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Missa Folclórica

Câmbio do dólar canadiano
12 de março de 2019
1 euro = cad 1,524800

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares

Embaixada de Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal

T.: 613.729.0883

Associação dos Pais
ASS. nossa senhora de fátima	
Ass. Portuguesa do Canadá
Ass. Portuguesa do Esp. Santo
Ass. Portuguesa de Lasalle
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
Ass. DA Terra Quebequente
Casa dos Açores do Quebeque
Centro do Divino Espírito Santo
CÍrculo de Rabo de Peixe
Clube Oriental de Montreal
Clube Portugal de Montreal
comunidade angolana de mtl	
festival Portugal em mtl	
Liga dos combatentes	
Sport Montreal e Benfica

T.: 514.495.3284
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.2269
T.: 514.251.9791
T.: 514.366.6305
T.: 450.435.0301
T.: 514.237.3994
T.: 514.388.4129
T.: 514.353.1550
T.: 514.843.8982
T.: 514.342.4373
T.: 514.844.1406
T.: 514.619.5932
T.: 514.923.7174
T.: 514.844.1406
T.: 514.273.4389

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

CENTROs

O

s ranchos e marchas da
comunidade encerraram,
no passado Domingo, a edição
2019 das missas temáticas, na
Missão Santa Cruz.
O Grupo Cultural Cana Verde, o Rancho Folclórico Praias de Portugal, Campinos do Ribatejo, a Marcha da Associação Portuguesa do Canadá e a Marcha do Clube Oriental Português de
Montreal, cantaram os louvores ao Altíssimo.

T.: 514.982.0804
T.: 514.842.8045
T.: 514.252.5233

Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário
Integração e cultura luso

escolas

T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011

Portuguesa de laval
Santa cruz | lusitana

Filarmónicas

T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

Divino Espírito Santo
portuguesa de montreal

igrejas

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

Ranchos Folclóricos

T.: 514.499.0359

antero branco
e fotos de Manuel Neves

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Praias de Portugal
PORTUGUÊS DE MONTREAL - STA CRuz

T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1406
T.: 514.844.1011

Os músicos dos ranchos participantes uniram
as suas concertinas, acordeões, violas, violões,
bandolins, cavaquinhos, tambores, castanholas,
ferrinhos, reque-reque e brinquinho, e com a sua
música fizeram vibrar o templo dos portugueses.
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O folclore açoriano não foi esquecido, mesmo
não havendo a participar nenhum rancho das
ilhas de bruma. Os mais novos, de todos os grupos, cantaram o Pai-Nosso ao ritmo do Pezinho
da Vila. A comunidade madeirense foi represen-

e marchas

tada pelo brinquinho tocado por um dos músicos.
O Padre Adam na sua homilia deu continuidade
da sua mensagem desta Quaresma, de reconciliação, de perdão, sacrifício e jejum.
Uma missa repleta de talentos, em que os solistas, coros e músicos encheram os corações dos
fiéis de alegria e de felicidade. Todos os partici-

pantes desempenharam o seu papel com muito
profissionalismo e humildade. Gostaria de realçar o momento do Salmo, em que Carminda Marial e Marco Paulo, dois jovens da comunidade,
fizeram participar toda a assistência.
No final da cerimónia, Gilda Marques, coordenadora da missa e o Sr. Padre Adam, entregaram
aos grupos uma pequena lembrança que marcou
este dia encantador.
A festa do Folclore não terminou com a missa.
Durante a pequena receção, no salão Nobre, a
dança e os cantares continuaram pela tarde fora.
Mais uma edição das Missas temáticas de
muito sucesso. A comunidade bem as merece. Todas elas com muita qualidade, por isso
temos de felicitar as coordenadoras, Marta
Raposo pelo “Fado”, Filomena Amorim pelas “Filarmónicas e Tuna” e a Gilda Marques
pela do “Folclore e Marchas”.
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Apostar

no talento

jorge correia

P

ortugal sempre foi capaz de desenvolver os
talentos dos seus cidadãos
mas dificilmente os aproveita em proveito próprio, ou porque os exporta depois de ter investido na sua formação;
ou porque erra com a filosofia de premiar
através da idolatria ou da concessão de status em vez de apostar em criar condições
para aplicação desses talentos; ou porque
pura e simplesmente não lhes dá valor.
Isto não é um problema de agora, já vem desde há muito tempo. Naturalmente há muitas
exceções, mas na generalidade muitos talentos
são desaproveitados em função das escassas
possibilidades para aplicação dos mesmos. A
sociedade que vivia quase na base da sobrevivência não alimentava ambições para além de
chegar ao dia seguinte.
A aposta em talentos é difícil para o temperamento luso: exige arriscar de uma forma consciente, esforço face ao desconhecido, ambição
expansiva, vontade de inovar, entre outras.
Mas ao longo dos tempos vão aparecendo situações onde os portugueses, no estrangeiro,
se sobressaem pela positiva, não só em posições de destaque como já no passado aqui referimos, mas também em posições menos mediáticas, contudo de vital importância social.
Refiro-me em particular ao prémio que Sílvia Nunes recebeu, uma enfermeira de origem
portuguesa, emigrada para o Reino Unido em
2014 por não conseguir obter emprego na área
da enfermagem.
O prémio que recebeu, Great British Care
Awards, premiou a melhor enfermeira pela

inovação, criatividade e atenção no trabalho.
Afirmou a organização Care England, “A Sílvia representa o melhor da enfermagem num
ambiente de lar. Ela é inovadora, criativa,
apaixonada e faz tudo pelos residentes, famílias e pela sua equipa. Ela dá às pessoas o valor
e a dignidade que elas merecem. Ela esforça-se para promover a enfermagem de alta qualidade dentro da sua equipa e é um excelente
exemplo”. Segundo a informação recolhida e
divulgada nos media, apesar das dificuldades
com a língua inglesa, ao fim de um ano chegou à posição de diretora clínica, sendo depois
promovida, mais tarde em setembro de 2016,
a diretora adjunta do lar Ford Place especializado em cuidados paliativos. No ano anterior
já havia sido finalista deste galardão, não vencedora pelo segundo ano consecutivo. Com 33
anos e natural de Vila do Conde, é um exemplo
do que o “regular” português, secundado pela
sua força de vontade, capacidade inovadora,
trabalho árduo e compromisso com a excelência, pode alcançar.
A nossa compatriota Sílvia Nunes nada tem
de regular, antes pelo contrário, a excelência
como encara o desempenho da sua profissão
demonstra o seu talento e que há também muito talento em Portugal onde menos se espera. Muito provavelmente em vez de se tomar
constantemente e teimosamente o caminho
da taxação cega e impiedosa ou da entreajuda
apenas dos “amigos” expandindo o oportunismo, seria preferível apostar nestes talentos que
existem por toda a comunidade portuguesa, incluindo a diáspora, por forma a fazermos progredir Portugal e os portugueses.

Agenda comunitária

Noite de louvor e cura interior

Reserve um tempo para você, Irmã Zélia e Pe. Pedro
estarão na Missão Santa Cruz no dia 20 de março às
19h. Todos são bem-vindos.

Apoio

ao padre

Adam

Convidamos todos os grupos e fiéis a participarem na
missa das 11H30, do próximo Domingo, dia 17 de Março, 2019, para agradecermos ao Sr. Padre Adam por
tudo o que tem feito por nós. Encorajamos todos os
grupos a participarem com algum simbolismo na missa,
uma maneira de manisfestarem o vosso apreço ao nosso líder espiritual. Os lideres de cada grupo são convidados a participarem na procissão de entrada. Após
a missa estamos a organizar um almoço partilhado no
salão Nobre. Leve algo para partilhar nesse almoço. Já
temos a licença de álcool. Podem levar uma pinga, para
também ser partilhada. Contamos consigo e com o seu
amigo.
É surpresa para o Padre Adam.

antigos Mordomos da Sta. Cruz

O Espírito Santo da Santa Cruz festeja os seus 40º aniversário este ano seria importante de poder contatar todos os antigos mordomos para celebrar em grande este
aniversário, podem me contatar: Sara 515-512-0325.
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Dia Internacional da Mulher
na Casa dos Açores do Quebeque

