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o nosso jornal celebrou 58 anos de 
história, 58 anos de expressão 
de língua portuguesa no canadá 

de forma semanal e antigamente a cada 
15 dias. Na última quinta-feira com esse 

espírito celebrou-se na Associação Por-
tuguesa do canada os 58 anos do nosso 
lindo jornal. Um jornal que continua a 
sua modernização graças à liderança do 
Sylvio martins. 
Como diretor confesso que sinto imenso 

58 anos de História do
Jornal a Voz de Portugal

orgulho de saber que o nosso jornal cele-
bra 58 anos e tem um jovem que cresceu 
na nossa comunidade à sua frente. Sabe-
mos que temos de nos unir cada vez mais, 
com essa mentalidade, o Sylvio convidou 
os membros da nossa comunidade para 
celebrarmos este aniversário do jornal ao 
mesmo tempo de outro evento importante, 

ou seja o 25 de Abril. E ele teve a cora-
gem de o fazer na mais antiga coletividade 
portuguesa do Canadá. Deixo aqui os meus 
parabéns ao Sylvio porque ele mostrou o 
exemplo daquilo que se tem de fazer cada 

DANIel loUreIro
DIretor Do jorNAl

Continuação na página 4

crISe NA veNezUelA

Confrontos nas
ruas de CaraCas
A situação na venezuela 

vem ganhando contor-
nos de tragédia há alguns 
anos, mas as condições 
políticas e sociais se dete-
rioraram sensivelmente 
nos últimos meses no país, 
onde a tensão cresce dian-
te da possibilidade de uma 

intervenção internacional.
Nesta terça-feira, 30 de 

abril, o líder da oposição 
venezuelana, Juan Guaidó, 
anunciou a “fase final” de 
sua tentativa de pôr fim ao 
governo do presidente Ni-
colás Maduro.
Em um vídeo divulgado 

nas redes sociais, Guaidó 
aparece junto de outro lí-
der da oposição, Leopoldo 
López, que cumpria prisão 
domiciliar, e de homens de 
uniforme, que seriam for-
ças de segurança que teriam 
passado a apoiar a oposição.
O vídeo parece ter sido gra-

vado ao amanhecer na base 
aérea de La Carlota, na ca-
pital, Caracas. “Nossas For-
ças Armadas, hoje valentes 
soldados, valentes patriotas, 
valentes homens apegados à 
constituição, acudiram nos-
so chamado, nos encontra-

Continuação na página 2
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ViolênCia Zero

“Há momentos nos despor-
tos que marcam para sem-
pre…Não deixe que a violên-
cia seja um deles”.
Esta é a frase chave da mais 

recente campanha de sensibili-
zação contra a violência no des-

porto, levada a cabo pelo Governo de Portugal.
É certo que todos nós temos no nosso discur-

so nunca apelar à violência. Mas será isso ver-
dade? Quantos de nós, fervorosos adeptos das 
cores clubísticas, nos esquecemos de palavras 
como a tolerância, amizade, são convívio, enfim 
boas práticas no campo da ética desportiva. Ao 
colocarmos a mão na consciência, muitos de nós 
sacamos culpas o mais não seja porque discuti-
mos alguma vez com o vizinho sobre o jogo dos 
nossos clubes com agressividade injustificada ao 
invés de comentários construtivos e de análise 
séria.
Mas não somos só nós, simples adeptos, os 

“motores” desta contenda. Aqui culpas se podem 
sacar aos principais protagonistas do desporto, 
com especial ênfase para os do “ponta pé na 
bola” que semanalmente, supostamente sempre 
em nome da defesa das suas cores, incendeiam 
as hostes adeptas lançando lenha para a fogueira 
alimentando o ódio incompreensível em prol da 
sã rivalidade.
Não nos podemos esquecer que já morreram 

pessoas nos mais diversos eventos desportivos, 
com especial evidencia para a morte do adepto 
leonino numa final da Taça de Portugal e um ou-
tro antes de um “derby” do futebol nacional. Mas 
centenas de casos poderia aqui salientar, pois du-

rante os meus já quase 30 anos de carreira como 
jornalista da área do desporto, assisti a cenas 
verdadeiramente lamentáveis e injustificáveis.
É sempre de louvar o aparecimento de campa-

