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Festa da Escola Santa Cruz

Encontro realizado entre o Embaixador de Portugal no Canadá
e Carlos Botelho, Administrador da A zores Airlines em Toronto

Nova diretiva sobre direitos
de autor é “uma vitória
histórica”

“Esta extraordinária vitória em
defesa dos autores e da cultura,
para a qual a SPA muito se orgulha de ter contribuído, demonstra
a força dos autores que, quando
se unem na defesa dos valores superiores que nos devem nortear,
constituem um exemplo que a todos deve inspirar”, lê-se no comunicado divulgado.
Véronique Desbrosses, diretora-geral do Grupo Europeu das Sociedades de Autores e Compositores
(GESAC), da gual a SPA é membro,
afirma: “Estamos extremamente
gratos aos eurodeputados que votaram pela cultura e pela equidade
na economia digital”. O Parlamento Europeu aprovou, por maioria, a
nova diretiva de direitos de autor,
que vai mudar o mercado na União
Europeia (UE). A votação, realizada em Estrasburgo, França, contou
com 348 votos a favor, 274 contra
e 36 abstenções. A aprovação surge
após o acordo provisório, conseguido em meados de fevereiro deste
ano, por negociadores do Conselho
da UE, do Parlamento Europeu e
da Comissão Europeia, no âmbito
do ‘trílogo’ entre estas instituições.
Para a lei entrar em vigor na União,
terá agora de haver uma votação final no Conselho da UE, onde estão
representados os Estados-membros.
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Feliz

aniversário

Connie

Conceição Rosário domingo passado às 15h na
Associação Portuguesa do Canadá. Ao mesmo
tempo tivemos a oportunidade de ver fotograma das primeiras pes- fias sobre a sua história, dos seus pais, filhos,
soas que eu encontrei amigos, momentos marcantes da sua vida e sem
na comunidade foi a Concei- esquecer que ela festejou os anos dela, em granção Rosário há 16 anos na de com DJ XMEN que fez mexer toda a sala.
Associação Portuguesa do Canadá
quando tive a oportunidade de fazer
um filme para a Santa Cruz em 2003.
Através dos anos, no jornal A Voz de
Portugal, tive a oportunidade de conhecer pouco a pouco a “Connie”. Eu sei
que a vida comunitária não é simples
e lidar com a comunidade é bastante
complicado. “Connie” foi tudo para
a Associação Portuguesa do Canadá,
ela já foi presidente, vice-presidente,
secretária, tesoureira, cozinheira, marchante, dançarina, folclorista, professora, e muito mais. Ela sempre gostou
da vida comunitária e sempre conviveu
sylvio martins

Câmbio do dólar canadiano
26 de março de 2019
1 euro = cad 1,527580
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U

Nos últimos anos estamos mais
pertos porque eu estou a ajudá-la no Facebook, cartazes e outras pequenas ajudas que eu faço
para a associação mais antiga
do Canadá. Calculando a Associação Portuguesa do Canadá, o Jornal A Voz de Portugal,
a Missão Santa Cruz, o Clube
Portugal, e a Caixa Portuguesa
Desjardins são as mais antigas
desta comunidade, todas elas
são jóias da comunidade portuguesa, herança dos nossos pais
e avós e o futuro património dos
nossos filhos e netos.
Feliz
anivesário
Conceição Rosário, e obricom todos.
Este lindo convívio com centenas de amigos gado por tudo o que fizeste e que fazes pela
e familiares foi uma surpresa para festejar a comunidade.
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Serviço Nacional
jorge correia

O

Serviço Nacional de Saúde (SNS) português tem
sido arma de arremesso desde sempre, mas nunca até ao
ponto atual onde por um lado
tudo se faz para o asfixiar de recursos, financeiros e humanos, quando por outro se dá a entender que é uma prioridade por palavras ou
por ações de secretaria, como a nova lei de bases da saúde, que aparentemente reúne o consenso do PS e partidos à sua esquerda.
Não esqueçamos que o SNS foi talvez a maior
conquista pós 25 de Abril, e que sem ser perfeito,
é no entanto algo de que Portugal se pode orgulhar. Não esqueçamos também que foi construído
em torno de profissionais de gabarito, que passavam por uma intensa formação que permitia ombrear com o melhor do que se fazia pelo mundo.
O SNS, como qualquer sistema público, seja de
que área for, tem o seu financiamento baseado nos
nossos impostos, podendo ser mais ou menos modelado em função dos rendimentos, dos cuidados
a fornecer, etc., mas dada a componente técnica
intensiva desta atividade, assim como da exigência elevada de qualificação dos seus profissionais,
obriga a um esforço financeiro elevado que deve
ser levado em conta quando se faz cálculos para
alocar recursos. Obviamente, a avaliação de resultados e a simples monitorização do seu funcionamento tem de atender à realidade, ou seja, em
que termos é que determinado modelo está a funcionar. Nesta legislatura em Portugal assistiu-se a
um visível desinvestimento nesta área pelo que o

de

Saúde

SNS é como uma viatura sem combustível: a viatura pode ser a melhor, mais rápida, mais luxuosa,
mais capaz, mas sem combustível não vai a lado
nenhum. Então será que é necessário mudar a lei
de bases? Será que é necessário mudar o motor
ou a estrutura da viatura quando não se alimenta a
máquina com combustível?
O SNS talvez precise de um novo fôlego, mas é
difícil compreender como se pode partir para uma
mudança da lei de bases sem aferir o modelo atual
em condições nominais, sem atropelos ou asfixias,
para depois afinar o que é preciso afinar, de forma
bem pensada. A paisagem política atual, onde o
paradigma da estatização excessiva de serviços
está em força com aparente amplo apoio eleitoral,
pode proporcionar, infelizmente, a limitação de
uma convivência pública e privada na prestação
de serviços de saúde, que amiúde, também sofria
de algumas deficiências, mas que podia proporcionar um serviço eficaz e eficiente com amplas
vantagens para o utente. Esperemos que não se
caia na falácia de restruturar apenas por restruturar sem visão real das necessidades dos tempos
que vivemos e daquilo que se almeja para uma
saúde de excelente qualidade sem ser uma sobrecarga excessiva para as finanças públicas.

Casa

Agenda comunitária

dos

Açores

do

Quebeque

A Casa dos Açores do Quebeque organiza um jantar
sexta-feira 29 de março de 2019 às 19h. Ementa desta
semana: sopa de carne, prato principal filetes de peixe
ou carne assada, sobremesa e café/chá. Reserve o seu
lugar 514-388-4129 ou casadosacoresdoquebeque@
hotmail.com ou Paula Ferreira: psilvaferr@gmail.com.

Antigos Mordomos da Sta. Cruz
O Espírito Santo da Santa Cruz festeja o seu 40º aniversário este ano, seria importante poder contatar todos os
antigos mordomos para celebrar em grande este aniversário, podem me contatar: Sara 514-512-0325.

