável - saúde, casa, trabalho, honra, sem 
se agarrar de maneira excessiva. 
Devemos estar prontos a perder tudo o que nos 

foi dado. Esta atitude justa procura uma distân-
cia serena face aos elementos da vida, quer se-
jam eles agradáveis ou dolorosos.

JoSé DA
coNceIção
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injeção que CombAte gordurA já é umA reAlidAde
uma equipa de cientistas britânicos de-

senvolveu uma injeção que pode auxi-
liar indivíduos com excesso de peso a perder 
mais de seis quilogramas em apenas quatro 
semanas.

A injeção funciona de forma semelhante a uma 
banda gástrica, e pode também ser um aliado 
para quem sofre de diabetes.
O novo fármaco ainda está a ser testado, mas 

nos vários ensaios clínicos realizados os pa-
cientes acabaram por comer em média menos 
30% do que o habitual.
O líder do estudo, o professor Steve Bloom, 

docente no Imperial College, em Londres, des-
creveu a descoberta como “a mais entusiasman-
te” alcançada naquela área – e garantiu que a a 
injeção poderá estar à venda no mercado já nos 
próximos cinco anos. Bloom disse à publicação 
The Daily Telegraph: “A obesidade é um pro-
blema gravíssimo, porém apenas dizer às pes-
soas para comerem menos e praticarem mais 
exercício físico na maioria dos casos não fun-
ciona”. A injeção aumenta os níveis de hormo-
nas no organismo e contribui para uma maior 

sensação de saciedade. 
Um conjunto de sinais químicos são libertados 

pelo intestino, ajudando a controlar desejos por 
petiscos, doces e alimentos com elevado teor de 
gordura.

O último ensaio clínico envolveu 20 pessoas 
que ingeriram um cocktail que combinava 
três hormonas, durante 28 dias, e que resul-
tou na perda de entre dois a seis quilogra-
mas.

Comer kiwi FAz isto Ao seu CorPo

uma destas frutas tem apenas 110 calorias, 
nenhuma percentagem de gordura, duas 

gramas de proteína, mais fibra que uma taça 
de cereais integrais e menos de metade do 
açúcar do que uma porção de ananás.
Para além de ser delicioso, o kiwi é rico em vi-

taminas e minerais. 
Coma-o no final das principais refeições, ao 

pequeno-almoço ou ao lanche e sinta todos as 
benesses deste alimento no seu corpo: traz be-
nefícios para a pressão arterial e para o sistema 
nervoso. Dois kiwis, dão-lhe um quinto da dose 
diária de potássio recomendada. O potássio aju-
da a combater o consumo de sódio em excesso e 
mantém assim os níveis de pressão arterial equi-
librados. A mesma quantidade de kiwi propor-
ciona ainda 31 miligramas de magnésio, um mi-
neral fundamental para o ótimo funcionamento 
do sistema nervoso, e 10% da dose diária reco-
mendada de folato, um nutriente que as mulheres 
grávidas ou que estão a amamentar necessitam 
para garantir a saúde dos bebés. Protege a visão: 
o kiwi contém um fitoquímico chamado luteína 
que promove a reconstrução da retina, que se 
começa a deteriorar à medida que se envelhece. 
Reforça o sistema imunitário: esta fruta tem mais 
vitamina C do que uma laranja. Um kiwi contém 

aproximadamente 64 miligramas desta vitamina, 
noutras palavras cerca de 151% da quantidade 
que o seu corpo requer todos os dias. Ingerir 
vitamina C é crucial para a manutenção de um 
sistema imunitário saudável, para além de aju-

dar a combater os radicais livres que provocam o 
envelhecimento prematuro. Previne o desenvol-
vimento de doenças cardíacas: cada kiwi forne-
ce cerca de 20% da dose diária recomendada de 
vitamina E, um antioxidante natural que protege 
o coração. Um estudo publicado no periódico 
New England Journal of Medicine analisou uma 
população de 90 mil indivíduos e detetou uma 
menor incidência, entre 30% a 40% menos, de 
ocorrência de patologias cardíacas entre aqueles 
que consumiam mais vitamina E.