nhas que visam a não violência no desporto. São 
sempre muito bem vindas. Mas mais do que isso, 
era necessário que o Governo acelerasse a pro-
posta de alteração à Lei 39/2009, de 30 de julho, 
que estabelece o regime jurídico do combate à 
violência, que está desde outubro de 2018 à es-
pera de aprovação da Assembleia da República 
Esta alteração à lei, deverá de forma inequívo-

ca e transparente penalizar todos aqueles que de 
uma forma ou de outra perpetuam atos gratuitos 
de violência física ou verbal.
Teremos de ir ao futebol, ao hóquei em patins, 

ao andebol, ao basquetebol ou a qualquer outra 
modalidade desportiva, com espirito aberto e 
com propósito de apoiar as nossas equipas dei-
xando de fora os fenómenos de violência. Para 
que tal seja uma realidade, temos de nos empe-
nhar, com especial incidência, na dissuasão das 
manifestações de racismo, de xenofobia e de in-
tolerância.
Só desta forma se pode encarar o desporto. Não 

existe outra. Não vivemos na idade da pedra. 
Somos todos seres humanos evoluídos e, como 
tal, teremos de adotar comportamentos desporti-
vos e cívicos que não nos envergonhem amanhã 
perante os nossos filhos a quem todos queremos 
dar exemplos de valores éticos na vida e no des-
porto, como a cooperação, o respeito, a solida-
riedade e a tolerância.
Por tudo isto não basta dizer “Não há Violên-

cia”, é preciso aplicar as palavras com sentido 
deleitante e cumpridor.

o cANto Do zé
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Confrontos nas ruas de CaraCas
mos nas ruas da Venezuela”, disse Guaidó. Guai-
dó declarou-se presidente interino da Venezuela 
em 23 de janeiro. Na época, ele havia acabado de 
tomar posse como presidente da Assembleia Na-
cional, o Parlamento venezuelano 
e último órgão estatal sob contro-
le da oposição. Desde o início do 
ano, intensificaram-se os protestos 
pela saída de Maduro, que, por sua 
vez, arregimenta apoiantes em tor-
no de grandes manifestações para 
demonstrar que tem apoio popular.
A oposição venezuelana está con-

clamando a população do país a 
protestar contra Maduro e em apoio 
ao movimento lançado por Guaidó 
e López. O governo, por sua vez, 
está convocando protestos a seu 
favor. “Os convido imediatamente 
a cobrir as ruas da Venezuela. O 1º 
de maio começou hoje”, disse Guaidó. “Todos os 
venezuelanos que querem a liberdade devem vir 
para cá (a base aérea de La Carlota), interromper a 
ordem, se juntar a nós e encorajar nossos soldados 
a se unirem ao nosso povo. Bom dia, Venezuela, 
vamos fazer isso juntos”, falou López. As ima-
gens recentes mostram um país abalado pela po-
breza e pela hiperinflação, enquanto a instalação 
de um governo paralelo ao do presidente eleito, 
Nicolás Maduro, intensificou a crise política in-
terna e externa de uma nação cada vez mais isola-

da diplomaticamente.
Mais de 50 países, entre eles Estados Unidos, 

Brasil, França, Espanha, Argentina, Canadá, Chi-
le, Colômbia, Dinamarca, Equador e Peru, reco-

nheceram Guaidó como novo man-
datário venezuelano. Já Bolívia, 
China, Cuba, Irã, México e Rússia 
declaram apoio a Maduro. O presi-
dente americano, Donald Trump, já 
disse que uma intervenção militar 
na Venezuela não está descartada. 
Maduro retrucou acusando Trump 
de ser um “supremacista branco” 
que buscava desestabilizar seu país. 
Por sua vez, a Organização das Na-
ções Unidas (ONU) pediu para que 
haja “diálogo” no país para evitar 
um “desastre”. Mas o pedido de en-
contro com Trump feito por repre-
sentantes de Maduro foi rechaçado.  