Baile

da

Pinha

Os Campinos do Ribatejo organiza o Baile da Pinha
no 30 de Março de 2019 pelas 19h com DJ George no
Sport Montreal e Benfica situado no 100 rua Bernard,
O. Ligue 514-217-8343 para reservar.
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4ª-feira, 27 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 What´s Up - Olhar a Moda
6:23 Literatura Aqui
6:52 Plástico
Sociedade Civil
7:53 Maria do Céu Guerra
Filhos da Nação
8:28 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Zig Zag
10:27 Zig Zag
10:43 Praça da Alegria
13:30 Portugal em Direto
14:51	O Preço Certo
15:52	Ideias & Companhias
15:59 Telejornal
17:01 Rosa Romalho
Visita Guiada
17:41 Maternidade
18:31	Ideias & Companhias
18:38 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:31 Hora dos Portugueses
21:45 Palavra aos Diretores
22:14 Joker
23:00 Notícias do Atlântico
0:02 País Irmão
0:49 Arq 3
1:04 Pedro Marques
Grande Entrevista
2:03 A Essência
2:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 28 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Grande Entrevista
6:57 Sociedade Civil
8:00 Palavra aos Diretores
8:29 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde

10:15
10:45
11:15
13:30
13:58
15:59
16:58
19:00
19:45
20:00
21:00
21:30
21:45
22:15
23:00
0:00
0:45
1:00
2:00
2:18

Zig Zag
Zig Zag
Praça da Alegria
Portugal em Direto
Sporting x Belenenses
Futsal Masculino:
Taça de Portugal 2018/2019
Telejornal
Benfica x Quinta dos Lombos
Futsal Masculino:
Taça de Portugal 2018/2019
Maternidade
Tech 3
24 Horas
Manchetes 3
Hora dos Portugueses
Madeira 600 Anos,
Património
Joker
Notícias do Atlântico
País Irmão
Arq 3
Grande Área
A Essência
Hora dos Portugueses

6ª-feira, 29 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Maratona da Saúde
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Fotobox
10:15 Zig Zag
10:45 Zig Zag
11:00 Maratona da Saúde
13:30 Portugal em Direto
15:08	O Preço Certo
15:59 Telejornal
16:00 Futsal
18:00 Bem-vindos a Beirais
18:45 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Hora dos Portugueses

Rancho Folclórico “Praias
de Portugal” em Toronto
Vítor Gonçalves

...“Ó Praias de Portugal
que sois lindas em beleza,
vós andais nos corações
desta gente portuguesa”...

E

... uma vez mais, outro
êxito a juntar a muitos
outros, do Rancho Folclórico
“Praias de Portugal” do Clube Portugal de
Montreal.
Desta vez a viagem foi até à capital da província canadiana do Ontário, à cidade de Toronto, e
a convite do Rancho Folclórico “Amigos do Minho”, para um jantar/espetáculo
comemorativo do 9.º Aniversário
do Rancho Folclórico.
...Era muito cedo, ainda o sol
não tinha “despertado”, o tempo
estava cinzento e invernal, com
neve e uma temperatura muito
fria, mas o que importava realmente era o estado de espírito
de cada um, de todos aqueles e
aquelas que se tinham prontificado a juntar-se na sede do Clube
Portugal de Montreal, movidos
por uma disposição enorme para
fazer aquele percurso, e fazer
mais uma demonstração do nosso folclore português, mais genuinamente o minhoto.
Nem foi preciso “pedir” para
logo se começarem a ouvir os primeiros acordes das concertinas, sinal mais que evidente da
alegria manifestada naqueles rostos que tanto
amam as suas músicas, as suas tradições mas sobretudo o folclore...a nossa cultura. Estavam todos cientes que o percurso era longínquo e cansativo, mas...isso que importa?... Se é o sangue
lusitano que nos corre nas veias, que nos dá força
e alento para superar todas as adversidades que
possam deparar!...
E, lá fomos...sempre a a cantar, ou por vezes,
“só” ao som das concertinas. Havia alegria, manifestada naqueles rostos jovens e menos jovens.
Cerca de seis horas depois, chegámos ao nosso
local de destino: a Casa do Alentejo de Toronto.
Ali fomos recebidos com a maior simpatia por
aqueles nossos amigos do Rancho Folclórico local, na pessoa do seu dirigente Sr. Octávio Barros, que muito gentilmente nos desejou as boas
vindas, acolhendo-nos nas suas magníficas e amplas instalações. Era sinal mais
que evidente que a festa iria
começar e todos(as) se sentiam
com o sentido da responsabilidade, afim de poder demonstrar o que de melhor sabemos
fazer...tocar e dançar o nosso
folclore.
O
Jantar/Festa/Espetáculo,
estava a ser anunciado, tendo
subido ao palco o apresentador
da noite, sr. António César que,
como profissional que é, dirigiu a todos(as) os presentes as
boas vindas, e anunciou uma
artista portuguesa da comunidade local Tânia Barbosa de

seu nome, que cantou e encantou quem estava
presente naquela sala.
Seguidamente, foi-nos apresentado o artista da
concertina Paulinho do Minho que, com a sua
juventude e reportório musical, agradou sobremaneira os presentes na sala.
Veio o momento tanto esperado...o “Praias de
Portugal” estava a ser anunciado e, prontamente
entrava em cena com o hino do “Praias”, tendo
sido ovacionado pelos presentes naquela repleta
sala.
Foi apresentado então o Rancho Folclórico
“Amigos do Minho”.
...espetacular.
Foi uma verdadeira noite de folclore no mais variado reportório... era as “canas-verdes”, eram as “xulas”, eram os
“viras” e os “picadinhos”... enfim,
só para quem gosta realmente de
folclore, teve uma noite memorável. Foi uma manifestação fiel do
que é um pouco da nossa cultura, das nossas gentes e do nosso
povo. Tendo de seguida havido
uma troca de lembranças recíprocas, entre o “Praias de Portugal” e
os “Amigos do Minho”, habituais
nestas festas de folclore, fazendo
os votos para que ambos os Grupos continuem nesta amizade e
que perdure por muitos e longos
anos. Veio o Bolo e cantou-se os
parabéns ao Rancho aniversariante. Era já tarde, a noite tinha sido
longa mas faltava qualquer coisa, e estávamos
numa festa minhota. E uma festa minhota que se
preze sem haver a famosa “desgarrada”... não é
festa, e isso os minhotos não dispensam porque
são exímios. Tivemos a oportunidade de falar
com o Sr. António César, o apresentador da Festa, pessoa muito cordial, que diz ser um profissional da comunicação social naquela cidade, mais
concretamente na “CHIN RÁDIO”, que transmite a partir de 3 estações em Toronto e uma em
Otava, onde referiu que o Sr. Octávio Barros tem
sido um incansável dirigente e grande responsável por aquelas (e outras) comemorações do 9º
Aniversário, e o ter sido também um grande impulsionador do folclore minhoto naquela cidade
de Toronto, que tem apadrinhado sempre todas
as actividades desenvolvidas por este Rancho,
inclusivamente este ano aquando a realização de
um passeio “pic-nic” internacional em Cuba. No
Domingo, depois de magnificamente almoçados,
vieram as despedidas da praxe
e... pusemo-nos a caminho até
Montreal, onde chegámos já
noite, com cansaço bem patente nos rostos mas satisfeitos
pelo dever cumprido.
Um bem haja ao Rancho Folclórico “Praias de Portugal” do
Clube Portugal de Montreal,
por mais uma demonstração
das nossas tradições, genuinamente portuguesas, mais concretamente da zona do Minho,
que galhardamente soube representar em mais uma deslocação a Toronto. Que haja mais
convívios salutares como este.

A Voz de Portugal, le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi, le 27 mars 2019 | P. 5

Direct routes to your roots

DIRECT
FLIGHTS

GOURMET
MEALS

OPTION
PLUS

Fly to Portugal
STARTING AT

Roundtrip from Montreal, taxes included

Lisbon

Porto

Faro

June 16, 18

May 23, 27

April 23

839 $869

$

919

$

Three flights per week to Lisbon;
one flight per week to Porto & Faro

Visit airtransat.com or contact your travel agent for more great deals.
Montreal departures. Certain destinations may include a connection. Prices are per person based on a roundtrip Economy. Valid
on new individual bookings made from March 27 to 31, 2019 and applies on specific departure and return dates in April, May
and June 2019. Taxes and fees (ATSC, airport fees, insurance, carrier surcharges) where applicable, are included. Limited seats
available at prices indicated: 20 per departure. Subject to availability at time of booking. Flight frequency is based on winter 2019
departures and is subject to change without prior notice. For travel services booked by Quebec residents, the contribution to
the Indemnity Fund has currently been suspended. As such, your invoice will include a debit of $1 per $1,000 of travel services
purchased as well as a credit in the same amount. Flights operated by Air Transat and are offered by Transat Tours Canada Inc.
Quebec TICO (Reg.#754241).