4ª-feira, 13 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 What´s Up - Olhar a Moda
6:18 Literatura Aqui
6:46 Fotobox
7:00 Viva a Música
7:49 Graça Fonseca
Filhos da Nação
8:28 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:12 Zig Zag
10:27 Movimento Gentil
Desafio Escolas
10:55 Praça da Alegria
13:30 Portugal em Direto
15:07	O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:02 Casa-Museu Abel Salazar
Visita Guiada
17:38 Tech 3
17:47 Maternidade
18:30 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:31 Hora dos Portugueses
21:43 Palavra aos Diretores
22:13 Joker
23:00 Notícias do Atlântico
0:03 País Irmão
0:46 ModaLisboa Insight
0:59 Salvador Sobral
Grande Entrevista
2:03 A Essência
2:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 7 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Salvador Sobral
Grande Entrevista
7:00 Palavra aos Diretores
7:30 Casa-Museu Abel Salazar
Visita Guiada
8:00 Janela Indiscreta
8:29 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Movimento Gentil
Desafio Escolas
10:45 Zig Zag
10:55 Praça da Alegria
13:30 Portugal em Direto
14:45 Arq 3
15:08	O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Linha da Frente
17:30 Tech 3
17:45 Maternidade
18:30 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:30 Hora dos Portugueses
21:45 Madeira 600 Anos, História
22:15 Joker

23:00
0:00
0:45
1:00
2:00
2:18

Notícias do Atlântico
País Irmão
Fatura da Sorte
Grande Área
ModaLisboa Insight
Hora dos Portugueses

6ª-feira, 8 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Grande Área
7:00 Viva a Música
7:45 Arq 3
8:00 Como Serás Tu Amanhã?
Parte I
Biosfera
8:29 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Banda Zig Zag
10:45 Austrália
Portugal no Mundo
13:30 Portugal em Direto
15:08	O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Sexta às 9
17:30 Tech 3
17:45 Austrália
Portugal no Mundo
20:00 24 Horas
21:00 Hora dos Portugueses
21:15 Mundo Sem Muros
22:15 Joker
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 Call Girl
2:00 ModaLisboa Insight
2:18 Hora dos Portugueses
sábado, 9 de março
2:30 Arq 3
2:45	O Último Apaga a Luz
3:45 Tech 3
4:00 Bom Dia Portugal
6:00 Fotobox
6:15 Jorge Bacelar
Afinidades
7:00 Sono
Sociedade Civil
8:00 Arq 3
8:15 Fabrico Nacional
8:45 What´s Up - Olhar a Moda
9:00 Jornal da Tarde
10:15 Movimento Gentil
Desafio Escolas
10:45 Banda Zig Zag
11:00	À Roda da Alimentação
11:15 Aqui Portugal
12:45 Voz do Cidadão
13:00 Atlantida Açores 2019
14:30Como Serás Tu Amanhã?
Parte I
Biosfera
15:00 Pontevedra - Padrón
Caminhos de Irmandade

A

ideia de uma celebração anual dedicada
ao dia internacional da mulher surgiu em
1975 oficialmente pelas Nações Unidas. E ano
após ano muitas mulheres foram homenageadas através do mundo e também na nossa comunidade. Este ano a Casa dos Açores do Quebeque organizou este evento importantíssimo,
e homenageou a Sra. Armanda Maria Pimentel Garcia, sexta-feira dia 8 de março de 2019.
Quem é Armanda Maria Pimentel Garcia? Armanda nasceu a 22 de Abril de 1958 na Vila de
Água de Pau em São Miguel nos Açores. Filha
de José Gregório Garcia e Maria Carlota Pimentel. Os pais tiveram 15 filhos sendo Armanda o
segundo nascimento do casal, isto depois do triplo nascimento dos primeiros três irmãos. Nasceu
e criou-se numa casa terreira onde eram felizes.
Nunca lhes ocorreu pensar que eram pobres.
Mesmo assim Armanda tem recordações lindas
dos tempos quando os familiares se juntavam na
sua casa durante as festas de Nossa Senhora dos
Anjos. A casa era pequenina mas todos sentados
num capacho, comiam a sopa e pão caseiro que
a mãe preparava para todos assim como o arroz
com chouriço e massa sovada. Era uma alegria.
Vida pessoal: Com 18 anos, a 13 de Junho de

No Canadá, decora o quarto do Espírito Santo
em casa do tio José da Costa. Em Maio de 1982
faz-se a primeira coroação na rua St-Urbain. O
senhor Augusto Botelho oferece a dispensa e o
senhor Albino Sá é mordomo. Armanda é convidada a decorar o quarto do Espírito Santo. Foi
decorado muito simples tomando em conta a visão da decoração lá da sua terra. Feito com verga
e papel fino, luzes, flores naturais e velas. Ficou
contente porque as pessoas gostaram. Para si, a
fé representa tudo. Desde o berço em momentos
difíceis recolhe-se ao Divino Espírito Santo. Ele é
o seu socorro, sempre uma luz que a acompanha
em todos os momentos da sua vida. Tem transmitido aos filhos e netos este grande sentimento e
maravilha-se quando a sua netinha pequenina já
sabe que deve se ajoelhar para rezar o terço. Em
momentos de doença ou aflição sente-se rodeada
de amor, luz e força. Os pais já faleceram mas tem
o apoio da luz divina do Espírito Santo. Legando
a fé pelo Espírito Santo à família, apoia o seu filho
Philipe como mordomo em 2005 com os 10 fundadores da Irmandade e em 2006 Philipe aceita
ser Mordomo mas desta vez só com o apoio da
mãe.
Longe da sua terra natal mas sempre perto das

1976 visita a sua avó paterna, Maria do Rosário
Pacheco, no Canadá e cá permanece. No dia 22
de Julho de 1978 casa-se com José António Ventura Garcia. Têm 5 filhos, Philipe, Verónica, mãe
de Aliya e Nathan, Mathew, pai de Mateo e Jake,
Angélica e Anthony.
Fé e amor: Sendo crente de nascimento, ensina catequese aos filhos. Sendo isto muito natural
porque a própria mãe e avó já davam catequese
em casa às crianças da Vila de Água de Pau.
Mais tarde continua dando catequese na Igreja
portuguesa e preparando as crianças para a Primeira Comunhão. Para Armanda, dar catequese
não é só um dever, moralmente consta que é a sua
obrigação transmitir a história de Jesus através da
catequese. Nunca deixa de surpreendê-la o sorriso e a atenção das crianças ao houvir as histórias
e orações. Sente uma grande satisfação ajudando
as crianças a explorar por si mesmas o sentido da
vida e a serem mais empáticas para com os outros.
Nada nos marca mais do que a inocência de uma
criança. No dia da Primeira Comunhão sente que
mais um passo foi dado em frente, sente a alegria
dos pais. Tudo isto a motiva a continuar. Sendo
a catequese uma fonte de fé fundamental na sua
vida, a sua grande Fé no Divino Espírito Santo
predomina tudo. Olhando atrás, apercebe-se que
desde a idade de 6 anos sente esta grande Fé e
a divulga desde então. Em criança participava no
Império dos Estorninhos da sua tia avó paterna
Adozinda Garcia e marido Manuel Vitorino Pacheco. Recorda-se que participava nas coroações
todos os anos, levando um raminho de flores,
massa sovada ou outra oferenda.

suas raízes, Armanda sonha com os barcos no
porto da Caloura e os pescadores que sempre a
mimaram quando criança, sente a falta do pai e
decide fazer uma homenagem ao seu querido pai
e outros falecidos no mar. Para ela era importante
fazer qualquer coisa por estes homens perdidos no
mar. Em 2008 presta homenagem erguendo um
monumento na Caloura, Vila de Água de Pau entitulado ‘Tragédias e Naufrágios’, ‘homenagem aos
pescadores e em memória de todos os falecidos
no mar’. Monumento foi construído em Montreal
com o apoio de vários patrocinadores locais, a Câmara Municipal da Lagoa e Roberto Medeiros de
Água de Pau. Em 2017, Armanda toma uma grande decisão e decide ser Mordoma das Festas do
Divino Espírito Santo na Missão de Santa Cruz.
Isto é um grande sonho seu. Enquanto o desafio
era grande, Armanda enfrentou sem medo, sentiu
força para ir p’rá frente. Sentiu que a Comunidade
estava contente e durante um ano de preparação,
levou no coração as palavras do Senhor Padre
José Maria Cardoso que lhe disse ‘és uma grande mulher, o Espírito Santo está bem entregue’.
Durante um ano concretizou a sua visão de um
cortejo medieval. A experiência foi maravilhosa,
especialmente juntar a família e divulgar as suas
raízes culturais e espirituais. Foi uma fase bonita
da sua vida, sentiu-se feliz tornando o seu sonho
realidade.
Biografia escrita por Paula Ferreira, parabéns a
esta iniciativa e a Armanda por tudo o que fizeste
e tudo o que vais fazer no futuro, a comunidade
precisa de todos para realizar grandes sonhos.
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TRAQUEN’ART APRESENTA

A ESTRELA DO FADO
ESTÁ DE VOLTA
28 DE ABRIL DE 2019
19 H 30

MAISON SYMPHONIQUE

RESERVE AGORA
514 842-2112 – 1 866 842-2112

DEVIDO AO GRANDE SUCESSO DO ESPETÁCULO,
NOVOS BILHETES ESTÃO DISPONÍVEIS.
RESERVE JÁ O SEU LUGAR!