Diante da tentativa da oposição de fazer com que 
ajuda humanitária chegasse ao país por meio das 
fronteiras com Brasil e Colômbia, Maduro orde-
nou que fossem fechados os acessos nas fronteiras  
entre os países, o que gerou conflitos nestes lo-
cais entre militares venezuelanos e manifestantes. 
Após o fracasso da operação, Guaidó pediu aos 
países aliados que mantivessem “todas as opções 
na mesa”, mas o Grupo de Lima, bloco de 13 paí-
ses do continente americano, recusou o uso da 
força para retirar Maduro do poder.
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jorge correIA

agenda comunitáriaresCaldo de um 25 de abril

Sem dúvida nenhuma que a li-
berdade e democracia foram e 
continuam a principal conquis-
ta do 25 de Abril. É inegável e 
indiscutível que foram as mais-

-valias desta revolução, reconhecidas pelos cida-
dãos, por exemplo, pelo inquérito feito na rubrica 
de Luís Marques Mendes na SIC, como também 
pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de 
Sousa, como pela generalidade dos movimentos 
políticos. Mas a liberdade e democracia não são 
conquistas eternas; são antes construções que ne-
cessitam de desenvolvimento constante, atenção 
à sua direção e sobretudo na resposta aos anseios 
dos seus cidadãos sem demagogias. Devem tam-
bém ser um motor de ideias, ou pelo menos fo-
mentar um clima de ideias que permitam novos e 
melhores desenvolvimentos, pois os anseios que 
presidiram ao 25 de Abril de 1974 não são os 
mesmo da atualidade, como os da atualidade não 
serão os mesmos daqui a outros 45 anos.
Como um indivíduo com múltiplos aspetos psi-

cológicos e consequente complexidade como 
pessoa, o 25 de Abril não pode ser analisado 
unilateralmente, ou apenas na sua melhor face-
ta. Por vezes, as (des)ilusões são o indicador e 
percursor das melhorias que se devem fazer, não 
necessariamente e não profundamente a nível de 
regime, mas sobretudo a nível de mentalidade, 
que terá ficado para trás nesta revolução. As uto-
pias que assistiram muitos daqueles que se en-
volveram na revolução caíram por terra, ainda 
que se teime em cultivar muitas dessas utopias. 
Ansiava-se por um bem estar imediato mas este 
tardou ou tarda em chegar; o inimigo comum, 
o regime ditatorial, cedeu lugar a inimigos va-
riados, muitos dos quais apenas se pretendiam 
substituir na cadeira ditatorial; o capitalismo, 
também considerado como inimigo, quando des-
truído revelou a indigência de liderança, de re-

cursos e de capacidade de recuperação levando o 
país a afundar-se; a descolonização, trauma que 
se teima em recalcar e que carece de uma análi-
se séria, aprofundada e independente, permane-
ce na psique nacional, tendo muitos já deixado 
o mundo dos vivos com profundas amarguras 
por tal. Há mais matéria que carece de análise 
ou explicações, responsabilidades e intenções 
que ficaram no segredo dos envolvidos, alguns 
dos quais também já não se encontram entre nós. 
Fica no entanto patente que analisar o 25 de Abril 
apenas no retrato daquele dia, ou na vivência in-
dividual, é sonegar importante informação para 
se perceber o que foi o 25 de Abril, as suas con-
quistas e ilusões, os seus sucessos e seus falhan-
ços, enquadrado que foi nos desenvolvimentos 
tumultuosos do século XX, desde a instauração 
da república, dos tempos atribulados da primeira 
república, a criação do estado novo, guerra colo-
nial e influências externas, até ao 25 de Abril e 
consequente regime que nos trouxe até ao século 
XXI. Hoje as necessidades são outras; as perpe-
tivas são diferentes; as novas gerações têm uma 
visão diferente da realidade e do que pretendem 
pois não viveram o que as gerações anteriores 
viveram. Se pelo menos não revisitamos o 25 de 
Abril na sua totalidade, ao menos cedamos es-
paço para que os mais novos peguem na tocha 
da liberdade e democracia e que a hasteiem bem 
alto, iluminando o caminho que Portugal deve 
fazer para se tornar cada vez mais equilibrada-
mente desenvolvido.