2018 World's Best Leisure Airline
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Festa

da

Escola Santa Cruz

antero branco e fotos
de manuel neves

A

Comissão de pais da Escola Portuguesa de Santa
Cruz, organizou, no passado
sábado, um jantar de angariação de fundos para as suas acividades.
O Mestre de cerimónias, o aluno Gabriel David,
desempenhou o seu papel com muito profissionalismo. O Montreal Magazine vai ter certamente
um futuro risonho com a sua liderança. No início
do serão, convidou a assistência a cantar, juntamente com os alunos da escola, o Hino Nacional
português. De seguida pediu um minuto de silêncio em memória do saudoso Professor José
Barros, que desde 1971 lecionou na Escola Santa
Cruz. Poucos anos depois, fundou a Escola Secundária Lusitana e até recentemente foi diretor
de ambas as escolas. Antes do seu falecimento,
doou à Missão Santa Cruz a Escola Lusitana.

Até ser servido o jantar, dois palhaços muito
animados, criavam, a pedido de cada uma das
crianças, um objeto com balões. Excelente iniciativa.
Após o Sr. Padre Adam ter benzio os alimentos,
o jantar confeccionado pelo chefe José Fernandes e a sua extraordinária equipa, foi-nos servido bacalhau à gomes de sá, caldo verde, carne
assada e sobremesa. À medida que os pratos iam
chegando à mesa, as pessoas à minha volta os
elogiavam.
Gabriel, após ter apresentado a comissão de

que servirá para uso das necessidades escolares.
À Lucília, à Cláudia e aos outros antigos alunos
da escola portuguesa e que fizeram parte do conselho de administração do Carrefour Lusophone,
tais como Sandy Gonçalves, Frederico Fonseca,

Miguel Andrade, Carla Oliveira, Rosana Pires,
Telmo Vieira, Nicolas Fonseca e a muitos outros,
um sincero obrigado.
A animação esteve a cargo do Conjunto Contacto liderado pelo Carlos. Fez-me lembrar os
tempos de glória de Hochelaga em que ele, o
Walter, o Hernâni, o Luís e o Tony, faziam também vibrar a mocidade daquele tempo.
À comissão de Pais muitos parabéns por esta
magnifica festa, repleta de requinto e de bom
pais, constituída por Gilda Marques, Dora Manata, Sandy dos Santos, Elsa Martins, Florbela
Almeida, Elizabeth Brandão, Carlos Ferreira,
Sílvia Brandão, Maria da Conceição Dias, Cláudia Fernandes, Ângela Valente, Maria do Rosário
Dias, Maria Dias e Jason Santos, pediu silêncio,
pois a Carminda iria cantar o fado, acompanhada
por Paulo Gomes e Steven Gomes. A jovem Carminda continua a impressionar com a sua voz.
Desconhecia o seu talento de fadista. Muitos parabéns Carminda.
Joaquina Pires, ex-madrinha do extinto Carre-

four des Jeunes Lusophones du Quebec, chamou gosto. A Voz de Portugal aproveita a ocasião
ao palco dois membros do último conselho ad- para vos felicitar pelo excelente trabalho que deministrativo, Lucília Santos, presidente e Cláu- sempenham durante o ano letivo.
dia Ferreira, tesoureira, que entregaram à Teresa O trabalho é árduo, mas o resultado é visível.
Leitão e Teresa Pinto, respetivamente responsáveis da escola primária e secundária da Missão,
um cheque no valor de oito mil quatrocentos e
oitenta e três dólares e trinta e nove cêntimos,
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté o.D.
Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

P. 8 | QUARTA-FEIRA, 27 DE março de 2019 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Todos

juntos para

sylvio martins

H

á sempre eventos na
comunidade
através
do ano, e é importante estar
presente e apoiar o que é um
lindo gesto.
No jornal A Voz de Portugal
e no boletim da Igreja Santa Cruz foi anunciado uma missa especial de apoio à Missão Santa
Cruz, agendado para domingo 17 de março de
2019 às 11h.
A celebração eucarística foi bastante apreciada

com uma igreja repleta. Nesta celebração pudemos ver todos os que desejam unidade na Missão.
Contaram com a presença do Sr. cônsul-geral de
Portugal em Montreal, Dr. António Barroso, o
cônsul-geral do Brasil em Montreal, Dr. Rubens
Gama, comissão do Senhor Santo Cristo, os Mo-

Missão Santa Cruz

domos da Santa Cruz, membros organizadores
da UTL e outras individualidades.
Durante a missa todas crianças e catequistas da
Missão doaram uma rosa branca ao padre Adam,
em sinal de fraternidade. Após a celebração todos desceram ao salão grande da igreja, para um
almoço de partilha. Esta refeição de partilha dignifica a unidade da “NOSSA IGREJA PORTUGUESA”.

Este gesto foi bastante apreciado e viu-se pela
sala cheia como nunca, nem havia pista de dança. Não havia animosidade nem maldade, só estávamos juntos para a Missão Santa Cruz.
O mais importante é que todos ponham de lado
os problemas e que se falem para o bem da comunidade, sem guerras e sem lavar a roupa suja
em público.
A comunidade não merece isto.

Finalmente meu negócio está aberto. Finalmente eu voltei à
prosperidade. José me
limpou de feitiçaria e
más energias. Ele me
protegeu e agora o dinheiro está fluindo na
minha vida novamente.
Obrigado José.

Minha filha estava saindo
com amigos ruins. Pegando em maus hábitos e vícios. Preocupado com tudo
o que estava acontecendo,
fui ver José. Ele foi capaz de
mudar seus pensamentos e
modo de ser e agora todos
na família estão felizes com
os resultados. Muito grato a
José.

Tanya

Família Zedillo

Eu era sua amante por 7 anos e
descobri que a sua esposa estava
traindo ele. Eu disse a ele, mas ele
não acreditou em mim. Ele pensou
que ela era uma santa. José ajudoume a revelar a verdade e mantê-lo só
para mim. Tudo que fiz, fiz por amor.
Foram tempos difíceis. Eu chorei todas as noites porque ela saiu e levou
meus filhos. Fui ver o José e expliquei
o meu problema. Ele prometeu e ele
cumpriu. Minha esposa está de volta
com meus filhos. Graças a José.
Família Amorim

Eu sempre prometi
que eu cuidaria dela,
e é por isso que quando eu notei que sua
doença não foi detectada pelos médicos,
fui ver José. Ele mostrou-me o rosto da minha cunhada que fez a
magia negra em minha esposa, a sua própria
irmã. Eu reconheço o trabalho de José e é
por isso que o recomendo.
António