Dia
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da mulher no
Telmo
barbosa

fotos de Faustino Alves
e Sylvie Marques

A

Oriental

ções de Mulheres.
O Clube Oriental Português de
Montreal não podia faltar sem se
juntar a esta luta, festejando com
um ótimo jantar, cozido à portugue-

reivindicação de trabalhadoras têxteis
em Nova-Iorque datado de 1857
fundamentaram as comemorações deste Dia da Mulher. Depois
de 1857, e de ano para ano esta
data passou a ser assinalada em
todo o Mundo dando estímulo à
luta das Mulheres pela igualdade
e direitos.
Além do mais, março passou a ser o
mês marcado por várias manifesta- sa, e não poderia faltar a boa música com bonitas cancões de Júlio
Lourenço fazendo uma dupla com
a bonita voz de Carminda Serena
festejando, ao mesmo tempo, o seu

aniversário.
O Clube Oriental está de parabéns
por esta noite memorável e lembra
que a próxima festa será no dia 30
de março com o “Baile da Primavera” com o DJ Beatz e no dia 13
de abril a Noite Branca com DJ
XMEN e Eddy Sousa. Não faltem.

QUARTA-FEIRA, 13 DE marçO de 2019

O

que se segue?
António Pedro Costa

O

nome de Mota Amaral, indicado pelo
PSD Açores, desde
que chegou aos ouvidos da
direção nacional dos social-democratas criou
um engulho enorme, tendo desde então mandado recados por vários emissários alertando
que esta indicação trazia problemas acrescidos para Rui Rio, já que este tem problemas
políticos quanto bastem para gerir nos próximos tempos.

Coisas

do

Por isso, o próprio Rui Rio sentiu a necessidade, quando confrontado com o nome de um dos
fundadores do PPD e ex-Presidente da Assembleia da República, de dizer que se tratava de
uma personalidade por quem nutria uma elevada
consideração e uma figura de grande prestígio a
nível nacional e, como tal, não poderia ser tratado de uma forma qualquer, dando a entender que
não tinha um lugar à altura para o colocar na lista
ao Parlamento Europeu.
O primeiro Presidente do Governo Regional
dos Açores foi sondado pela direção regional do
PSD Açores, liderada por Alexandre Gaudêncio,
para ser candidato pela Região na lista nacional

Corisco

josé de sousa

P

’ra saberes onde vais
tens que saber de onde
vens, mesmo o GPS,
que p’ra te guiar a uma direção tem que saber de onde

vens.
Esta semana ouvi numa rádio de Montreal, um
casal que faz 10 anos de casamento, foram ao
“resto” festejar este acontecimento, que muito
bem comeram mas custou... 500 patacas, p’rós
dois tudo incluído. Na minha opinião não há
prato que possa valer 250 dólares.
Também numa radio de Montreal escutei um
diálogo entre a animadora e o convidado, que
me fez lembrar uma anedota do Denis de Paiva, que p’ra quem não conhece é um artista,
um grande artista, que é natural do Porto Formoso, uma pitoresca e linda aldeia do norte da
ilha de São Miguel, que por acaso viu a minha
falecida mãe nasceu. Tão linda que até a conversada também lá nasceu.
Dizia o Denis de Paiva, que quando faltou a
escola primária por uns dias e que a professora lhe perguntou o motivo, a resposta foi que
a mãezinha dele tinha ido buscar uma bebé a
Paris. É preciso mencionar que o Denis Paiva
vem de famílias ricas. Já o João que semanas
depois também teve um novo bebé na família
e também faltou uns dias à escola, a pergunta
da professora já foi mais áspera, à qual o João
respondeu: “Intão-se a senhora não sabe.. a
minha mãe teve um rapaz”. A professora disse

Fundado em 2005 por Eduíno Martins

que a mãe do menino Denis também tinha ido
buscar um bebé a França, que ele devia ser mais
delicado, respondendo o João que a mãe do menino Denis tinha dinheiro, podia ir a França a
Lisboa ou a Inglaterra, buscar um bebé, mas a
sua mãe era pobre, fazia aquilo mesmo em casa.
Voltamos ao radio, a professora fez-me lembrar
a animadora, que falando no peixe que se serve
nos restaurantes do convidado, era muito importante que cliente soubesse de onde vinha até
chegar à sua mesa. Até familiares do convidado
foram nas traineiras um dia de pesca p’ra ver
com os olhos que Deus pôs na cara, de onde
vinha o dito cujo peixe. É obra.
Eu por acaso já estive em Peniche com a conversada e a simpaticíssima cunhada, comendo
uma asseadíssima caldeirada numa caçarola,
que tenho a certeza que não era a primeira vez
que ela vinha parar à mesa do cliente, por 22
patacas europeias, e o vinho custou menos de 9
“DOLAS” açorianas, e estava tudo uma delícia.
Tenho seguido algumas sugestões de jornalistas
especializados em vinhos que nos aconselham
a comprar bons vinhos a menos de 15 patacas
canadianas. Por favor não se esqueçam que a
maioria dos leitores deste jornal e dos ouvintes
da vossa rádio não tem dinheiro p’ra comprar
vinhos a 50 ou 70 patacas, bebem o vinho da
casa que às vezes é igual ou melhor do que se
vende mais caro.
“Se a erva é mais verde no quintal do vizinho,
é porque talvez tenha mais estrume”, Autor
desconhecido.
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do Partido, mas ele fez questão de salvaguardar
que só avançaria num lugar elegível, ou seja, os
primeiros seis lugares, sem, contudo, exigir uma
posição.
Como, tradicionalmente, as estruturas regionais, tanto do PSD como do PS indicam em lugar elegível os candidatos nas listas nacionais
nas eleições para o Parlamento Europeu, pelo
que parecia que era dado como assente e pelo
fato de nas europeias de 2014, Sofia Ribeiro ter
integrado a lista em terceiro lugar. Mas, foram
outros tempos.
Rui Rio tem este problema nas mãos e não gostou que lhe tivessem indicado o nome de Mota
Amaral, seu apoiante incondicional, na medida
em que não esquece que a liderança PSD-Açores, aquando das eleições internas para o PSD
nacional não esteve ao seu lado, mas sim, apoiado a candidatura de Santana Lopes, que agora
está noutras andanças.
O certo é que as pressões das Comissões Políticas Distritais constituíram também um fator
determinante nesta decisão, que terá um impacto
e baralhará em muito o xadrez político regional,
porquanto deixa o PSD Açores numa situação
muito embaraçosa.
Assim, pela primeira vez na história, o PSD-Açores não terá um representante no Parlamento Europeu, ao contrário da Madeira, o que não
deixa de ser um problema político que Alexandre Gaudêncio vai herdar e que terá de ter uma
grande habilidade para justificar o “não” de Rui
Rio às legítimas pretensões dos açorianos.
Teremos eleições europeias, precisamente no
domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres,
e tudo o que delas resultar, creio que terá um impacto no futuro próximo do PSD Açores, já que
se desenham no horizonte as legislativas regionais e os social-democratas estão galvanizados
para aquele embate, pretendendo mesmo sair
vencedores das regionais do próximo ano.
Quem esfregam as mãos de contentes são os socialistas que já garantiram um lugar elegível nas
listas do PS nacional, com a indicação de André
Bradford, que foi até agora o líder parlamentar
na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores e que vai rumar a Bruxelas, para
substituir o atual Deputado Serrão Santos.
O nome de Mota Amaral foi bem acolhido nos
Açores para integrar a lista do PSD nacional e
era a fórmula ideal encontrada pela liderança de
Alexandre Gaudêncio para pacificar internamente o PSD Açores, tão dividido se encontra, devido à cegueira da sua estratégia de renovação forçada de todos os “velhos” que não rodeavam o
núcleo duro dos dirigentes da altura, tendo sido,
por isso, atirados borda fora de forma cirúrgica.
Vamos ter que aguardar pelos próximos capítulos desta novela, já que não se sabe que estratégia política terá o PSD Açores para a próxima
campanha eleitoral para as eleições europeias.
O eleitorado que tradicionalmente vota no PSD
começa a ficar desorientado sem saber onde colocará a cruzinha no dia das eleições.
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Graças a José deixei o
álcool. Quando bebia
maltratei minha esposa
e meus filhos. O álcool
estava dominando minha vida e meu casamento. José removeu o
vício e todo o sofrimento que causei à minha
esposa. Eu recomendo
José.
Manuel

Minha neta estava 24 horas por dia
na internet e foi aí que ela conheceu
pessoas que eram de má influência. Ela não ia comer nem dormir e
aprendeu sobre coisas satânicas.
Ela pertencia a uma seita e falava tópicos diabólicos. Ela até tentou suicídio. Falei com minha filha e tirámos
a foto dela para José, que removeu
todos esses pensamentos malignos. Protegida ela de todos aqueles
amigos ruins, agora minha netinha é
doce como antes. Irma

Cansado de minha sogra me tratando como
uma empregada e querendo o meu marido /
seu filho uma mulher melhor do que eu (de
acordo com ela). Com a minha auto-estima
no chão, fui ver José para me ajudar com esta
situação. Ele pediu roupas do meu marido e
minha sogra. José conseguiu resolver o problema e agora eu domino a situação.