exCursão a otaVa
Sábado –11 de maio –Saída às 8h
A Casa dos Açores do Quebeque organiza excursão a 
otava. Visita organizada ao Parlamento, Festival das 
tulipas, almoço‘buffet’ em Gatineau. Junte-se a nós e 
aproveite um dia maravilhoso na nossa bela capital!
08h00 Saída da Casa dos Açores de autocarro
 (229 Fleury o)
10h00 Chegada a otava (111 Wellington Street)
10h20 Visita no Parlamento 
12h30 Saída para Gatineau
13h00 Almoço ‘buffet’, Mission portugaise du
 Saint-esprit, Pe. António Tavares de Sousa
15h00 Saída para Commissioners Park
 Festival de Tulipas
17h00 Regresso a Montreal, sede da Casa dos
 Açores do Quebeque

dia da mãe no Clube Portugal
o Clube Portugal de Montreal organiza um almoço 
para o dia da Mãe no domingo 12 de maio de 2019 pe-
las 13h. Para mais informações ou reservas, contactar 
514-844-1406.

dia da mãe no oriental
o Clube oriental organiza um jantar dedicado ao dia da 
Mãe no sábado 11 de maio de 2019 pelas 19h. Para 
mais informações ou reservas, contactar 514-342-4373.

dia da mãe na aPC
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um jan-
tar para o dia da Mãe sexta-feira 10 de maio de 2019 
pelas 19h com eddy Sousa e DJ xMen. Reserve! Con-
ceição: 514 255-4849; Virgilio: 514 709-7868; APC.: 
514 844-2269; Facebook.
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vez mais na nossa comunidade. Um evento lin-
do e que contou com a presença de muita gente 
para juntos celebrarmos o nosso jornal e o 25 de 
Abril. Quero aproveitar este momento para re-
cordar e agradecer todos aqueles que ao longo 
de 58 anos participaram no jornal: proprietários, 
redatores, colunistas, diretores, todos mesmo to-
dos, sem vós nunca teríamos chegado aqui. Um 
muito obrigado! 
O Sylvio, sendo uma pessoa especial, e como 

ele disse no discurso dele, ele fez questão de 
guardar uma surpresa para homenagear duas 
pessoas que contribuíram muito para o jornal, o 

58 anos de História do
Jornal a VoZ de Portugal

Antero Branco e o Hélder Dias. Resta-me a mim 
também agradecer o trabalho árduo que eles fize-
ram ao longo dos anos para levar até si as infor-
mações da comunidade e o desporto automóvel. 
Um sincero obrigado! Aquela nossa festa de 

quinta-feira passada também foi a ocasião de ce-
lebrarmos o 25 de Abril de 1974, comemorar 45 
anos de liberdade, de paz, de tolerância e muito 

mais. A reunião deste dois eventos parece-me 
mais que adequada porque sendo nós um jornal 
que expressa a liberdade de imprensa, não pode-

ríamos deixar de celebrar uma data onde, cole-
gas de profissão puderam enfim realizar, escre-
ver, dizer, ir para ao ar com aquilo que queriam. 
Felizmente nasci numa época onde a liberdade 
de expressão é um «direito conquistado» e onde 

coNtINUAção DA PágINA 1

posso dizer aquilo que quero, e por isso agradeço 
sempre aqueles e aquelas que antes de mim luta-
ram, trabalharam e alguns perderam a vida para 
eu poder exercer este lindo trabalho de jornalista. 
A minha liberdade de hoje foi conquistada pelos 
meus antepassados. Mas como cada geração tem 
as suas lutas, a nossa tem as notícias falsas, as 
famosas «fake news». Mas será tema para outra 
conversa. Hoje resta-me relembrar que ainda há 
vários países no mundo onde o meu emprego é 
impossível. E como poucos de nós sabemos, des-
de de janeiro já foram assassinados 10 jornalistas 

no mundo por estarem simplesmente a fazer o 
trabalho deles. 
A mais recente, Lyra McKee, foi morta a tiro 