O nosso casamento quase acabou.
Celebrámos juntos o 5º aniversário do
nosso filho graças aos trabalhos amorosos e proteções do José.
Família Lagos
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Apresentação

do

6º Festival Portugal

á lá vão cinco anos que
o Festival existe, muitos
não acreditaram neste projeto, mas podemos notar que a
equipa acredita na continuação deste projeto e vão con-

assistir à apresentação. Em primeiro lugar Marta
Raposo fez a apresentação em francês e português, logo de seguida foi o presidente do Festival que apresentou a 6ª edição: “Minhas Senhoras e meus Senhores, é chegada a hora de vos
apresentar com grande alegria mais um Festival,
a sua 6ª edição. O festival que merecemos, de
grande qualidade, e que vai-nos dar grande orgu-

tinuar a conquistar a comunidade ano após
ano.
No primeiro ano tivemos Roberto Leal que
encantou todo o povo português, No segundo
ano Paulo Filipe, Zé Perdigão, Shawn Desman
e Michele Madeira. No terceiro ano tivemos Filipe Frazão, Ágata. No quarto ano Brian Melo,
Padre Jason Gouveia, Gonçalo Santos, Flávia
Nascimento e Johnny. No quinto ano Ana Ma-

lho. Um evento de partilhar, de amor e de amizade”. Depois tivemos porta-voz, Daniel Loureiro que nos falou um pouquinho do que é ser
português e canadiano. E, para terminar, o novo
patrocinador do festival Air Transat estava presente nesta apresentação e o Sr. Gilles Ringwald
nos apresentou o pouco do orgulho de ser um
dos patrocinadores principais do festivais. No final todos os patrocinadores foram agradecidos,

lhoa, Patsy Gallant, Claudio Skia, Kássio, Sofia
Ribeiro e Sangre Ibérico.
Este ano vão apresentar um calendário bastante
variado, contratando grandes nomes para seduzir
a nossa comunidade. Quando vi o cartaz, acredito que eles vão conquistar a nossa comunidade.
Segunda-feira 25 de março às duas horas foi
marcada a apresentação da programação do
Festival no restaurante muito conhecido Casa
Minhota. A apresentação foi na sala privada do
restaurante e houve várias pessoas que vieram

e a todos que ajudaram a realizar este projeto.
Mas é verdade que não é apenas em 10 minutos
que se realiza um evento como este. São horas,
semanas e meses para chegar a uma programação deste calibre. E todos sabem que o Festival
Portugal Internacional de Montreal não tem um
enorme orçamento e que eles precisam de todas
as ajudas possíveis, tal como todos os festivais
através de Montreal. Se não há patrocinadores,
não há festival, se não há gente que ajude torna-se difícil, é tempo de encontrar os seus amigos e
familiares para informar que o “Nosso Festival”
vai se realizar em junho.

sylvio martins

J
Carneiro: Carta Dominante: Valete de Espadas,
que significa que deverá manter-se sempre alerta.
Amor: Andará muito exigente em relação ao seu
par. Liberte toda a criatividade que existe dentro
de si e aprenda a contemplar o Belo. Saúde: Sentir-se-á
cheio de energia. Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades. Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.
Touro: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Organize um jantar para
reunir os seus amigos. Procure gastar o seu tempo na realização de coisas úteis a si e aos outros.
Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos.
Combata-os com otimismo! Dinheiro: Não se precipite
nos gastos. Números da Semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.
Gémeos: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: A seta do
Cupido espera por si. Que a beleza da Aurora
invada a sua vida! Saúde: Tendência para dores
musculares. Dinheiro: Boa altura para comprar casa, desde que aproveite as oportunidades certas. Números da
Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.
Caranguejo: Carta Dominante: Rainha de
Ouros, que significa Ambição. Amor: Aproveite
com muita sabedoria os conselhos da sua família. Perdoe aos outros e a si próprio. Saúde: Coma
alimentos com mais vitaminas. Dinheiro: Não misture a
amizade com os negócios, poderá vir a arrepender-se se
o fizer. Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.
Leão: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos. Amor: Sentir-se-á liberto para
expressar os seus sentimentos e amar livremente.
Que o seu tempo seja gasto a amar! Saúde: Estará
melhor do que habitualmente. Dinheiro: Boa altura para
pedir um aumento ao seu chefe.
Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.
Virgem: Carta Dominante: 4 de Espadas, que
significa Inquietação. Amor: Dê mais atenção à
pessoa que tem a seu lado. Não deixe que os assuntos domésticos interfiram na sua vida amorosa. Saúde: Faça exames médicos. Dinheiro: Pode fazer
aquele negócio que tanto deseja.
Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.
Balança: Carta Dominante: Ás de Espadas,
que significa Sucesso. Amor: Irá ter notícias de
uma pessoa muito especial, com a qual não mantém contacto já há algum tempo. Que a alegria de
viver esteja sempre na sua vida! Saúde: Momento calmo,
sem preocupações. Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida. Números da Semana: 5, 6, 10, 28, 32, 39.
Escorpião: Carta Dominante: Ás de Paus, que
significa Energia. Amor: Demonstre o seu amor
através de um jantar romântico. Que os seus mais
belos sonhos se tornem realidade. Saúde: O seu
sistema imunitário está muito sensível, seja prudente. Dinheiro: Momento favorável.
Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.
Sagitário: Carta Dominante: 9 de Copas, que
significa Vitória. Amor: A sua vida amorosa dará
uma grande volta brevemente. Que a alegria de
viver esteja sempre na sua vida! Saúde: Consulte
o seu médico. Dinheiro: Evite gastos supérfluos.
Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.
Capricórnio: Carta Dominante: Rei de Paus,
que significa Força. Amor: Não deixe que a pessoa
que tem ao seu lado sinta a falta da sua atenção e
carinho. A felicidade é de tal forma importante que
deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: O seu sistema
nervoso anda um pouco alterado. Dinheiro: Os investimentos estão favorecidos.
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.
Aquário: Carta Dominante: 9 de Espadas, que
significa Mau Pressentimento. Amor: Não se deixe
iludir pelo aspeto físico, procure ver primeiro quem
as pessoas são realmente por dentro. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum
tempo. Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos. Dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no
seu futuro. Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.
Peixes: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários. Amor: O seu coração
poderá ser invadido pela saudade, que o vai deixar
melancólico. Não se deixe manipular pelos seus
próprios pensamentos! Saúde: Previna-se contra constipações.Dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.
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GRANDE ESPETÁCULO
dança do carnaval

gRUPO DOS AMIGOS DAS TRADIÇÕES, TERCEIRA, JOSÉ RAMOS
Vai estar presente sábado 30 de março de 2019
no Clube Portugal às 20h, no Clube Oriental às 23h
e na Santa Cruz domingo 31 de março às 13h

para mais informações contactar 514-862-2319

Havia algo que não
nos deixava ficar
juntos, não importa
o quanto tentássemos, sempre havia
algo que nos mantinha longe. Começamos a faltar respeito e chegamos
ao ponto de dormer
em curadores separados. Desesperada
porque eu estava perdendo minha família, eu visitei XAMÃ e através de um
espelho me mostrou o mal que eles estavam fazendo para destruir nossa família.
Eu agradeço ao meu DEUS por me guiar
com o PODEROSO XAMÃ que, através
de seu conhecimento, recuperou nossa
casa. SEBASTIAN E MARIA.

Eu caí em uma depressão muito forte
depois da separação com meu marido. Eu não queria
nada, só queria dominar o tempo todo,
havia
momentos
em que pensava
em suicídio, mas
graças a um amigo que me trouxe com
o XAMÃ eu consegui superar esse estágio da minha vida através do RITUALS
ESOTERICOS STRONGS e é por isso
que eu compartilho meu história para que
as pessoas que estão passando por isso
saibam que Deus é poderoso e que existe uma solução. Obrigado meu professor
XAMÃ. DORA DUARTE.

Eu sou abençoado
por ter conhecido
XAMÃ porque, graças aos problemas
em minha casa,
eles
terminaram.
A ex-namorada do
meu marido sempre
nos causou problemas e de um tempo para cá as lutas e discussões foram
muito fortes, tudo começou a dar errado.
Desesperado porque eu estava perdendo
minha casa, eu visitei o XAMÃ e através
de algumas fotos ele notou um OLHO
MAL que estava atraindo azar. Obrigado
XAMÃ por nos curar e trazer paz e união
à nossa família. PAULA MATIAS.