José veio à minha vida como
um anjo caído da terra. Ele
removeu meu amante do marido e o trouxe de volta para
ficar comigo para sempre.
Osiel

Eu tenho visão futurista
e encontro dinheiro onde
ninguém poderia imaginar. Eu ajudo as pessoas
quando posso e isso me
trouxe uma experiência
ruim. A pessoa que eu ajudei fez magia negra para
mim. Minhas pernas estavam paralisadas e
meus negócios estavam caindo. Eu me recuperei graças à mão poderosa de José e ao
olhar misericordioso de Deus.
Milqiades

Somos como você, mas ainda acreditamos no poder de José. Somos
jovens, mas ainda acreditamos no
poder da magia. Nós confiamos
em José, ele fez um trabalho amoroso e agora nosso relacionamento é mais forte. Carlos
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A Festa

para Vencer o Cancro foi
uma das mais emocionantes do ano

Logo de início tivemos a apresentação e inauguração do evento com uma linda homenagem
unca é simples na vida, dedicada aos sobreviventes e também às pessoas
fazemos 1500 coisas, que foram tocadas por esta doença. Depois tivetrabalhamos muito e educa- mos um saboroso jantar de cinco estrelas com
mos as nossas crianças, nun- uma equipa que serviu às mesas de forma bastanca chega a ideia de ter problemas de saúde como o cancro.
É difícil compreender o que está a acontecer, às
vezes chega de surpresa, outras já estamos prontos mas psicologicamente é muito duro. 2018 foi
um ano em que perdi a minha sogra por causa
do cancro e foram momentos tão difíceis, nunca
tinha imaginado esta situação e fui, a esta festa,
sylvio martins

Carneiro: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Poderá receber a visita
inesperada de um amigo de longa data. Receba-o de braços
abertos.
Saúde: O seu organismo poderá andar desregulado. Esteja atento às
suas indicações. Dinheiro: Possibilidade de ganhar lucros inesperados.
Seja audaz e faça um excelente investimento.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29
Touro: Carta da Semana: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça. Amor: Opte por atitudes de compreensão
e tolerância para com os seus filhos. Saúde: Poderá sentir-se
um pouco cansado e sem energia. Melhore a sua alimentação.
Dinheiro: Aposte na sua competência, pois poderá ser recompensado
da forma como merece.
Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

N

Gémeos: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: A sua vida afetiva poderá não estar
a ter os contornos que planeou. Procure não perder a calma e
invista na sua felicidade. Trate-se com amor!
Saúde: Não abuse dos alimentos que sabe que prejudicam o seu estômago.
Dinheiro: Prevê-se uma semana extremamente positiva em termos profissionais. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47
Caranguejo: Carta da Semana: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Tome consciência
dos seus atos, pois estes poderão estar a contribuir negativamente para a sua relação.
Saúde: Evite situações que possam provocar uma alteração do seu sistema nervoso. Cuidar da sua saúde não é uma questão de querer. É um
dever. Dinheiro: Modere as palavras e pense bem antes de falar. Uma
atitude irrefletida pode aborrecer um superior hierárquico.
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42
Leão: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: A sua cara-metade não merece ser tratada com
indiferença. Pense um pouco melhor na sua forma de agir.
Saúde: As tensões acumuladas podem fazer com que se sinta
cansado e desmotivado. Dinheiro: Atenção, a sua qualidade profissional
poderá estar a ser testada. Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48
Virgem: Carta da Semana: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: O amor estará abençoado. Aproveite ao máximo
este momento de comunhão.
Saúde: O trabalho não é tudo! Descanse mais e pense seriamente na sua saúde. Dinheiro: Aja de forma ponderada, não coloque
em risco a sua estabilidade financeira. Pense bem antes de gastar indevidamente.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38
Balança: Carta da Semana: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, agitação. Amor: Ponha as cartas na mesa, evite
esconder a verdade. Seja o mais honesto possível com a sua
cara-metade.
Saúde: Aja em consciência e não cometa excessos que o seu
organismo não suporta. Dinheiro: Ouça os conselhos da pessoa com
quem divide as tarefas diárias.
Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48
Escorpião: Carta da Semana: O Julgamento, que significa
Novo Ciclo de Vida. Amor: Aposte nos seus sentimentos e poderá, em conjunto com a sua cara-metade, tomar uma decisão
importante para ambos. Saúde: A sua capacidade de recuperação de energias será notória. Esqueça o passado e viva o presente, o
passado passou, aceite-o!
Dinheiro: Esforce-se por conseguir atingir os seus objetivos profissionais. Seja audaz e perseverante.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30
Sagitário: Carta da Semana: A Roda da Fortuna, que significa Sorte, Acontecimentos Inesperados. Amor: Ponha o seu
orgulho de lado e vá à procura da felicidade. Seja feliz! Saúde:
Lembre-se que fumar não faz mal apenas a si; tenha em atenção a saúde da sua família.
Dinheiro: Aposte nos seus projetos pessoais. Seja inovador e arrojado.
Poderá ter ótimas surpresas. Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42
Capricórnio: Carta da Semana: A Lua, que significa Falsas
Ilusões. Amor: Uma velha lembrança poderá pairar na sua mente, causando algumas dúvidas no seu coração. Procure ter uma
vida de paz e amor.
Saúde: Nesta área não terá muitas razões para ficar preocupado, o que não significa que deixe de ter os cuidados mínimos. Dinheiro:
Utilize a sua capacidade de organização para sugerir algumas mudanças no seu departamento.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25
Aquário: Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade. Amor: Não se dedique apenas à sua vida profissional, dê
mais atenção à pessoa que ama. Saúde: Liberte o stress que
tem acumulado dentro de si. Dinheiro: Património protegido.
Continue a adotar uma postura de contenção. Será bastante positivo
para si. Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44
Peixes: Carta da Semana: 8 de Copas, que significa Concretização, Felicidade. Amor: Aja menos com a razão e mais com o
coração. Assim, evitará conflitos desnecessários com a pessoa
que ama. Saúde: Seja mais moderado e dê mais valor ao seu
bem-estar. Se seguir em frente e fizer o que tem de ser feito, todos acabarão por aplaudi-lo! Dinheiro: Esteja muito atento ao que se passa ao
seu redor, pois algum colega pode não ser tão sincero quanto aparenta.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

te simpática. Depois iniciou-se o espetáculo com
a nossa “Cotovia Açoriana” Jordelina Benfeito
que nos encantou com Fado. Depois foi o Studio
Tango que apresentaram uma linda dança e depois
foi Arlindo Andrade. Para finalizar a noite DJ Jeff
Gouveia nos fez dançar até a última. Parabéns e
com um aperto no coração. A minha Maria estava até à sua próxima edição desta festa 2020.
muita ansiosa e nervosa e durante toda esta noite
vivi grande emoções. Sábado passado, dia 9 de
março de 2019, na missão de Nossa Senhora de
Fátima organizou-se pela 13ª vez a angariação de
fundos para vencer o cancro chefiada pela Alice
Cabral-Ribeiro. Ela própria uma das grandes sobreviventes (que já lá vão 15 anos) desta maldita
doença.
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Dia Internacional
Francisca reis

C

omemorámos o Dia
Internacional
Da Mulher no
Restaurante Estrela do Oceano
situado no 101 rue Rachel em
Montreal sexta-feira passada dia
8 de Março, data de grande importância em memória das lutas
femininas, data das conquistas
sociais políticas e económicas das
mulheres, data para recordar que
ainda existe um longo caminho
pela frente.
O Dia Internacional da Mulher 8

da

Mulher

de Março nasceu com a luta de mulheres operárias e foi oficializado
em 1910, uma resolução para a criação de uma data oficial anual para
a celebração dos direitos da mulher
foi durante a segunda Conferência
Internacional de Mulheres na Dinamarca.
Como mulher a gente quer ser respeitada em todas as esferas quer
seja dentro da casa, na rua, no trabalho, nos cargos sociais, nos cargos
voluntários, nos cargos de poder, na
política, na religião, respeitadas na
vida. Gostaríamos que os homens
não desrespeitassem as mulheres
com palavras pejorativas e de baixo
calão. Gostaríamos de ouvir o quão

no

Estrela

importante é ter reconhecido o que
fazemos para mantermos tudo na
mais harmonia e ordem. Que cada
mulher faça o que deve fazer com
amor para que a paz e o amor estejam sempre presentes. Nós mulhe-

os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos.
Viva as Mulheres de Hoje. Viva
As Mulheres de Ontem. Viva As
Mulheres de Amanhã.