numa manifestação na Irlanda do Norte enquan-
to fazia a cobertura do evento. E ficam também a 
saber que são cerca de 175 jornalistas profissio-
nais no mundo que se encontram presos por que-
rer informar a população. É por eles que digo: 
«Ontem, hoje e amanhã, Abril sempre!» E, como 
o mundo que nos rodeia vive momentos trans-
tornados, eu digo e repito que enquanto houver 
cravos nunca haverá populismos fortes que che-
guem para nos dividir. Viva o jornal A Voz de 
Portugal e Viva o 25 de Abril!
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 Todas as Palavras
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
10:00 A imagem de Abril
10:39 Arq 3
10:56 inesquecível
12:30 Portugal em Direto
13:54 Volta ao Mundo
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 A imagem de Abril
16:40 Depois do Adeus
17:30 A Nossa Tarde
19:00 24 Horas
19:58 Hora dos Portugueses
20:12 Retratos de Abril
0:09 Notícias do Atlântico
1:10 Fatura da Sorte
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 3 dE MaiO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
5:57 áfrica em Portugal
 Sociedade Civil
7:00 economia Circular
 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Depois do Adeus

4ª-fEira, 1 dE MaiO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:22 Literatura Aqui
5:49 Médicos de Família
 Sociedade Civil
6:53 isabel Ventura
 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:43 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 A Gravação Secreta
 da Assembleia
16:40 Depois do Adeus
17:40 A Nossa Tarde
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:14 Joker
22:02 Notícias do Atlântico
23:04 água de Mar
23:53 Criar.pt
0:03 Grande entrevista
1:00 Volta ao Mundo
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 2 dE MaiO                             
1:30 Bom Dia Portugal
4:20 Sessão Solene Comemorativa
 do 45.º Aniversário do 
 25 de Abril
7:05 os livros e os seus autores

02:20 o Povo Que Ainda Canta
03:00 Açores Hoje
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
09:20	Helfimed	-	2019
09:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Notícias do Atlântico
12:00 Açores Hoje 2019
13:30 Biosfera
14:00 Prova das 9
15:00 Telejornal Açores
15:35	Helfimed	-	2019
15:45 Parlamento - Açores
16:35 Consulta externa 2019
16:55 Filhos da Nação
17:20 o Sábio
18:10 os Boys
19:00 Notícias do Atlântico
20:00 Açores Hoje 2019
21:30 Biosfera
22:00 Prova das 9
23:00 Telejornal Açores
23:35	Helfimed	-	2019
23:45 Parlamento - Açores

6ª-fEira, 3 dE MaiO                     
00:35 Consulta externa 2019
01:00 Filhos da Nação
01:30 o Sábio
02:15 os Boys
03:00 Açores Hoje 2019
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
08:20	Helfimed	-	2019
08:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico-Açores
11:30 Pérolas do oceano

4ª-fEira, 1 dE MaiO                     
01:15 o Sábio
02:10 Perdidamente Florbela
03:00 Açores Hoje
04:30 RTP3 / RTP Açores
8:00 Jornal da Tarde - Açores
8:20	 Helfimed	-	2019
8:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico- Açores
11:30 Pérolas do oceano
12:00 Açores Hoje
13:30 Lusa Music Box
14:00 As Receitas Lá de Casa
14:30 Lusa Music Box
14:45 ABC Direito
15:00 Telejornal Açores
15:35	Helfimed	-	2019
15:45 Prova das 9
16:40 Super Diva - ópera 
 Para Todos
17:35 o Sábio
18:15 Hora dos Portugueses
18:30 idiotas, Ponto
19:00 Noticias do Atlântico- Açores
19:30 Pérolas do oceano
20:00 Açores Hoje
21:30 Lusa Music Box
22:10 As Receitas Lá de Casa
22:45 ABC Direito
23:00 Telejornal Açores
00:35	Helfimed	-	2019
00:45 Prova das 9

5ª-fEira, 2 dE MaiO                             
00:40 Super Diva - ópera Para Todos
01:35 o Sábio
02:15 Hora dos Portugueses

05:00 o Programa da Cristina
06:00 Primeiro Jornal
9:45 Mar Salgado
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Quem Quer Namorar com o
 Agricultor? (Diário) 
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
17:45 Vidas opostas
18:45 Segundo Sol
6ª-fEira, 3 dE MaiO        
19:45 Passadeira Vermelha 
21:00 Cartaz Cultural
22:00 Volante
22:15 Televendas
00:15 Maré Alta
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 o Programa da Cristina 
08:00 Primeiro Jornal
09:15 Linha Aberta
10:15 Mar Salgado
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Quem Quer Namorar com o 
 Agricultor? 
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
17:45 Vidas opostas
18:45 Segundo Sol