Eu visitei o XAMÃ
INDIANO
porque
me
senti
muito
doente ultimamente. Desde que meu
marido
morreu,
meus filhos pararam
de falar comigo e eu
estava praticamente sozinho. Eu não
tinha ninguém para quem recorrer até
que olhei para o XAMÃ e estava muito
confiante em ver todas as pessoas que
ele ajudou. Através de CERIMÔNIAS
DE SAÚDE e ervas indígenas, ele me
fez uma restauração física que me deixou tão bom quanto novo. Agora me sinto saudável, forte e feliz. Obrigado meu
XAMÃ. EUGENIA CAMPOS.
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Costa

manifesta

“profunda

tristeza” pela morte de

João Vasconcelos

“Hoje é daqueles dias onde os sentimentos se misturam
entre a profunda satisfação e também a profunda tristeza,
mas tenho a certeza, como disse aqui o senhor ministro
da Economia, que a melhor forma de homenagearmos
a memória do João Vasconcelos é estarmos aqui hoje e
encararmos o futuro e os desafios que temos pela frente

com o mesmo entusiasmo que todos - ou muitos de nós lhe puderam testemunhar ao longo da vida”, disse António
Costa, em Lisboa. O primeiro-ministro, que discursava na
cerimónia de assinatura dos Pactos Setoriais para a Competitividade e Internacionalização, em Lisboa, reagiu assim
à morte de João Vasconcelos. “Foi o entusiasmo que lhe vi
quando em 2011, no meio da mais profunda crise, aceitou
o desafio que lhe lancei de constituirmos então a Start Up
Lisboa, num momento em que empreendedorismo, ‘startups’ eram algo que não estava na moda”, lembrou.
Costa recordou ainda o “entusiasmo com que assumiu
no início deste Governo e durante muitos meses a pasta
da indústria”.
“A saudade, a tristeza. Acho que ele hoje, seguramente,
o que nos pedia que é força, vão para a frente, acreditem
porque o país merece que acreditem no seu futuro”, disse,
perante os aplausos da plateia logo no arranque do seu
discurso.

Novo Banco condenado a pagar
100 mil euros a cliente por
obrigações ‘más’
O
acórdão, a que a agência Lusa teve acesso, é da passada quinta-feira (21 de março) e julga “improcedente a apelação” do
Novo Banco, que tinha recorrido da sentença
do tribunal de Aveiro, que em 01 de dezembro de 2017, condenou o “réu [Novo Banco]
a restituir ao autor [da ação] a quantia de
103.806,00Euro (cento e três mil oitocentos
e seis euros), acrescida de juros civis vencidos e vincendos desde a respetiva liquidação
(17/12/2014), até integral pagamento”.
O tribunal exigia, assim, que fosse “anulado o
contrato” da venda de obrigações e que o Novo
Banco restituísse ao cliente queixoso o dinheiro envolvido na operação, decisão que foi agora
confirmada pela Relação do Porto, sem lugar a
recurso.
Contactado pela Lusa, o advogado do queixoso, Pedro Marinho Falcão, considera que “desta decisão resulta uma maior responsabilização
dos bancos relativamente ao nível de informação
que dão aos seus clientes e à responsabilidade
que lhes é devida quando estão a transacionar
um produto financeiro, evitando que vendam aos
seus clientes, como foi o caso, gato por lebre”.

cliente para o levar a adquirir o produto, pelo que
decidiu pela nulidade do contrato e pela restituição do dinheiro.

O advogado admitiu à Lusa “que haja pessoas
que estejam nas mesmas circunstâncias” do empresário de Aveiro, já que, quando foi conhecida
a decisão da primeira instância, o seu escritório
foi “contactado por várias pessoas que estariam
em situação idêntica”.
O caso remonta a dezembro de 2014, quando
o cliente, um empresário de Aveiro, subscreveu
100 mil obrigações do Novo Banco por 101.600
euros (mais comissões bancárias e imposto de
selo).
Contudo, em dezembro de 2015, esses títulos
foram afetados pela decisão do Banco de Portugal de transmitir uma série de obrigações do
Novo Banco para o BES ‘mau’ (a entidade que
ficou com ativos problemáticos do ex-BES e que
não tem capacidade financeira para assumir os
compromissos com que ficou).
Segundo o queixoso, só então ficou a saber que
adquiriu produtos financeiros ligados ao BES, o
que lhe tinha sido garantido que não era o caso,
acusando o Novo Banco de não lhe ter transmitido a informação devida.
Na sentença, o tribunal de Aveiro considerou
que foram prestadas informações erradas ao

resolução por parte do Banco de Portugal e que
continuava sujeita ao poder de retransmissão da
autoridade de resolução”.
“Tudo o que o Novo Banco transmitiu ao cliente era absolutamente verdade, tendo sido posteriormente alterado pelo Banco de Portugal”,
sustentou.
Estes argumentos não colheram, contudo, junto
dos juízes do Tribunal da Relação do Porto, que
deliberaram agora “julgar improcedente a apelação e confirmar a sentença recorrida”.
Em dezembro de 2015, mais de um ano depois
da resolução do Banco Espírito Santo (BES), o
Banco de Portugal decidiu passar para o ‘banco mau’ BES mais de 2.000 milhões de euros de
obrigações não subordinadas do BES que inicialmente tinha decidido que eram responsabilidade Novo Banco.
Essa decisão penalizou os investidores que detinham esses títulos.
Grandes fundos internacionais, como Blackrock e Pimco, têm desde então criticado fortemente esta decisão do banco central, que consideram
“ilegal e discriminatória” e puseram ações em
tribunal.

O Novo Banco recorreu desta decisão para o
Tribunal da Relação, alegando que “apenas intermediou o contrato” em causa e que este “não
é um contrato de compra e venda, mas sim [...]
uma ordem de compra”, pelo que “nunca poderia
ser condenado a restituir o que não recebeu”.
O banco argumentou ainda que o cliente “estava convencido de que estava a adquirir obrigações do Novo Banco, que já nada tinham a
ver com o BES, e de facto adquiriu obrigações
do Novo Banco, que já nada tinham a ver com
o BES”, tendo em dezembro de 2015 o próprio
banco sido “surpreendido” pelo Banco de Portugal “com a decisão de retransmissão para o BES
de certos passivos, onde se incluem as obrigações” em causa.
Ainda assim, e “mesmo tendo sido uma surpresa”, o Novo Banco alegou que “tal decorre dos
riscos da posse de obrigações do Novo Banco,
que era uma instituição que tinha sido objeto de

“Fizemos

tudo com conta,
peso e medida. Sem dar
passo maior que a perna”