res somos realmente seres fantásticos e seres muito especiais.
Então valorizem as mulheres por
tudo o que são.
VIVA a Mulher, não somente no
dia 8 de Março - Dia Internacional
da Mulher.
VIVA a Mulher não somente em
Maio - Dia das Mães.
Mas sim VIVA as mulheres todos

Eu estava cansado
de passar todo o
meu tempo no hospital. Eu tive problemas ósseos que me
causaram dor e desconforto para realizar
todas as minhas atividades. Eu não conseguia fechar bem as
mãos e não conseguia andar longas distâncias. Até que decidi procurar ajuda através
do CHAMAN CURANDERO e graças a CERIMÓNIAS INDÍGENAS E ERVAS MIRACULOSAS estou curada. Eu não tenho mais
dor e me sinto saudável. MARIA PEREIRA.

Meu marido e eu tivemos muitos problemas
por causa de seu consumo de álcool. Eu não
suportava vê-lo todos
os dias bebendo uísque
e fumando 2 caixas de cigarro por dia.
Consulte CHAMAN para ver se ele poderia nos ajudar e, graças a alguns RITUAIS FORTES e um tratamento INDÍGENA, meu marido mudou muito. Leva
apenas os fins de semana e 2 caixas de
cigarros agora só fuma 4 cigarros por
dia. Eu serei eternamente grato ao meu
GRANDE CHAMAN. ANA E JOÃO.

Senti-me desesperado
por ver meu marido
doente e sem saber
se ele iria melhorar
ou não. Eu o levei de
emergência para o
hospital duas vezes por
semana porque ele sentiu uma pressão no
peito que não o deixou respirar. Depois de
dois ataques cardíacos, decidi trazê-lo para
ver o CHAMAN, o CURANDERO e, graças
às CERIMÔNIAS DE CURA, meu marido
está melhor do que nunca. Ele não teve
problemas respiratórios novamente e não
toma mais medicação. LAURA E PAULO.

Eu tive muitas dificuldades no trabalho porque
havia muita inveja. Havia colegas de trabalho que me causaram
problemas e intrigas
junto do meu superior.
Desesperada porque estava prestes a
perder meu emprego por causa de tantas reclamações, visitei o CHAMAN e,
graças ao RITUAL DE PROTEÇÃO E
PROSPERIDADE, removi toda a negatividade. Agora eu estou no comando de
todo o departamento financeiro. Grato ao
CHAMAN PODEROSO. STEPHANY B.
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Todos os anos tudo se repete, tudo se renova...

Terceira

transforma-se numa
ilha de artistas pelo Carnaval
O
Carnaval na ilha Terceira, nos Açores, é
festejado com manifestações de teatro popular muito próprias, que levam centenas de
pessoas com as profissões mais comuns a transformarem-se em atores e músicos por quatro
dias.

“A Terceira é uma terra de artistas e não é de
agora. A arte sempre vibrou nesta terra independentemente de catástrofes naturais e de regimes
políticos”, afirma, em declarações à Lusa, Frederico Madeira, que há mais de 10 anos participa em
danças e bailinhos de Carnaval.
Este ano, estão previstos cerca de 70 grupos,
entre danças de espada, danças de pandeiro, bailinhos e comédias, expressões de teatro popular,
acompanhadas por momentos musicais, na maioria com textos de comédia, escritos em rima e
com crítica social, que envolvem perto de 2.000
atores e músicos amadores.
Natural da Guarda, Frederico Madeira nunca

gostou do Carnaval até se mudar, em 2004, para a
ilha Terceira.
Os amigos arrastaram-no para uma das mais de
30 salas de espetáculos da ilha, que abrem portas,
de sábado a terça-feira, aos grupos que lá queiram
atuar, de forma gratuita, e ao público que assiste
sem pagar bilhete.
“Acabei por passar a noite toda sentado nesse
salão, a ver bailinhos e a comer a minha bifana”,

conta.
Na primeira oportunidade, deixou o lugar de espetador e subiu ao palco, inicialmente como músico, hoje como ator e cantor.
“Eu não sabia muito bem tocar viola, mas quando me convidaram disse que sim. Tinha tanta vontade de ir que se me enfiassem uma pandeireta nas
mãos ou uns ferrinhos eu ia na mesma”, revela.
Formado em filosofia e agente da PSP, Frederico Madeira é ator no grupo de teatro Alpendre,
na ilha Terceira, tem vários projetos musicais e já
participou num concurso televisivo. Ainda assim,
garante que a experiência de palco pouco o ajudou
a adaptar-se a uma manifestação de teatro popular
com “códigos diferentes” e uma linguagem que se
quer capaz de chegar a um público dos oito aos 80
anos. “Há uma noção, na minha opinião errada,
de que um ator de teatro consegue fazer bailinhos
de Carnaval na boa. Não, não consegue”, aponta,
acrescentando que ainda hoje tem dificuldades em
decorar textos rimados. Há quem represente num
bailinho de Carnaval “naturalmente, sem uma

Mantém-se o impasse. Acordo para o
Brexit volta a chumbar no parlamento

O acordo para o Brexit
foi chumbado mais uma
vez no parlamento britânico. A votação desta terça-feira culminou
com uma derrota pesada
do acordo e para o governo de Theresa May.
Segundo a BBC, 391
deputados votaram contra o acordo e 242 votaram a favor do acordo.
Uma diferença de quase
150 votos, acima daquilo que era esperado.

única aula de teatro”, e Frederico só tem pena de
que muitos não tenham noção do talento que têm.
“Vejo músicos e atores fantásticos que só saem
no Carnaval. E depois dão brilharetes e fazem-nos
rir e às vezes chorar”, frisa.
Durante semanas, homens e mulheres de diferentes profissões, graus académicos e estratos sociais deixam de lado as diferenças e juntam-se em
ensaios para levarem a palco um espetáculo que
consiga arrancar gargalhadas e palmas
a uma ilha inteira.
São os grupos que vão ao encontro
das pessoas e chegam a fazer seis ou
mais atuações em cada noite, pela madrugada dentro, nas salas espalhadas
por toda a ilha. “É como se costuma
dizer, o que é por gosto não cansa. A
gente nem se lembra das horas a passar”, salienta David Nunes, funcionário
de um posto de recolha de leite e uma
das personagens principais do bailinho
dos “Rapazes das Doze Ribeiras”.
Não se descreve como ator e não se
imagina a subir ao palco noutro contexto, porque diz não ter “jeito suficiente”.
“Nunca tinha representado na minha vida toda,
mas as coisas começaram a sair e começámos a ficar com os nossos postos estabelecidos”, adianta.
Numa ilha pequena, há sempre quem o reconheça na rua e faça elogios ou críticas ao bailinho,
mas David garante, em tom de brincadeira, que
ainda não lhe pedem autógrafos. Desde as peças
de catequese que contracena com o amigo Davide
Reis, tesoureiro no Centro de Saúde de Angra do
Heroísmo e, desde 2012, presidente da Junta de
Freguesia das Doze Ribeiras. Também sem qualquer tipo de formação em teatro ou canto, Davide
Reis não sabe explicar de onde vem o gosto pelo
Carnaval da Terceira, nem o jeito para fazer rir.
“Sempre adorei bailinhos. Acordava de manhã
já com os foguetes a estalar e dizia: mãe, vamos
embora para a sociedade que já tem bailinhos”,
recorda, acrescentando que ficava no salão até às
04:00 e 05:00 da madrugada. Quando sobe ao palco, deixa a política de lado, mas sempre que pode
brinca com a profissão. “Acho que o que as pessoas gostam mais é quando eu próprio falo mal do
presidente da junta das Doze. As pessoas gostam
e, se calhar, até concordam”, conta. Dino Rocha
integrou igualmente a formação inicial do bailinho dos “Rapazes das Doze Ribeiras” e recorda
que, no início, o público olhava com alguma desconfiança para a irreverência daquele grupo de
jovens. Durante quatro dias, despe o macacão de
mecânico e veste a pele de músico e cantor, ainda que rejeite fazê-lo em qualquer outro cenário.
“A música não me enche barriga, por isso, opto
mais pela minha profissão. Não tenho muito tempo”, explica. Começou a participar no Carnaval
há duas décadas, porque, na altura, faltava quem
soubesse tocar violão na freguesia, mas hoje não
se imagina sentado na plateia.
“Só cansa quando chega à terça-feira, ao final
das atuações, mas na quarta-feira já estamos com
saudades do Carnaval”, garante.
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Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