4ª-fEira, 1 dE MaiO                     
18:45 Segundo Sol
19:45 Passadeira 
 Vermelha
21:00 Quem Quer Namorar com 
 o Agricultor? 
21:45 Cinema
22:15 Televendas
00:15 Maré Alta
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 o Programa da Cristina
08:00 Primeiro Jornal
09:45 Mar Salgado
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Quem Quer Namorar com
  o Agricultor? (Diário)
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
17:45 Vidas opostas
18:45 Segundo Sol
5ª-fEira, 2 dE MaiO                             
18:45 Passadeira Vermelha
 T6 - ep. 43
19:00 Quem Quer Namorar com o
  Agricultor? (Diário) 
21:45 Cinema
23:15 Televendas
00:15 Maré Alta
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal

11:15 A Tarde é Sua
13:20 Apanha Se Puderes
14:15 Quem Quer Casar Com o
 Meu Filho? (Diário)
14:57 Jornal Das 8
16:50 Valor Da Vida
18:00 A Teia

6ª-fEira, 3 dE MaiO                     
19:00 onde está elisa?
19:22	Programa	A	Definir
20:16 Autores
21:25	Programa	A	Definir
22:27 Amanhecer 
00:00 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:15 Você Na TV!
08:00 Jornal Da uma
10:00 Maria Madalena
11:15 A Tarde é Sua
13:20 Apanha Se Puderes
14:15 Quem Quer Casar Com o
  Meu Filho? (Diário)
14:57 Jornal Das 8
16:30 Valor Da Vida 
17:45 A Teia 
18:45 onde está elisa? 

4ª-fEira, 1 dE MaiO                     
18:00 A Teia
19:00 onde está elisa?
19:24 Chicago Fire
20:28 Amanhecer
00:00 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Você Na TV!
06:00 Jornal Da uma
10:00 Maria Madalena
11:15 A Tarde é Sua
13:20 Apanha Se Puderes
14:13 Quem Quer Casar Com 
 o Meu Filho? (Diário)
14:57 Jornal Das 8
16:50 Valor Da Vida
18:00 A Teia

5ª-fEira, 2 dE MaiO                             
19:00 onde está elisa?
19:23	Programa	A	Definir
22:21 Amanhecer
00:00 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Você Na TV!
09:00 Jornal Da uma
10:00 Maria Madalena 

PrOgraMaÇãO lusaq
2ª-feira às 21h | 3ª-feira às 12h

4ª-feira às 18h30 e às 13h
5ª-feira às 13h30

6ª-feira às 16h30 e às 1h30
Sábado às 11h | Domingo às 00h

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.

baile da PinHa

com uma noite de fim 
de estação muito fres-

quinha o oriental ofereceu 
um serão dançante com o 

conjunto contacto, pois o carlos com as suas 
canções no ritmo de uma música bem carac-
terística de seus músicos, fazendo dancar jo-
vens e menos jovens. Não faltou a boa comida 
do mestre e seus ajudantes merecendo grande 
apreciação da parte de todos.
A noite foi avaçando e chegou a altura do Presi-

dente entregar uma carta fechada com o número 
que abriria a pinha ao Carlos; convidando todos 
os participantes para o novo reinado, em redor 

telmo BArBoSA
Fotos de João Arruda

ProfISSão De fé NA SANtA crUz

Manuel neves

da Pinha bem decorada e iluminada, puxando 
nas fitas que descaíam abrindo-a e assim foi anu-
ciado os novo rei e rainha da noite, com cham-
panhe foi festejada a saída, e do novo reinado de 
Manuel e Carminda Curado.
O Oriental relembra a próxima festa será no dia 

11 de maio na celebração do dia da Mãe com 
coelho à caçador e para a noite ser mais alegre 
não faltará a bonita voz de Júlio Lourenço. 
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514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

EM HOMENAGEM À VIDA

SUA CAMINHADA,
A SUA MANEIRA.

_

Há muita maneira
de celebrar a vida

que existem estrelas
no céu.

Crie uma homenagem
100% personalizado
que leva em conta
as suas paixões.

É com isso que
os nossos prof issionais

estão totalmente
comprometidos.