estou feliz novamente com minha família. De-
pois de tantos problemas que surgiram desde 
que perdi vários contratos de limpeza na minha 
empresa. Como resultado disso, comecei a ter 
problemas com a equipa e de lá com as ques-
tões económicas, porque não conseguia pagar 
os meus empregados e até problemas com a 
minha esposa. Desesperado, procurei a ajuda e 

quando cheguei com o SHAMAN percebi que eles estavam fazen-
do um mágia negra para ter problemas. Sou extremamente grato ao 
SHAMAN porque graças ao RiTuAL que ele me fez, a minha vida 
tornou-se como antes. 

rObErtO PErEira.

oS MiLAGReS exiSTeM, assim como as pes-
soas boas como o SHAMAN iNDiANo que me 
tiraram de uma depressão que eu tive durante 
2 anos por causa da minha solidão. Desde a 
morte do meu marido estava completamente 
sozinho, destruído, eu não conseguia assimilar 
as coisas. 
eu caí numa imensa depressão, eu queria mor-

rer com ele. Passei todo o dia na cama com antidepressivos até que 
um amigo me trouxe ao SHAMAN e graças as CeRiMóNiAS que 
fizemos, me livrei de toda essa tristeza. Eu recomendo.

fÁtiMa Martins

Aproveitando esta primavera ao lado do meu 
marido em boa saúde. Sempre fomos muito 
saudáveis, mas desde o ano passado as per-
nas do meu marido começaram a doer muito, 
ficaram inflamadas e foi difícil andar. 
Fomos ao médico, mas o remédio e os cremes 
não me ajudaram muito, ele sempre andava 
com muita inflamação e dor, até que visitamos 

o SHAMAN e através de algumas ervas, e, em apenas 15 dias eu 
consegui curá-lo completamente. 
Somos muito gratos pela sua grande ajuda. 

ana Maria E jOãO
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 P j v E d
1-Man. city 94 36 30 4 2
2-Man. united 77 36 24 5 7
3-Liverpool 72 37 20 12 5
4-Tottenham 71 36 21 8 7
5-Chelsea 69 36 21 6 9
6-Arsenal 60 36 18 6 12
7-Burnley 54 37 14 12 11
8-everton 49 37 13 10 14
9-Leicester City 44 36 11 11 14
10-Newcastle 41 36 11 8 17
11-Crystal Palace 41 37 10 11 16
12-Bournemouth 41 37 10 11 16
13-Watford 41 37 11 8 18
14-B&H Albion 40 36 9 13 14
15-West Ham 38 36 9 11 16
16-Huddersfield 36 36 9 9 18
17-Southampton 33 36 6 15 15
18-Swansea City 33 36 8 9 19
19-W. Bromwich 31 37 6 13 18
20-Stoke City 30 37 6 12 19

Inglaterra
PremIer league

CampeonatoS eUropeUS - ClaSSifiCaçÃo

 P j v E d
1-juventus 91 36 29 4 3
2-napoli 85 36 26 7 3
3-Roma 73 36 22 7 7
4-Lazio 71 36 21 8 7
5-internazionale 69 36 19 12 5
6-Milan 60 36 17 9 10
7-Atalanta 59 36 16 11 9
8-Fiorentina 57 36 16 9 11
9-Sampdoria 54 36 16 6 14
10-Torino 48 36 11 15 10
11-Genoa 41 36 11 8 17
12-Sassuolo 40 36 10 10 16
13-Bologna 39 36 11 6 19
14-SPAL 2013 35 36 7 14 15
15-Chievo 34 36 8 10 18
16-Crotone 34 36 9 7 20
17-udinese 34 36 10 4 22
18-Cagliari 33 36 9 6 21
19-Hellas Verona 25 36 7 4 25
20-Benevento 18 36 5 3 28