O Governo de António Costa leva um resultado histórico do défice para as eleições legislativas. O ministro
das Finanças, Mário Centeno, salienta a importância
das políticas económicas aplicadas pelo Governo neste caminho.
“Esta é uma conquista desta legislatura”, começou por
dizer o ministro das Finanças, Mário Centeno, no dia em
que foi conhecido que o défice de 2018 se fixou em 0,5%
do produto interno bruto (PIB) - um valor que é histórico
para Portugal.
“Fizemos tudo com conta, peso e medida. Sem dar um
passo maior que a perna”, disse Centeno, destacando que
os dados hoje divulgados mostram que “Portugal restaurou a confiança”.
E apesar das notícias de uma possível desaceleração
da economia, Centeno mostra-se confiante: “Com contas
públicas equilibradas, podemos enfrentar um eventual
cenário de abrandamento da economia sem entrar num
Procedimento por Défice Excessivo”, disse Centeno, no
Ministério das Finanças.
O Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divulgou que o
valor do défice no conjunto do ano passado foi de 0,5% do
produto interno bruto (PIB), um resultado que é histórico
para Portugal. Este número é o que conta para que Bruxelas avalie se as regras europeias estão a ser cumpridas.
Em fevereiro, o ministro das Finanças, Mário Centeno,
disse no parlamento que o défice orçamental de 2018 ficou próximo de 0,6% do PIB, revendo em baixa a última
estimativa do executivo, mas afinal o resultado foi ainda
melhor.
Centeno diz que a redução da dívida permitiu reduzir os
diferenciais das taxas de juro e significa que há menos
impostos a serem pagos. “Pagamos hoje menos 1.850 milhões de euros de juros do que pagávamos em 2014”, referiu Centeno, acrescentando: “Hoje pagamos os juros mais
baixos da história moderna da economia portuguesa”.
E em 2019?
“Estes resultados estão inteiramente adequados à evolução da economia”, disse Centeno, respondendo a uma
questão sobre se as expectativas estão devidamente alinhadas com a previsão de desaceleração da economia
mundial.
“O Orçamento do Estado 2019 foi desenhado com as
mesmas cautelas que os anteriores”, disse o ministro das
Finanças, destacando que até agora várias instituições foram ‘obrigadas’ a rever em baixa as previsões.
No entanto, Centeno diz que os números do primeiro trimestre (por exemplo, dos indicadores coincidentes do INE
e do Banco de Portugal) mostram já alguma “indicação positiva” e, por isso, espera que a desaceleração “não dure
muito tempo”. No entanto, as previsões para o défice de
2019 de 0,2% mantém-se.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

guia do consumidor

importadores

agência

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

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

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

dentista

monumentos

renovações

GRANITE
LACROIX INC.

rlA RÉNOVATION

www.granitelacroix.com

notários

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

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

Maitre

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

renovações

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

Tony

importadores
4701 St-Urbain, Montreal

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

Tel.: 514.842.3373

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

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

info@beiranova.ca

ANEDOTAs da Maria rosa

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Informe-se
sobre os
nossos preços

importadores de
Produtos do mar
ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

5468 Jean-Talon E., H1S1L6

Tel.: 438 476-8459

a partir
de 3$
por semana

caça palavras | Acampamento

Demasiado poder
Um comandante, achando que os seus subordinados
não estavam a respeitar a sua liderança, resolveu colocar a seguinte placa na porta do seu gabinete, logo que
chegou pela manhã:
- “Aqui quem manda sou eu!”
Ao voltar de uma reunião, encontrou o seguinte bilhete
junto à placa:
- “Sua esposa ligou e disse para o senhor levar a placa
dela de volta para casa.”

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

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

Alpinista cai
Três alpinistas escalam uma montanha, quando um deles cai num buraco.
Um dos companheiros grita-lhe:
- Está tudo bem? Não te magoaste?
- Não! Não! - responde uma voz lá do fundo.
- Mas o buraco parece fundo! Tens a certeza de que
estás bem?
- Sim! - responde a voz ainda mais lá do fundo. - Por
enquanto estou bem porque ainda não cheguei ao fundo
do buraco.
O paciente vai ao médico:
– Doutor, doutor, ninguém me entende.
– O que você quer dizer com isso?

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

SUDOKU: nível difícil
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6
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3
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faca
corda
lamparina
fogueira
botas
fósforo
apito
bússola

mochila
mapa
cadeado
lanterna
chinelo
cantil
binóculo

4

1

3
9

1
3
7

Veio um ladrão!
O filho conta calmamente para a mãe:
- Mãe, hoje veio um ladrão aqui a casa.
A mãe desesperada pergunta:
- Meu Deus! E o que é que ele levou?
O filho responde:
- Nada. Ele só veio pedir o teu voto.

7 diferenças

RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

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

6 2
3
1 7 5
8 9

CUPão de assinatura

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

APT.:

CIDADE|PROVÍNCIA
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
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
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.
Fábrica de roupa de senhora e criança situada em
Côte-de-Liesse, procura senhoras para trabalho geral.
Também senhora com experiência em máquina de bainhas “Blindstish”, “Casas/Button Holes” e botões.
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
RENOVATION LISBONNE
Precisa de trabalhadores com experiência em
renovações. BOM SalÁRIO
514-668-0656
Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza e higiene
ligeira a uma idosa (banho ou chuveiro). Deve falar inglês
ou francês e ter licensa de condução.
514-737-6411

Precisa-se de homens para
trabalhar nos jardins. Bom salário.
Manuel Correia: 514-977-3248
Precisa-se de uma senhora para limpeza de um apatamento
em St-Leonard perto de Langelier e Jarry. Podem usar o
metro até Langelier e autocarro 33. As sextas-feira 1 vez
cada 2 semanas das 10h até 17h.
514-704-2661
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

Precisa-se de um zelador “janitor”, para
viver no edifício, trabalhos gerais tal
como pequenas reparações e manutenção de edifícios. Deve ter ferramenta e
experiência neste ramo.
Carlos: 514-601-8798
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
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

†

HORÁCIO DUARTE CARVALHEIRA
1936 – 2019

É com grande pesar, que a
família vem por este meio
informar o falecimento em
Montreal, no passado dia 24
de março de 2019, com 82
anos de idade, de Horácio
Duarte Carvalheira, esposo
de
Laurinda
Gonçalves
Martins, natural de Orondo,
concelho da Covilhã, distrito
de Castelo Branco. Ele deixa
na dor a esposa Laurinda,
filho/a Martine Maria e Paulo
Alberto, netos/a, irmã Olivia,
cunhados/as, sobrinhos/as, primos/as, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montreal-Norte
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
A missa, em presença das cinzas, terá lugar no sábado, dia 30 de março de 2019, às 11h30 na Igreja Santa
Cruz, situada no 60 rue Rachel O. em Montreal, sendo
de seguida sepultado em nicho do Columbário Saint-Antoine do cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associem neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-haja.

EMPREGOS

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

Companhia em paisagismo está
à procura de empregados com
ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649
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
O “Fabuleux Chez Serge” está à procura de um
cozinheiro ou cozinheira a tempo parcial para a
sua caravana gourmet (possibilidade de abrir a
tempo inteiro com o início dos terraços.
514-663-4227
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

Maria Inoia CARVALHO
1933-2019

Faleceu em Mississauga, Ontario, sexta-feira dia 16 de março de 2019, com 85 anos de
idade, a senhora Maria Inoia
Carvalho, natural da Ribeira
Quente, São Miguel, Açores,
Portugal, esposa do já falecido
Sr. David Santos. Deixa na dor
seus filhos Maria Goretti (Armindo), Luís (Jacqueline), Ana
Maria, José Manuel (Irma),
Glória (Salah) e Tommy. Netos
e bisnetos, e o seu irmão João
Maria (Fernanda), cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiverão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon Est, Montréal, Qc
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório foi segunda-feira dia 25 de março de 2019 e
o funeral teve lugar ontem, terça-feira dia 26 de março
na igreja Santa Cruz e foi sepultada no Cimetière Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes
associarem na dor. Bem-haja.

†

MARIA FILOMENA
FIGUEIREDO MONIZ
1943 – 2019

É com grande pesar, que a
família vem por este meio
informar o falecimento em
Laval, no passado dia 21 de
março de 2019, com 76 anos
de idade, de Maria Filomena
Figueiredo, esposa do falecido
Manuel Moniz, natural de
Rabo de Peixe, São Miguel,
Açores, precedida pelo seu
filho falecido Victor Moniz.
Ela deixa na dor os/a filhos/a
Ana (Mario), José (Ana)
e Carlos (Helena), netos/
as Brenda, Emilie, Victoria,
Gonçalo, Rodrigo e Victor,
bisneto Brandley, cunhados/as, sobrinhos/as, primos/
as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
222 Boul. Des Laurentides, Laval
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório tem lugar no domingo dia 31 de março de
2019, das 14h às 17h e das 19h às 22h, assim como
na segunda-feira de manhã a partir das 9h. Segue-se
a liturgia de corpo presente, na segunda-feira dia 1 de
abril de 2019 às 10h na Capela do Complexo funerário, sendo de seguida sepultada em cripta no mausoléu
Saint-Vincent-de-Paul do cemitério de Laval, situado no
5505 rang Bas St-François em Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associarem neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-haja.