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.
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Primeiro domingo do esPírito santo em santa CruZ

A festa em louvor do Divi-
no espírito Santo é uma 

ponte espiritual que liga as 
nove ilhas dos Açores e todos 
os açorianos espalhados pelos 

cinco continentes.
Neste 1º Domingo do Espírito Santo ou pri-

meira Dominga, contou com as coroações das 
famílias de Orminda Isidoro, Anabela Medeiros 
e José Machado de Santa Cruz, de Sandra Isido-
ro, da Filarmónica Portuguesa de Montreal, as 

do grupo de amigas da Associação Portuguesa 
do Espírito Santo, Serge Amaral, Filomena Coe-
lho, Fatinha Toste e Eduarda Leite.  Do Centro 
de Anjou as de António Correia.
Durante a missa das coroações assistimos ao 

batizado do menino Camilo Francisco, filho de 
Cátia Medeiros e de Anthony Ramirez.
Admiro a nora da nossa amiga Eduarda Lei-

te, a simpática Norvy, de origem filipina, vive 
a cultura e as tradições açorianas, como poucos 
oriundos daquelas ilhas. Quer faça frio ou calor, 
lá vem ela, de Laval, trazer ou buscar sua filha 
Kassandra ou seu filho Christopher-Louis, quer 
à escola portuguesa Santa Cruz ou à catequese. 

É de louvar o trabalho que ela desempenha no 
seio familiar para que seus filhos continuem com 
os costumes de seus avós paternos. Domingo, 
acompanhou seus filhos para serem coroados.

Brian Ferreira, no levantar a Deus, tocando o 
silêncio, com a magia da sua trompete, arrepiou. 
Armando Loureiros, juntamente com seus filhos, 
animaram a Santa missa com a dedicação a que 
estamos habituados. 
No final da cerimónia das coroações, a Filar-

mónica Portuguesa de Montreal, no interior da 

igreja interpretou o hino do Espírito Santo e de-
pois, no adro tocaram alguns trechos do seu re-
portório.
O Sr. Padre Clécio, com o seu humor e boa dis-

posição habituais, presidiu à cerimónia do batis-
mo, da santa missa e das coroações.
Sara Baptista e Carlos Medeiros, mordomos de 

Santa Cruz 2019, informam a comunidade que 
no próximo Domingo têm a sua coroação as fa-
mílias de Eduarda Correia, Juliano Félix e José 
Machado, de Santa Cruz. A de José Dias, de An-
jou e a de Natália Freitas de Hochelaga.

ANtero BrANco
e fotos Humberto Cabral

eUroDePUtADA ANA gomeS vISItoU ‘HAcker’ 

rui Pinto reCebeu Prémio na Prisão

Rui Pinto, o “pirata informático” português que 
os “encarnados” pretendem ver ligado ao caso 
da divulgação dos “e-mails” do Benfica e que 
está em prisão preventiva no Estabelecimento 
Prisional Junto da Policia Judiciária de Lisboa, 
recebeu, nesta prisão, na passada quarta-feira 
das mãos da eurodeputada, Ana Gomes, o pré-
mio europeu intitulado “Jornalistas, Denuncian-
tes e Defensores do Direito à Informação” deste 
ano, promovido pela Esquerda Unitária Euro-
peia (GUE/NGL).  Os eurodeputados decidiram 
premiar o português mercê da sua ação de di-
vulgação de documentos referentes ao mundo do 
futebol e que terão desencadeado investigações a 
casos de corrupção.
O momento ficou registado para a posterida-

de através de uma fotografia tirada por um dos 
guardas prisionais da cadeia, onde o gaiense de 
30 anos se encontra em prisão preventiva.
“A guarda do estabelecimento prisional da PJ 

foi muito eficaz e simpática, até assegurou e me 
enviou este registo fotográfico”, escreveu Ana 
Gomes no Twitter referindo que “tive obviamen-
te de deixar o meu telemóvel na porta, por isso 
não consegui tirar a foto”.
Por sua vez Rui Pinto, que se encontra a co-

laborar com as autoridades judiciárias de ou-
tros países europeus, nomeadamente de França 