 P j v E d
1-Paris sg 92 36 29 5 2
2-lyon 75 36 22 9 5
3-Monaco 74 36 22 8 6
4-Marseille 73 36 21 10 5
5-Rennes 54 36 15 9 12
6-Saint-étienne 52 36 14 10 12
7-Nice 51 36 14 9 13
8-Montpellier 49 36 11 16 9
9-Bordeaux 49 36 14 7 15
10-Nantes 46 36 12 10 14
11-Guingamp 46 36 12 10 14
12-Dijon 45 36 12 9 15
13-Amiens 42 36 11 9 16
14-Angers 41 36 9 14 13
15-Caen 37 36 10 7 19
16-Lille 35 36 9 8 19
17-Strasbourg 35 36 8 11 17
18-Toulouse 34 36 8 10 18
19-Troyes 32 36 9 5 22
20-Metz 26 36 6 8 22

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 84 33 27 3 3
2-schalke 04 60 33 17 9 7
3-B. Dortmund 55 33 15 10 8
4-Hoffenheim 52 33 14 10 9
5-B. Leverkusen 52 33 14 10 9
6-RB Leipzig 50 33 14 8 11
7-e. Frankfurt 49 33 14 7 12
8-Stuttgart 48 33 14 6 13
9-B. M´gladbach 47 33 13 8 12
10-Hertha BSC 43 33 10 13 10
11-FC Augsburg 41 33 10 11 12
12-W. Bremen 39 33 9 12 12
13-Hannover 96 39 33 10 9 14
14-Mainz  36 33 9 9 15
15-SC Freiburg 33 33 7 12 14
16-Wolfsburg 30 33 5 15 13
17-Hamburger SV 28 33 7 7 19
18-FC Köln 22 33 5 7 21

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 87 35 26 9 0
2-atlético Madrid 75 36 22 9 5
3-Real Madrid 72 35 21 9 5
4-Valencia 67 36 20 7 9
5-Real Betis 59 36 18 5 13
6-Villarreal 57 35 17 6 12
7-Getafe 52 36 14 10 12
8-Sevilla 51 35 15 6 14
9-Girona 48 36 13 9 14
10-eibar 47 36 13 8 15
11-Real Sociedad 46 36 13 7 16
12-Celta de Vigo 46 36 12 10 14
13-Alavés 44 36 14 2 20
14-Levante 43 36 10 13 13
15-espanyol 43 36 10 13 13
16-Athletic 43 36 10 13 13
17-Leganés 40 36 11 7 18
18-Deportivo 29 36 6 11 19
19-Las Palmas 22 36 5 7 24
20-Málaga 20 36 5 5 26

eSPanha
lIga Santander

sAntA ClArA: umA déCAdA e meiA de lutA
nA segundA ligA reComPensAdA Com A subidA
Pedro Pacheco (na foto) capitaneou a equi-

pa no regresso ao mais alto escalão do fu-
tebol português.
15 anos depois, o Estádio de São Miguel, casa 

do Santa Clara, vai voltar a ser um palco da Pri-
meira Liga. Os açorianos asseguraram a subida 
de divisão ao garantirem o vice-campeonato no 
segundo escalão do futebol português, figurando 

apenas atrás do Nacional. Mas, afinal, por onde 
andou o Santa Clara nesta década e meia? A res-
posta é curta e simples: Segunda Liga. O clube 
nunca saiu desse campeonato, ainda que tenha 
estado perto de o fazer - tanto pela positiva como 
pela negativa.

Descida e consolidação na Segunda liga
O Santa Clara fez a sua última temporada na 

Primeira Liga em 2002/03. Nesse ano, o primei-
ro de Mourinho como campeão nacional no FC 
Porto, a formação dos Açores ficou na 17ª po-
sição, acabando despromovida com menos dois 
pontos que a Académica, a última equipa das que 
continuaram no mais alto escalão. Com o Santa 
Clara, desceram o Varzim e o Vitória de Setúbal. 