Tel.: 514.842.3373

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

info@beiranova.ca

ANEDOTAs da Maria rosa

Uma loira telefona para o namorado que estava a trabalhar e diz-lhe: “Querido, eu tenho aqui um puzzle, mas
não consigo fazê-lo... todas as peças são iguais, todas
do mesmo formato.”
O namorado responde-lhe: “Mas tu tens a caixa do puzzle? Como é que é o desenho na caixa?”
E a loira: “Bom, a caixa tem um galo, que é todo vermelho... mas eu pura e simplesmente não consigo fazer o
puzzle.”
E o namorado: “Tudo bem, não te preocupes, hoje à noite
vamos tentar os dois fazê-lo.”
À noite encontram-se os dois para fazer o puzzle, ele
olha para a caixa e... um grande silêncio.
Então, diz o namorado: “Bom, querida, agora vamos colocar os Cornflakes todos dentro da caixa e não falamos
mais sobre este assunto...”
Carro avariado
Uma loira, uma morena e uma ruiva viajavam num carro
pelo deserto quando o mesmo avariou.
Elas decidiram continuar a viagem a pé e cada uma delas levaria uma parte do carro para ajudar na viagem.
A morena pega no radiador e diz: - Assim, se ficarmos
com sede, podemos beber!
A ruiva pega num banco e diz: - Assim, se ficarmos cansadas, temos onde nos sentar!
A loira pega numa porta e diz: - Assim, se ficarmos com
calor, podemos abrir uma janela!
Porque é que a formiga tem 4 patas?
– Porque se tivesse 5 chamava-se Fivemiga

7 diferenças

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

renovações

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Informe-se
sobre os
nossos preços

importadores de
Produtos do mar

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

Maitre

Eduardo Dias

Tony

importadores

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

RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

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

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

rENOVAÇÃO

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467

restaurantes

5468 Jean-Talon E., H1S1L6

Tel.: 438 476-8459

a partir
de 3$
por semana

Avião obrigado a regressar depois de
mãe se esquecer de bebé no aeroporto
Um voo com destino à Malásia foi obrigado a
regressar à Arábia Saudita depois de uma passageira se ter apercebido que tinha deixado o filho
no terminal do aeroporto
Segundo o Guardian, o piloto,
a caminho de Kuala Lumpur, foi
obrigado a fazer o pedido fora do
comum à torre de controlo aéreo
pouco depois de levantar voo.
“Que Deus esteja connosco. Podemos regressar?”, pergunta.
Confrontado com um cenário, o controlador aéreo
fica confuso e é ouvido num vídeo a conferenciar com
os colegas sobre qual a ação apropriada a tomar.
“O voo está a pedir para regressar”, diz ao colega,
acrescentando que “uma passageira esqueceu-se
do bebé na zona de espera”. “Pobrezinho”, rematou.
O piloto é ouvido a repetir novamente o pedido de
regresso e a justificar novamente: “Já vos disse, uma
passageira deixou o bebé no terminal e recusa-se
a continuar o voo”. Depois de uma breve pausa é
dada permissão para que o aparelho regresse. “Ok,
regresse ao terminal”, disseram. “Isto é totalmente
novo para nós”, admitiram também. Saliente-se que
é muito raro aviões regressarem ou desviarem-se da
rota por outras situações que não se devam a questões de segurança, problemas técnicos ou razões de
saúde de passageiros.

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

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

Gilberto

especialista
em
Renovações
ligeiras

Seguros

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

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança

T.: 514.668.6281

- Reforma

- Investimentos - REER -CELI

restaurantes

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522
Informe-se sobre os
nossos preços
a partir de 3$
por semana

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

Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal,
pelo que agradeço me enviem o jornal.
NOME:
ENDEREÇO:

APT.:

CIDADE|PROVINCIA
Tel.:

Código Postal:

Tipo de cartão:
#:

-

Visa
-

Mastercard
-

Amex
| exp:

/

Recortar e enviar para : A Voz de Portugal
4231-B Boul. St Laurent
Montreal, Qc, H2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: Canadá: 175$+Tx | EUA:230$+Tx | Mundo: 310$+Tx

a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa
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C

lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

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.
Nora: 450-628-5472
vestshell inc situado em montreal norte está
à procura de operadores de produção. Empregos
permanentes de dia e de tarde. 514-326-1280 Ext. 225
Precisa-se de padeiro com experiência para a
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário.
Patricia: 514-814-0362
Precisa-se de empregado preferencialmente com
experiência para instalar, montar e trabalho geral
para rampas em alumínio ou metal com
experiência.
Apresentar-se no 8910 Pascal Gagnon, St-Leonard
ou contatar Enza: 514-327-2200 ou
por email info@mondialuminium.com
Lolly Pop Childrens Wear Co.
Fabrica de roupa de senhora e crianca situada em
Côte-de-Liesse, procura senhoras para trabalho geral.
Também senhora com experiência em máquina de bainhas “Blindstish”, “Casas/Button Holes” e butões.
Por Favor contactar com Lucia por
telefone (514) 277-4700 ext:2117
ou por email: lucy@masterkid.com

Les Entrepreneurs

BUCARO

Precisamos de um motorista
masculino ou feminino com
Classe 1 para o
camião basculante
“camion Dompeur”.

Contacte Jos Bucaro

514 325-7729
Precisa-se de Motorista Classe 3 e Motorista
Classe 5 para companhia de distribuição de produtos alimentares. Telefonar para 514 845-0164 ou
enviar o C.V. por fax au 514 845-5345

Preciso de um carpinteiro ou uma
pessoa para fazer reparações e
manutenção de apartamentos.
514-770-6200

Precisa-se de uma pessoa, mulher ou homem, para
trabalhos de escritório ou outros. Conhecimento de
computador, ter um carro, a tempo parcial ou inteiro.
514-770-6200 ou 514-271-2431
Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa
ou governanta numa casa em centro da cidade de
Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos.
Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida.
lilasara2015@gmail.com

Companhia em paisagismo está à
procura de trabalhadores em
vários ramos em “pavé uni”,
muros de pedra e betão.
- colocador de “pavé uni”
3 a 5 anos de experiênca
- ao menos 1 ano de
experiência neste ramo
- ter um carro

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

Precisa-se de empregados com experiência em limpeza e manutenção de
edifícios de escritórios a tempo inteiro
ou parcial. Deve ter um carro.
Homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax
para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com
ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

O restaurante Casa Minhota
precisa de uma pessoa com ou
sem experiência na preparação e
finalização do pratos a servir
514-443-8893

Precisa-se de um padeiro a tempo
inteiro de 30 a 40h por semana.
Com ou sem experiência
514-843-6668
Danny: 514-746-0491

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de
uma casa 3-4 vezes por semana, que fale um pouquinho de inglês. 514-449-3240

Faleceu em Montreal, no dia
12 de março de 2019, com
86 anos de idade, o senhor
Manuel Leonardo, natural
dos Biscoitos, Terceira, Açores, Portugal, esposo da Sra.
Maria Celeste Luís. Deixa na
dor sua filha Edite (Aurélio
de Sousa), seu neto Shaun
(Vanessa Metti), seus bisnetos Arianna e Alessandro,
irmãos/ãs, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
3254, Bellechasse E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O Velório terá lugar sexta-feira 15 de março de 2019
das 14h às 17h e das 19h às 22h. e sábado das 9h
às 11h. Seguir-se-á uma liturgia da palavra no salão.
Vai a sepultar em cripta no cemitério Repos St-François
d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associarem na
dor. Bem-haja.

Enviar CV: info@jardinselect2007.ca
ou contactar Stephan: 450-999-0561

Precisa-se de um cortador e caixeira
a tempo parcial para uma mercearia.
Fátima ou Manuela: 514-288-2451

PRECISA-SE DE SENHORA que possa FAZER LIMPEZA DE UMA CASA 5h30PM - 20h30/21h.
que fale inglês ou francês 1 a 3 vezes por semana
514-791-7567

Manuel leonardo

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Precisa-sede homens para
trabalhar nos jardins. Bom salário.
Manuel Correia: 514-977-3248

Precisa-se de uma senhora para limpeza de uma
casa com experiência e deve falar inglês.
Horas e dias flexíveis.
514-926-8967

N

ecrologia

Precisa-se de uma senhora, que não fuma, para
fazer limpeza de uma casa todas as sextas-feiras
perto do metro Plamondon.