EMPREGOS

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.
serviços

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-918-3956
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FC Porto: três novidades

Seleção:

O

P

na preparação para
Braga

FC Porto realizou na manhã desta terça-feira mais um treino, tendo em vista a
preparação para o jogo do próximo sábado,
frente ao Sp. Braga, a contar para a 27ª jornada da Liga Portuguesa.

os empates no pior de Santos,
algo inédito e só um bom exemplo
ortugal nunca antes fez os dois primeiros
jogos de qualificação em casa sem vencer.
E só em 2012 conseguiu apurar-se depois de
um duplo arranque em que não ganhou. São
quatro empates seguidos, no ciclo menos positivo da era Fernando Santos.
Dois jogos sem ganhar no arranque, ambos em
casa, nunca se viu numa campanha de qualificação de Portugal para uma grande competição. A
Seleção voltou a marcar passo, 1-1 com a Sérvia
quatro dias depois do nulo com a Ucrânia, ambos na Luz, e fecha a primeira dupla jornada de
apuramento para o Euro 2020 no terceiro lugar
do grupo, fora das posições de apuramento. Ainda com seis rondas por jogar e obviamente tudo
em aberto, mas em tom cinzento desde já.
Foi em absoluto o quarto empate seguido para
Portugal, depois do 0-0 com a Itália e do 1-1 com

qualificação para o Mundial 2010. Nessa altura
perdeu com a Dinamarca, aquele 2-3 com final
dramático em Alvalade, um mês antes de empatar com a Albânia em Braga. No ano anterior,
na corrida ao Euro 2008 e ainda com Luiz Felipe Scolari, teve também dois empates seguidos
em casa: 2-2 com a Polónia na Luz e depois o
1-1 em Alvalade também com a Sérvia, o tal do
murro de Scolari a Dragutinovic, a «defender o
menino» Quaresma.

a Polónia a fechar a Liga das Nações. Os dois
primeiros não impediram a Seleção de terminar
em primeiro lugar e garantir a presença na Final
Four da nova competição da UEFA, que irá jogar
em casa em junho. E de caminho, aliás, garantir
também desde já um lugar no play-off de apuramento, se vier a precisar dele. Ainda não estamos
na fase de fazer essas contas.
Mas esses dois empates, somados a este arranque da corrida ao Euro 2020, representam o pior
registo da era Fernando Santos. Os mais otimistas irão recordar o Euro 2016, quando Portugal
teve três empates seguidos na fase de grupos e
acabou campeão europeu.
O facto é que é preciso recuar mais de seis anos
para encontrar um período de quatro jogos sem
vencer da Seleção: entre 2012 e 2013, ainda com
Paulo Bento. Mas na altura dois deles foram particulares, o empate com o Gabão e a derrota com
o Equador, entre os empates com Irlanda do Norte e Israel da qualificação para o Mundial 2014.
Portugal não aproveitou para já em pleno o
factor casa frente àqueles que são em teoria os
dois principais rivais na qualificação para o Euro
2020. Algo raro. A última vez que a Seleção
não venceu dois jogos de qualificação seguidos
em casa foi em 2008, com Carlos Queiroz, na

der dois na Noruega. Acabaria por terminar em
segundo no grupo e garantir lugar no play-off,
onde superou a Bósnia. Antes disso houve mais
cinco ocasiões em que a Seleção não venceu os
dois primeiros jogos, em qualificação para Europeus e para Mundiais, neste caso contando
desde a instituição de qualificações a partir de
uma fase de grupos: para os Europeus de 1968,
1976 e 1988, e para os Mundiais de 1958 e 1998.
Não conseguiu qualificar-se em nenhum deles.
E como o calendário deste apuramento trouxe
algo raro, os dois primeiros jogos da qualificação em casa, redundou também em algo inédito.
Em nenhum desses casos de falsa partida fez as
duas primeiras partidas como visitado, tal como
aconteceu agora.
Portugal volta a entrar em campo na qualificação para o Euro 2020 em setembro. Antes disso
haverá em junho mais duas jornadas para as outras quatro equipas do Grupo B, liderado nesta
altura pela Ucrânia, com 4 pontos, seguida do
Luxemburgo, com 3, ambos com dois jogos disputados, tal como Portugal. Na dupla jornada de
setembro, já com o equilíbrio de forças no grupo
mais definido, a Seleção joga fora, na Sérvia e
na Lituânia.

O Euro 2012 como exceção
feliz a duplo arranque em falso
Portugal só se qualificou por uma vez para uma
grande competição depois de não ter conseguido
vencer os dois primeiros jogos. Foi na corrida ao
Euro 2012, com Paulo Bento, quando começou
a empatar em Guimarães com o Chipre e foi per-

Ainda com nove jogadores ao serviço das seleções, Sérgio Conceição chamou Diego Landis,
Musa Yahaya e Rui Pires, da equipa B, para treinarem com o plantel principal.
Debaixo de olho da equipa médica continuam
os nomes de Aboubakar (treino integrado condicionado), Bruno Costa (treino condicionado)
e Jesús Corona (tratamento e treino condicionado).
O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, às
11h00. O jogo com o Sp. Braga está marcado
para sábado, às 15h30, no Estádio Municipal de
Braga.

Ronaldo: Juventus fala
em «lesão aparentemente
menor»

A

Juventus divulgou um boletim clínico
esta terça-feira relativo à lesão sofrida
por Cristiano Ronaldo ao serviço da Seleção
Nacional, mas fala em problema «aparentemente menor» na coxa direita.
O clube italiano prossegue, referindo que o problema se aloca nos músculos flexores da coxa,
sendo necessário monitorização e mais investigação sobre a lesão para definir o tempo de paragem.
Recordamos que Cristiano Ronaldo lesionou-se no encontro de segunda-feira, entre Portugal
e Sérvia, deixando o relvado aos 30 minutos de
jogo. A Seleção acabou por empatar 1-1.
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Euro 2020: Portugal volta a
jogar em Alvalade em outubro
O

próximo jogo da Seleção Nacional no
Grupo B da fase de qualificação para o
Euro 2020, frente ao Luxemburgo, será no
Estádio de Alalade, segundo revelou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Depois de ter somado dois empates nos dois primeiros jogos no Estádio da Luz, frente à Ucrânia
e Sérvia, a Seleção Nacional regressa, assim, a
Lisboa, a 11 de outubro (19h45), mas para jogar
no estádio do Sporting. Um motivo de satisfação
para o presidente do clube de Alvalade, Frederico Varandas. «Estamos muito satisfeitos com
a decisão da FPF. Não recebemos um jogo da
Seleção desde 2015. É o regresso da nossa seleção, campeã em título do torneio, a um palco de

excelência que é a casa de um conjunto largo de
jogadores que foram formados no Sporting. Uma
feliz notícia para o Sporting. Esperamos um estádio cheio e um grande ambiente de vitória para
a Seleção Nacional», destacou o dirigente.
O mais recente jogo da seleção no Estádio de
Alvalade ocorreu a 4 de setembro de 2015, quando perdeu frente à França, por 1-0, com um golo
de Valbuena, num jogo particular.
Desde a inauguração do estádio dos leões, em
2003, Portugal realizou oito jogos no recinto,
contando quatro vitórias – entre as quais se destacam os triunfos diante Espanha (1-0) e Holanda
(2-1), esta última nas meias-finais do Euro2004
–, dois empates e duas derrotas.
Antes desse jogo, Portugal vai disputar dois jogos da Final Four da Liga das Nações na zona
norte do país. O embate com a Suíça, relativo
à meia-final, já está marcado para o Estádio do
Dragão. O segundo jogo poderá também ser no
Dragão, caso Portugal esteja na final, ou no Estádio Dom Afonso Henriques, caso seja para a
definição do terceiro lugar.
Até outubro, a equipa de Fernando Santos tem
ainda duas deslocações no âmbito da qualificação para o Euro 2020, primeiro à Sérvia (7 de
setembro), depois à Lituânia (10 setembro).