Nessa temporada, o Santa Clara teve três treina-
dores: Carlos Alberto Silva, Manuel Fernandes 
e Carlos Manuel. Ainda assim, a permanência 
não foi assegurada e o clube disputou a Segunda 
Liga em 2003/04.
O Santa Clara jogou pela última vez na Primei-

ra Liga em 2003. Aqui, Figueiredo festeja um 
golo contra o Boavista (Eduardo Costa/Lusa)

O campeonato não foi brilhante, mas a perma-
nência foi assegurada com tranquilidade. Em 18 
equipas, o Santa Clara acabou em 12º com 42 
pontos, enquanto o SC Covilhã, o emblema logo 
a seguir à linha de água, apenas fez 29. Subiram 
o Estoril Praia, o Vitória de Setúbal e o FC Pe-
nafiel em mais uma época com três treinadores 
no Santa Clara. Um deles era José Mota, atual 
técnico do Aves. 2004/05 foi mais duro, com o 
Santa Clara a lutar para não descer e a conseguir 
esse objetivo por muito pouco, ou não tivessem 
acabado quatro equipas com os mesmos 39 pon-
tos para apenas uma vaga de despromoção: FC 
Alverca, Portimonense, Santa Clara e Gondomar 
SC. O Santa Clara terminou na 15ª posição, logo 
acima dos lugares de tristeza. Mais uma vez, três 

treinadores na mesma época açoriana.
Finalmente, e com Mário Reis como técnico 

durante toda a temporada, o Santa Clara teve 
uma época tranquila que terminou com uma po-
sição na primeira metade da tabela: sétimo, com 
51 pontos, menos 13 que o Aves, segundo clas-
sificado e último a subir para a Primeira Liga. O 
poder de fogo de Basílio e Almeida e Hugo Hen-
rique, os dois melhores marcadores, permitiu à 
equipa conseguir uma campanha relativamente 
positiva.

luta pelo regresso à Primeira liga
2006/07 foi a primeira temporada em que o 

Santa Clara não ficou nada longe da subida e 
do consequente regresso à Primeira Liga. Com 
Paulo Sérgio como timoneiro, a equipa ficou no 
quarto lugar com 50 pontos, menos cinco que 
o Vitória de Guimarães, segundo classificado. 
Ainda assim, o Santa Clara soube que não ia su-
bir algumas jornadas antes, mas ficou perto e deu 
um sinal aos adversários. 2007/08 não correu tão 
bem (décimo lugar, troca de treinadores a meio), 
mas 2008/09 foi muito diferente.
O treinador era Vítor Pereira, que anos mais tar-

de viria a ser bicampeão nacional como técnico 
do FC Porto, e o Santa Clara lutou até ao fim 
pela subida com nomes como André Pinto (atual 
jogador do Sporting) no plantel. A uma jornada 
do fim, os açorianos até estavam na segunda po-
sição, prontos a regressar à elite, mas tudo caiu 
por terra no último jogo, com o Santa Clara a 
perder por 1-0 no terreno do Feirene. A UD Lei-
ria, que vinha logo a seguir, aproveitou para ba-
ter o Beira-Mar e ultrapassar o Santa Clara na 
reta final.
O golpe foi duro, mas o Santa Claro estava dis-

posto a tentar outra vez. E foi o que aconteceu, 
novamente com Vítor Pereira. O Santa Clara 
voltou a estar na luta pela subida até às últimas 
jornadas, mas acabou em quarto lugar, atrás de 
Beira-Mar, Portimonense e Feirense. As quatro 
equipas ficaram separadas por apenas três pontos 
e o Santa Clara falhou mais uma vez o assalto à 
Liga principal.
Um Santa Clara-Aves, para a Segunda Liga, em 