514-324-9007

procura-se

Casal na reforma está a procura de um
apartamento 5 1/2 no segundo andar
numa zona bastante quietinho.
Não fumadores e livre para o 1º de julho.
514-381-4556

serviços

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.

Rosa: 514-918-3956
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Angariação de fundos para
o Espírito Santo de Anjou

fizeram um show memorável, Sylvie Pimentel e
Humberto cabral
Jeff Gouveia que trabalharam muito para fazer
desta angariação de fundos um grande sucesso.
Centro do Espírito San- Parabéns a toda a direção que trabalharam muito de Anjou tem uma to para fazer deste acontecimento um grande sulonga história e já lá vão mais cesso.
de três décadas de sucessos e
através dos anos podemos ver e admirar todos
que já lá passaram e ajudaram muito para fazer deste centro uma história culturalmente
incrível.

O

No sábado, 2 de março de 2019 foi realmente
uma noite sensacional com muita emoção e muita alegria. Logo no início tivemos duas mordomas Sabrina Tavares e Zyana Tavares (a terceira mordoma não podia estar presente, Lisa) que
vieram abrir a festa e tocou-se o hino do Espírito
Santo. Depois tivemos um jantar delicioso para
animar a festa tivemos dois grandes artistas que

F1: Testes e mais Testes
antes da Nova Temporada
Hélder Dias

T

erminaram os testes da
pré-temporada da Fórmula 1 2019. E, como o tempo
passa... num abrir e fechar de
olhos mais uma temporada a
nos bater à porta. E mais uma vez depois de
vinte e sete anos, A VOZ de PORTUGAL cá
está para levar até si toda a informação desta grande competição que é o Campeonato do
Mundo da F1.
É verdade, nós não parámos depois da época
passada de seguir a par e passo todas as modificações e leis deste mundo tão frustante e ao mesmo tempo adorável que é a F1.
A Ferrari liderou a tabela de tempos e foi a
mais rápida, apesar de aparentemente não ser
a mais fiável. Sebastian Vettel marcou o ritmo
no Circuito da Catalunha, cravando 1:16.221.
No entanto e antes de terminarem os testes
Vettel parou o seu monolugar e imediatamente
levantaram-se rumores que lhe tinha acabado o
combustível antes da Ferrari revelar que a SF90
teve um problema técnico e, como iria “demorar
muito para investigar”, o programa do dia foi encerrado prematuramente. A Mercedes melhorou
um pouquinho o seu ritmo , talvez pela primeira
vez nos testes, com Lewis Hamilton sendo o segundo mais rápido no composto C5 com Valtteri
Bottas em terceiro. Com o composto C4, o segundo pneu mais macio, Hamilton ficou apenas
0,407s atrás de Vettel, o que segundo o delta tempo dos compostos divulgado pela Pirelli, significava que ele era realmente o piloto mais rápido
na pista. Trocando para o C5, o mais macio e o
mesmo que Vettel usou para fazer sua volta mais
rápida, Hamilton marcou 1:16.224s para terminar os testes apenas 0,003s atrás do seu esperado rival nesta temporada. Nico Hulkenberg foi o
seguidor à frente de Daniil Kvyat, Carlos Sainz
e Romain Grosjean. Daniel Ricciardo terminou
a pré-temporada com a Renault na P8 à frente
de Kimi Raikkonen, que trouxe uma bandeira
vermelha durante a sessão da manhã, com Kevin
Magnussen completando os dez melhores. Magnussen trouxe outra bandeira vermelha no final
da sessão da tarde, depois de ter estacionado na
pista na Curva 4 com 10 minutos para o fim da
sessão. A Red Bull teve alguns problemas com
sua caixa de velocidades e passou boa tarde da
sessão trabalhando na RB15.
Max Verstappen conseguiu apenas 29 voltas.
Robert Kubica foi o mais lento de todos com
a Williams, o seu melhor tempo do dia foi 1,2s
mais lento que o próximo piloto mais rápido,
Sergio Perez, da Racing. Quanto à McLaren diz
não se querer comparar com as outras equipas
pelo momento ,mas que parecem estarem melhores lá isso é verdade.
O próprio chefe da McLaren disse a media
“de uma prespetiva competitiva é difícil avaliar
aonde estamos exatamente”. E, noutra perspetiva Vettel afirmou dizendo “que a Ferrari sabe o
que lhe falta parra conquistar o titulo”. Quanto a
Lance Stroll, da Racing F1, companheiro de Pérez, fez um bom trabalho de preparação e agora
aguardamos já o próximo domingo em Melbourne para vermos aonde se situará o canadiano.
Próximo encontro já no dia 17 de março para
o primeiro Grande Prémio do ano em Melbourne na Austrália no Circuito Albert Park.
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Liga: a análise da 25.ª jornada

O Benfica

que já não caminha só e
a luta que promete no fundo da tabela

D

epois de fazer o mais difícil, entenda-se
recuperar sete pontos de desvantagem,
vencer no Dragão e chegar ao primeiro lugar,
o Benfica desperdiçou dois golos de vantagem
ante o Belenenses e a liderança isolada.
À entrada para as últimas nove jornadas, as
águias voam agora na companhia do FC Porto. Na véspera do encontro do rival, os dragões
suaram e sofreram, mas afundaram ainda mais
o Feirense e saíram com os três pontos da Feira. Ambas têm 60 pontos, embora os encarnados
tenham vantagem no confronto direto. Por seu
turno, os fogaceiros estabeleceram um recorde
que ninguém quer.
Cinco pontos atrás do duo que lidera, está o
Sporting de Braga que venceu o dérbi minhoto
ante o V. Guimarães. Ricardo Horta foi o guerreiro que derrubou o Castelo, deixando a formação de Luís Castro a três pontos de um lugar europeu. O 5.º lugar é precisamente ocupado pelo
sensacional Moreirense que averbou na Madeira

a nona derrota na Liga. Ansioso por pontos, o
Marítimo conseguiu pela primeira vez na história virar uma desvantagem de dois golos em casa
e vencer os cónegos.
Entre Moreirense e Sporting de Braga, segue o
Sporting que venceu ao cair do pano o Boavista, no Bessa. A partida apenas foi resolvida no
período de descontos, por Bruno Fernandes, e
permitiu ao conjunto orientado por Keizer somar
o segundo triunfo consecutivo. A liderança continua distante, visto que os leões encontram-se a
oito pontos de Benfica e FC Porto.
Por sua vez, o Boavista continua com 26 pontos
e foi ultrapassado precisamente pelo Marítimo.
Já o Desportivo das Aves, com o ponto conquistado frente ao tranquilo Santa Clara, igualou os
axadrezados e o Nacional, equipa que foi goleada pelo Portimonense nesta ronda 25.
Os algarvios quebraram um ciclo de seis jogos sem triunfos e destronaram o Rio Ave do 9.º
posto. Os vila-condenses abriram a ronda com
um empate em Chaves, frente ao Desportivo, penúltimo e, por isso, aflito por
pontos. Como consequência da situação
perigosa em que os flavienses se encontram, Tiago Fernandes acabou por deixar o comando técnico do clube.
Por falar em aflitos Vitória de Setúbal e
Tondela protagonizaram um espetáculo
sem golos no Bonfim. Um resultado que
acaba por sorrir aos beirões que jogaram
meia parte em inferioridade numérica. A
nove jornadas do final, a equipa de Pepa
segue em zona de descida, porém, está a
apenas um ponto dos sadinos, o primeiro emblema fora da zona vermelha.

Sporting: Ninguém

na

Europa

beneficiou de tantos penáltis

O

Sporting é o clube que beneficiou de mais
penáltis até este momento nos grandes
compeonatos europeus.
A formação leonina já teve 12 grandes penalidades a seu favor, no que não é alcançada, segundo os dados recolhidos pelo SofaScore para
o Maisfutebol, por mais nenhuma equipa nos
campeonatos domésticos de Inglaterra, Espanha,
Itália, França, Alemanha, Portugal, Rússia, Ho-

landa e Turquia.
Refira-se que, atrás do Sporting, surgem o Lille,
com onze penáltis, e logo depois o Manchester
United, com dez penáltis. Curiosamente, a formação leonina ainda não despediçou nenhuma
grande penalidade: Bas Dost converteu oito castigos máximos, Bruno Fernandes converteu três
e Nani converteu um.