Associação de Clubes quer
Champions em 2024 ao fim-de-semana

A

Associação Europeia de Clubes (ECA),
aprovou, esta terça-feira, em Assembleia
Geral realizada em Amesterdão, o projeto
para a renovação da Liga dos Campeões a
partir de 2024. Apesar de não ter adiantado
detalhes sobre a ideia, o presidente da ECA,
Andrea Agnelli - também líder da Juventus
- confirmou uma mudança de formato nas
intenções do que pode vir a ser a aclamada
Superliga Europeia.
Os trâmites do projeto da ECA passam por ter

duas divisões de 16 equipas cada, com subidas e
descidas de divisão e um total de quatro grupos
de oito clubes cada. Parte do organismo pretende, ainda, preencher os fins-de-semana, passando algumas jornadas das ligas nacionais para
meio da semana.
O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin,
mostrou apoio ao projeto dos clubes de elite, resguardando a oposição dos restantes clubes com
a hipótese de ampliar a Liga Europa, que terá já
alterações certas para a época 2019/2020.

PTS J

1-Benfica
63
2-FC Porto
63
3-Braga
58
4-Sporting
55
5-V. Guimarães 42
6-Moreirense
42
7-Belenenses SAD 38
8-Rio Ave
32
9-Santa Clara
32
10-Portimonense 32
11-Marítimo
27
12-Nacional
26
13-Boavista
26
14-Desp. Aves
26
15-V. Setúbal
25
16-Tondela
25
17-Chaves
24
18-Feirense
15
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16
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20
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19
16
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23
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27
38
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41
31
55
34
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27
40
36
45

27ª Jornada

Sporting 1-0 Santa Clara
V. Setúbal 0-1 Braga
Belenenses SAD 2-2 Portimonense
V. Guimarães 3-1 Boavista
FC Porto 3-0 Marítimo
Desp. Aves 0-1 Chaves
Nacional 0-1 Rio Ave
Moreirense 0-4 Benfica
Tondela 1-1 Feirense

29/03 Braga 16:30 FC Porto
30/03 Benfica 12:00 Tondela
Chaves 12:00 Sporting
31/03 Marítimo 12:00 Nacional
Feirense 12:00 V. Setúbal
Boavista 12:00 Belenenses SAD
Portimonense 12:00 Moreirense
Santa Clara 12:00 V. Guimarães
Rio Ave 12:00 Desp. Aves

Melhor Marcador	J	Golos
1-Haris Seferovic [Benfica]
2-Bas Dost [Sporting]
2-Dyego Sousa [Braga]

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

21
19
26

P
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38
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28
28
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resultados 26ª
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4
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7
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8
7
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6
8
7
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8
9
9
12
12
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12
12
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38
34
30
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32
32
37
26
33
18
29
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28
33
20
27
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30
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34
32
37
26
44
30
36
35

27ª Jornada

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

31/03 Ac. Viseu 11:00 Varzim
Braga B 11:00 Leixões
FC Famalicão 11:00 C. Piedade
Penafiel 11:00 Paços Ferreira
FC Porto B 11:00 Mafra
	Estoril Praia 11:00 Benfica B
Farense 11:00 Sp. Covilhã
	UD Oliveirense 11:00 Guimarães B
Arouca 11:00 Académica OAF

taça de portugal - meias finais
		
Benfica-Sporting
FC Porto-Braga

1ª mão
2-1
3-0

2ªmão
03/04 15:45
02/04 15:45

1ª mão
Liverpool - FC Porto
09/04 15:00
Tottenham - Man. City 09/04 15:00
Man. United - Barcelona 10/04 15:00
Ajax - Juventus
10/04 15:00
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 (3-2) Juventus
2-0
Schalke 04 - Man. City
2-3
Lyon (1-5) Barcelona
0-0
Liverpool (3-1) B. München 0-0

Liga dos campeões

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

P	J	V	
66 28 20
56 28 16
54 28 17
46 28 12
44 28 12
43 28 12
40 28 8
39 28 11
37 28 8
36 28 9
35 28 8
34 28 8
34 28 9
33 28 8
31 28 8
29 28 7
29 28 6
25 28 6
23 28 6
22 28 5

Inglaterra
Premier League
E	D
6 2
8 4
3 8
10 6
8 8
7 9
16 4
6 11
13 7
9 10
11 9
10 10
7 12
9 11
7 13
8 13
11 11
7 15
5 17
7 16

1-Liverpool
2-Man. City
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	
76 31 23
74 30 24
61 30 20
60 30 18
58 30 17
57 30 17
44 30 12
43 30 12
42 31 12
41 31 12
40 31 11
38 31 11
35 31 9
33 30 9
33 29 9
30 30 7
30 31 8
28 30 8
17 31 4
14 31 3

Itália
Serie A
E	D
7 1
2 4
1 9
6 6
7 6
6 7
8 10
7 11
6 13
5 14
7 13
5 15
8 14
6 15
6 14
9 14
6 17
4 18
5 22
5 23

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

P	J	V	
75 28 24
60 28 18
53 28 16
51 28 14
47 28 13
45 28 13
45 27 13
44 28 11
42 28 12
37 28 8
33 28 9
33 28 8
32 28 7
30 28 7
26 28 6
25 28 6
25 27 6
24 28 5
17 28 3
11 28 1

França
Ligue 1
E	D
3 1
6 4
5 7
9 5
8 7
6 9
6 8
11 6
6 10
13 7
6 13
9 11
11 10
9 12
8 14
7 15
7 14
9 14
8 17
11 16

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

P	J	V	
77 28 25
57 29 17
53 29 15
47 29 14
46 29 13
46 29 11
42 29 10
41 28 11
41 29 11
39 29 9
37 28 10
36 29 8
34 29 8
32 29 7
31 28 8
30 29 7
29 29 8
22 29 5
21 29 5
20 29 3

E	D
2 1
6 6
8 6
5 10
7 9
13 5
12 7
8 9
8 10
12 8
7 11
12 9
10 11
11 11
7 13
9 13
5 16
7 17
6 18
11 15

Europa League

Villarreal - Valencia
Benfica - E. Frankfurt
Slavia Praha - Chelsea
Napoli - Arsenal

1ª mão
11/04
11/04
11/04
11/04

E. Frankfurt (1-0) Inter
D. Zagreb (1-3) Benfica
Sevilla (5-6) Slavia Praha
Zenit (2-5) Villarreal
Rennes (3-4) Arsenal
Napoli (4-3) Salzburg
Valencia (3-2) Krasnodar
Chelsea (8-0) Dynamo Kyiv

0-0
1-0
2-2
1-3
3-1
3-0
2-1
3-0

20:00
20:00
20:00
20:00

2ª mão
17/04 15:00
17/04 15:00
16/04 15:00
16/04 15:00
1-1
4-1
3-1
1-3 (a.p.)
0-3
0-7
1-5
3-1
2ª mão
18/04
18/04
18/04
18/04

20:00
20:00
20:00
20:00

1-0
0-3 (a.p.)
3-4 (a.p.)
1-2
0-3
1-3
1-1
5-0
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