2010 (Eduardo Costa/Lusa)
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1-Nacional 70 37 19 13 5 72 45
2-Santa Clara 66 37 19 9 9 54 38
3-Académica 63 37 19 6 12 59 39
4-Penafiel	 61	 37	 17	 10	 10	 54	 42
5-Ac. Viseu 61 37 16 13 8 48 39
6-Arouca 59 37 16 11 10 41 34
7-FC Porto B 58 37 18 4 15 50 52
8-Leixões 55 37 14 13 10 49 42
9-V. Guimarães B 49 37 14 7 16 44 49
10-Cova da Piedade 48 37 13 9 15 39 43
11-Varzim 47 37 12 11 14 40 41
12-FC Famalicão 47 37 13 8 16 45 48
13-Benfica	B	 46	 37	 13	 7	 17	 51	 60
14-UD Oliveirense 46 37 12 10 15 42 46
15-Sp. Covilhã 46 37 12 10 15 31 40
16-Braga B 44 37 10 14 13 44 47
17-U. Madeira 44 37 12 8 17 42 50
18-Sporting B 39 37 10 9 18 45 65
19-Gil Vicente 35 37 8 11 18 28 44
20-Real 31 37 8 7 22 46 60

  P J V E D GM GS

1-fC porto 85 33 27 4 2 81 18
2-Sporting 78 33 24 6 3 62 22
3-Benfica	 78	 33	 24	 6	 3	 79	 22
4-Braga	 75	 33	 24	 3	 6	 74	 28
5-rio ave 48 33 14 6 13 39 42
6-Chaves	 44	 33	 12	 8	 13	 44	 53
7-Marítimo	 44	 33	 12	 8	 13	 34	 48
8-V.	Guimarães	 43	 33	 13	 4	 16	 45	 55
9-Boavista	 42	 33	 12	 6	 15	 34	 44
10-Tondela	 38	 33	 10	 8	 15	 41	 49
11-Belenenses	 37	 33	 9	 10	 14	 33	 45
12-Portimonense	35	 33	 9	 8	 16	 49	 59
13-Desp.	Aves	 34	 33	 9	 7	 17	 34	 48
14-Moreirense	 32	 33	 8	 8	 17	 29	 49
15-Feirense	 30	 33	 9	 3	 21	 32	 48
16-P.	Ferreira	 30	 33	 7	 9	 17	 32	 56
17-Estoril	Praia	 29	 33	 8	 5	 20	 29	 61
18-V.	Setúbal	 29	 33	 6	 11	 16	 38	 62

  PTS  J V E D GM   GS

33ª joRnADA

38ª joRnADA

Braga 1-1 Boavista
Belenenses 3-2 Portimonense

Tondela 1-4 V. Guimarães
Sporting 0-0 Benfica

estoril Praia 2-1 V. Setúbal
Moreirense 0-3 Desp. Aves

Chaves 4-1 Marítimo
FC Porto 2-1 Feirense

Paços Ferreira 0-0 Rio Ave

taÇa dE POrtugal

 
EurOPa lEaguE  quartOs-dE-final

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

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  2018/05/16 | 14:45  atlético Madrid

11/05 Desp. Aves 15:15 Chaves
12/05 V. Guimarães 11:00 FC Porto 
13/05 Boavista 11:00 Belenenses
  V. Setúbal 13:00 Tondela5.00
  Marítimo 13:00 Sporting
  Feirense 13:00 estoril Praia
  Portimonense 13:00 P. Ferreira
  Benfica 13:00 Moreirense
  Rio Ave 13:00 Braga

  1ª MãO 2ª MãO
fc POrtO - sPOrting                       1-0 0-1 (4-5)GP
dEsP. avEs - caldas                         1-0   2-1 (a.P.)