1-Barcelona
2-Atlético Madrid
3-Real Madrid
4-Getafe
5-Alavés
6-Sevilla
7-Valencia
8-Real Betis
9-Eibar
10-Real Sociedad
11-Espanyol
12-Athletic
13-Leganés
14-Girona
15-Levante
16-Valladolid
17-Villarreal
18-Celta de Vigo
19-Rayo Vallecano
20-Huesca

P	J	V	
63 27 19
56 27 16
51 27 16
45 27 12
41 27 11
40 27 11
39 27 8
39 27 11
35 27 8
35 27 9
34 27 9
34 27 7
33 27 8
31 27 7
30 27 8
26 27 6
26 27 5
25 27 6
23 27 6
22 27 5

Inglaterra
Premier League
E	D
6 2
8 3
3 8
9 6
8 8
7 9
15 4
6 10
11 8
8 10
7 11
13 7
9 10
10 10
6 13
8 13
11 11
7 14
5 16
7 15

1-Man. City
2-Liverpool
3-Tottenham
4-Arsenal
5-Man. United
6-Chelsea
7-Wolverhampton
8-Watford
9-West Ham
10-Leicester City
11-Everton
12-Bournemouth
13-Newcastle
14-Crystal Palace
15-B&H Albion
16-Southampton
17-Burnley
18-Cardiff City
19-Fulham
20-Huddersfield

P	J	V	
74 30 24
73 30 22
61 30 20
60 30 18
58 30 17
57 29 17
44 30 12
43 30 12
39 30 11
38 30 11
37 30 10
37 30 11
34 30 9
33 30 9
33 29 9
30 30 7
30 30 8
28 30 8
17 30 4
14 30 3

Itália
Serie A
E	D
2 4
7 1
1 9
6 6
7 6
6 6
8 10
7 11
6 13
5 14
7 13
4 15
7 14
6 15
6 14
9 14
6 16
4 18
5 21
5 22

1-Juventus
2-Napoli
3-Milan
4-Internazionale
5-Roma
6-Torino
7-Atalanta
8-Lazio
9-Sampdoria
10-Fiorentina
11-Parma
12-Sassuolo
13-Genoa
14-Cagliari
15-Udinese
16-SPAL 2013
17-Empoli
18-Bologna
19-Frosinone
20-Chievo

P	J	V	
75 27 24
57 27 17
51 27 14
50 27 15
47 27 13
44 27 11
44 27 13
42 26 12
39 27 11
37 27 8
33 27 9
32 27 7
30 27 7
27 27 6
25 26 6
23 27 5
22 27 5
21 27 4
17 27 3
10 27 1

1-Paris SG	
2-Lille
3-Lyon
4-Marseille
5-Stade de Reims
6-Saint-Étienne
7-Montpellier
8-Rennes
9-Nice
10-Strasbourg
11-Nimes
12-Angers
13-Bordeaux
14-Nantes
15-Toulouse
16-Amiens
17-Monaco
18-Dijon
19-Caen
20-Guingamp

P	J	V	
71 26 23
57 28 17
50 28 14
47 28 14
43 28 10
43 28 12
42 28 10
40 27 11
40 28 11
38 28 9
36 27 10
35 28 8
33 28 8
31 27 8
31 28 7
28 28 8
27 28 6
21 27 5
20 28 3
19 28 4

V

19
19
17
16
13
11
25
9
9
7
8
7
7
7
5
6
5
2

E

D

3
3
4
4
3
6
9
5
4
8
3
5
5
5
10
6
6
8

3
3
4
5
9
8
10
11
12
10
14
13
13
13
10
13
14
15

GM GS

68
50
43
49
31
28
6
32
34
35
16
28
19
26
20
28
18
15

23
15
24
27
30
22
31
32
39
38
28
54
31
38
26
39
36
44

25ª Jornada

26ª Jornada

Chaves 1-1 Rio Ave
Marítimo 3-2 Moreirense
Braga 1-0 V. Guimarães
Boavista 1-2 Sporting
Portimonense 5-1 Nacional
Santa Clara 0-0 Desp. Aves
V. Setúbal 0-0 Tondela
Feirense 1-2 FC Porto
Benfica 2-2 Belenenses SAD

15/03 Sporting 16:30 Santa Clara
16/03 V. Setúbal 11:30 Braga
Belenenses SAD 11:30 Portimonense
V. Guimarães 14:00 Boavista
FC Porto 16:30 Marítimo
17/03 Desp. Aves 11:00 Chaves
Nacional 11:00 Rio Ave
Moreirense 13:30 Benfica
Tondela 16:00 Feirense

Melhor Marcador	J	Golos

1-Haris Seferovic [Benfica]
2-Bas Dost [Sporting]
2-Dyego Sousa [Braga]
4-Bruno Fernandes [Sporting]
5-Jonas [Benfica]
5-Soares [FC Porto]

		
1-Paços Ferreira
2-FC Famalicão
3-Estoril Praia
4-Académica OAF
5-Benfica B
6-FC Porto B
7-Sp. Covilhã
8-Penafiel
9-Mafra
10-Arouca
11-Leixões
12-Cova da Piedade
13-Farense
14-UD Oliveirense
15-Braga B
16-Varzim
17-Ac. Viseu
18-V. Guimarães B

21
18
25
24
14
19

P

J

58
48
44
43
38
37
34
34
34
31
31
30
29
29
28
27
27
23

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
19
14
13
13
11
10
9
10
9
8
9
8
7
7
9
7
7
5

15
14
14
13
10
10

E
1
6
5
4
5
7
7
4
7
7
4
6
8
8
1
6
6
8

D

GM

GS

5
5
7
8
9
8
9
11
9
10
12
11
10
10
15
12
12
12

37
34
35
29
31
31
30
32
35
29
25
17
28
30
27
19
31
25

14
22
23
26
24
29
29
31
33
31
28
33
25
36
35
29
42
35

resultados 25ª

26ª Jornada

FC Famalicão 1-2 Braga B
Benfica B 0-1 Paços Ferreira
FC Porto B 1-0 Leixões
Estoril Praia 1-0 V. Guimarães B
Farense 3-0 Varzim
Ac. Viseu 1-2 Académica OAF
UD Oliveirense 1-2 Sp. Covilhã
Arouca 0-1 Cova da Piedade
Penafiel 3-2 Mafra

16/03 Académica OAF 7:00 Braga B
Benfica B 11:00 Penafiel
Mafra 11:00 Ac. Viseu
Leixões 11:00 Arouca
17/03 Paços Ferreira 7:15 Estoril Praia
Varzim 11:00 UD Oliveirense
Sp. Covilhã 11:00 FC Famalicão
Cova da Piedade 11:00 FC Porto B
V. Guimarães B 13:00 Farense

taça da liga

taça de portugal - meias finais

França
Ligue 1
E	D
3 0
6 4
9 4
5 7
8 6
11 5
5 9
6 8
6 10
13 6
6 12
11 9
9 11
9 12
7 13
8 14
7 15
9 14
8 16
10 16

25
25
25
25
25
25
37
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

FinaL
FC Porto 1-1(1-3)g.p. Sporting

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga Santander

PTS J

1-Benfica
60
2-FC Porto
60
3-Braga
55
4-Sporting
52
5-Moreirense
42
6-V. Guimarães 39
7-Belenenses SAD
8-Santa Clara
32
9-Portimonense 31
10-Rio Ave
29
11-Marítimo
27
12-Nacional
26
13-Boavista
26
14-Desp. Aves
26
15-V. Setúbal
25
16-Tondela
24
17-Chaves
21
18-Feirense
14

E	D
2 1
6 5
8 6
5 9
13 5
7 9
12 6
7 9
7 10
11 8
6 11
11 9
9 11
7 12
10 11
4 16
9 13
6 16
11 14
7 17

		
Benfica-Sporting
FC Porto-Braga

1ª mão
2-1
3-0

2ªmão
02/04
02/04

1ª mão
Tottenham (4-1) Dortmund 3-0
Ajax (5-2) Real Madrid
1-2
Man. United (3-3) Paris SG 0-2
Roma (3-4) FC Porto
2-1
A. Madrid - Juventus
2-0
Schalke 04 - Man. City
2-3
Lyon - Barcelona
0-0
Liverpool - B. München
0-0

2ª mão
1-1
4-1
3-1
1-3 (a.p.)
0-3
0-7
13/03 16:00
13/03 16:00

Europa League

2ª mão
14/03 16:00
14/03 16:00
14/03 16:00
14/03 16:00
14/03 16:00
14/03 13:55
14/03 13:55
14/03 13:55

Liga dos campeões

E Frankfurt- Inter
Dinamo Zagreb-Benfica
Sevilla-Slavia Praha
Zenit-Villarreal
Rennes-Arsenal
Napoli-Red Bull Salzburg
Valencia-FK Krasnodar
Chelsea-Dynamo Kyiv

1ª mão
0-0
1-0
2-2
1-3
3-1
3-0
2-1
3-0
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