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

gruPO East
 j P
1-atlanta united fc 9 22
2-New York City FC 10 20
3-orlando City 8 19
4-NY Red Bulls 8 15
5-Ne Revolution 9 14
6-Columbus Crew 9 14
7-impact Montréal  9 9
8-Chicago Fire 8 8
9-Toronto FC 7 7
10-Philadelphia union 7 7
11-DC united 7 5

gruPO WEst
 j P
1-sporting kc 10 20
2-Los Angeles FC 8 16
3-FC Dallas 8 13
4-Houston Dynamo 7 11
5-Portland Timbers 8 11
6-LA Galaxy 9 10
7-Real Salt Lake 9 10
8-Vancouver Whitecaps 9 10
9-Minnesota united 8 9
10-Colorado Rapids 8 8
11-SJ earthquakes 8 5
12-Seattle Sounders 7 5

2018/05/20 Desp. Aves 12:15 Sporting

13/05 Benfica B vs FC Porto B
  Sp. Covilhã vs Penafiel
  FC Famalicão vs Leixões
  Cova da Piedade vs u. Madeira
  Ac. Viseu vs Santa Clara
  Nacional vs V. Guimarães B
  uD oliveirense vs Arouca
  Sporting B vs Braga B
  Real vs Gil Vicente
 Varzim vs Académica

34ª joRnADA

hAbemus CAmPeão
Nove meses e um dia depois do início do 

campeonato, aí está ele: o título.
O dia 5 de maio de 2018 ficará para a história 

como aquele que nos permitiu a todos dizer que, 
agora sim, habemus campeão. O FC Porto con-
firmou o favoritismo que há algumas semanas 
recolhia e saiu à varanda, para saudar o povo que 
o aclamava: e o povo foi deitar-se feliz.
Curiosamente foi campeão sem precisar de jo-

gar, o que não é inédito, mas é incomum: desde 
2012, no primeiro ano de Vítor Pereira, que o FC 
Porto não fazia a festa sem precisar de entrar no 
relvado.

O empate no dérbi de Lisboa, na receção do 
Sporting ao Benfica, um empate sensaborão, 
monótono e aborrecido, confirmou que o FC 
Porto não era só a melhor equipa do campeona-
to: era também a mais entusiasmante. Por isso 
foi com toda a justiça que os dragões saíram à 
rua a festejar.
No dia seguinte, num Dragão coberto de orgu-

lho até às orelhas, o FC Porto fez a festa, rema-
tada com uma vitória por 2-1 sobre o Feirense 
e com uma obra de arte de Brahimi no segundo 
golo. Nada mais justo, nada mais lógico. Nada 
mais perfeito. Benfica e Sporting ficaram a saber, 
no exato momento em que o FC Porto lançou os 
primeiros foguetes, que iam ter de contentar-se 
com o mal menor: o segundo lugar. No fundo, 
no fundo, não foi bem uma descoberta: foi uma 
confirmação. Há pelo menos uma semana que 
era evidente.
Para já dividem o segundo lugar, ambos com 78 

pontos, e sabem que estão obrigados de vencer 
na última jornada - o Sporting nos Barreiros, o 
Benfica em casa com o Moreirense - para pensar 
em garantir o segundo posto. O Sporting só pre-
cisa de vencer, aliás, o Benfica precisa de vencer 
e esperar que o vizinho não o faça: ou de empatar 
e esperar que o vizinho perca. Vale a pena referir, 
já agora, que a última jornada é de tripla para o 
Sporting: pode vencer, empatar ou perder, sim, 
mas também pode sentenciar o segundo lugar, o 
terceiro ou o quarto. Isto porque o Sp. Braga não 
foi além de um empate na abertura da jornada, na 
receção ao Boavista, e manteve-se por isso a três 
pontos de Benfica e Sporting. Os bracarenses já 
sabem por isso que nunca poderão ultrapassar o 
Benfica, mas podem fazê-lo em relação ao Spor-
ting: têm de ganhar em Vila do Conde e esperar 
que o Sporting perca nos Barreiros.
Por isso o Sporting garante de imediato o se-

gundo lugar se vencer o Marítimo e arrisca cair 

para o quarto posto se perder. A formação de Jor-
ge Jesus joga muito na Madeira, portanto.
Em compensação seguem-se várias equipas que 

jogam muito pouco na última jornada.
O empate do Rio Ave em Paços de Ferreira, esta 

segunda-feira, fechou as contas do quinto lugar: 
é a formação de Vila do Conde que fica com a 
posição que pode dar acesso às pré-eliminatórias 
da Liga Europa, se o Sporting vencer o Desp. 
Aves na final da Taça de Portugal.
Para este desfecho foi fundamental a vitória do 

Desp. Chaves sobre o Marítimo: os transmonta-
nos não conseguem ir ao quinto posto, mas ga-

rantiram que o Marítimo também não irá.
Vão jogar, por isso, na Vila das Aves e em casa 

com o Sporting, respetivamente, sem outro ob-
jetivo que não conseguir a melhor classificação 
possível: e o melhor neste caso será a sexta po-
sição.
Também V. Guimarães e Boavista, que venceu 

em Tondela (4-1) e empatou em Braga (1-1) não 
têm muito mais a jogar na última jornada, na re-
ceção ao FC Porto e ao Belenenses, respetiva-
mente, para lá da melhor classificação possível: 
ou seja, do sexto lugar.
O Tondela e o Belenenses, por outro lado, lutam 

pelo décimo posto, enquanto o Portimonense e o 
Desp. Aves lutam pelo 11º lugar, sendo que todos 
eles já têm a permanência assegurada.
O Tondela já o tinha feito na última jornada, o 

Belenenses conseguiu-o este sábado, com uma 
vitória suada (3-2) sobre o Portimonense: o úl-
timo golo surgiu nos dez minutos finais. Ora o 
Portimonense, apesar da derrota, beneficiou da 
derrota do V. Setúbal no Estoril para garantir 
também a manutenção, enquanto o Desp. Aves 
conseguiu-o com brilho: um triunfo gordo (3-0) 
em Moreira de Cónegos. Por fim, Moreirense, 
Feirense, P. Ferreira, V. Setúbal e Estoril todos 
ainda lutam pela permanência. Moreirense, Fei-
rense e P. Ferreira estão em vantagem, só de-
pendem deles. O Moreirense, que perdeu (0-3) 
em casa com o Desp. Aves, precisa apenas de 
pontuar, mas joga no difícil Estádio da Luz. Fei-
rense precisa de vencer na receção ao Estoril, ou 
empatar desde que o V. Setúbal não ganhe em 
casa ao Tondela. O P. Ferreira precisa também de 
vencer, em Portimão, ou empatar desde que o V. 
Setúbal não vença.
V. Setúbal e Estoril, por fim, precisam de ga-

nhar (em casa com o Tondela e em Santa Maria 
da Feira, respetivamente) e esperar que o P. Fer-
reira e o Feirense não ganhem.
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depois de anos e 
anos de má sorte 
com a minha em-
presa de telhados 
e descobrir que era 
a minha ex-esposa 
que estava com rai-
va de nosso divór-
cio e quis arruinar-
-me com bruxarias. 
graças a deus eu 

encontrei no meu caminho, José. Eu poderia fi-
nalmente dedicar-me à minha outra paixão, can-
tando. Obrigado josé por trazer boa sorte.

Mario gil

a minha mãe continua-
va dizendo que a minha 
doença não era normal. 
que os médicos e ci-
rurgiões não pudessem 
descobrir porquê a bola 
continuava crescendo 
na minha garganta. a 
minha mãe estava certa. 
toneladas de tratamen-

tos e testes foram bons para nada. depois que 
josé viu que era feiticio na minha boca, aquela 
bola de cabelo e sangue desapareceu. a cura foi 
imediata e meu alivio enorme.

dora e sylvia

amor não tem fron-
teiras. Ela estava em 
Portugal e eu a ama-
va. Ela tem um mau 
relacionamento com 
o ex-marido. Ele ain-
da queria controlá-la 
e maltratá-la. Ela so-
freu muito e eu que-
ria ajudá-la. descobri 
que a melhor solu-

ção era trabalhar com josé para dominar aquele 
homem e mantê-lo longe. Eu tirei uma foto e josé 
me ajudou. Obrigado josé por nos dar amor e paz.

nicolas e beatrice