e Espanha, classificou Portugal como “um país 
repressivo para denunciantes”, esperando mu-
danças com a recente Lei aprovada na semana 
passada no Parlamento Euro-
peu, para proteger estas pes-
soas na União Europeia (UE). 
“Portugal é um dos países 

europeus mais repressivos 
para os ‘whistleblowers’ (de-
nunciantes). Por isso, espero 
que a nova diretiva europeia 
possa mudar isto, num futuro 
próximo, e que dê coragem 
às pessoas que lutam contra a 
corrupção em todos os níveis”, 
salientou Rui Pinto. 
Esta mensagem do hacker 

português foi lida na cerimónia 
de atribuição do prémio euro-
peu para denunciantes promo-
vido pela Esquerda Unitária Europeia (GUE/
NGL). A mensagem foi lida numa conferência 
de imprensa por outro denunciante, o auditor 
francês Antoine Deltour, que divulgou o escân-
dalo financeiro LuxLeaks. 
“Planeei denunciar tudo este ano, mas o man-

dado de detenção pedido por Portugal precipi-
tou tudo, incluindo os meus esforços para esta-
belecer uma colaboração vital com autoridades 
de outros países para investigar vários crimes”, 

texto: joSé coStA
acrescentou Rui Pinto, referindo que “Portugal 
tentou tudo para o evitar, mas não conseguiu”.
Sobre o prémio GUE/NGL, Rui Pinto disse ser 

“uma grande honra” recebê-lo. E vincou que fez 
“isto pelas pessoas, pela verdade e pela trans-
parência”. “As autoridades portuguesas querem 
pintar-me como um criminoso e descredibilizam 
tudo o que fiz ao expor a criminalidade no fute-
bol e noutros setores”, lamentou.
Na declaração, Rui Pinto reiterou, ainda, ter 

“receio de não ter um julgamento justo em Por-
tugal”. “A decisão absurda que levou à minha 
detenção fortalece os meus medos”, concluiu.
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Eu trabalho na indústria 
cinematográfica, onde 
um mundo de fantasia é 
criado e é por isso que 
a pessoa que estava me 
dando o depoimento de 
josé estava dando um 
verdadeiro. a satisfação 
e gratidão do paciente de 
jose era real e genuína. 
josé é realmente incrível.

Mr Wilson  

todos os pais querem o melhor para seus 
filhos. Se é um esporte, seja futebol e seja 
o melhor como o ronaldo. Eu não sou con-
tra esportes de rua, mas é um esporte que 
tende a inclinar-se para vícios, delinquência 
e gangues. Meu filho estava chegando em 
casa muito tarde da noite com um cheiro de 
maconha e até roubou de mim. desespera-
da e cansada, implorei pela ajuda de jose. 
Sua solução foi positiva, eficaz e permanen-
te. Obrigado josé.

cesar 



Eu não fui fiel no começo do relacio-
namento e para ser amada é preciso 
ser fiel. Eu me perdi e a perdi. Para en-
contrar seu amor e trazer de volta sua 
presença, o único caminho era jose. 
Aqui estou feliz com ela e muito grato 
a josé.

joão 

Embora eu saiba que é impossível, tentarei o meu 
melhor para recuperar todos os momentos que 
perdi. agora é seu décimo aniversário e perdeu 
os outros nove por ser um mulherengo. Espero 
que depois da grande ajuda que José me deu para 
recuperar minha família, peço a deus que me dê 
uma vida longa para compartilhar com meu filho.

família armas

Eu teria aceitado com resig-
nação se meu filho ao nascer 
tivesse uma deficiência, mas 
vendo desde a infância até a 
idade adulta que ele tinha uma 

vida financeira, física e emocional normal, ago-
ra vendo que ele ainda é jovem e de repente 
ficou incapacitado, financeiramente arruinado 
e acidente emocional foi de partir o coração. 
Chorei muito e muito triste fui ver jose. Eu im-
plorei a deus e jose o bem estar do meu filho. 
O milagre se tornou verdade. deus é grande e 
sábio. josé é sério e responsável.        beatrice

Meus lábios vermelhos de 
paixão, como a paixão que 
sinto por ele e por josé, re-
tornaram para nós com seu 
ritual de amor e união, que é 
exclusividade de josé.

carla 
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AgênciAs de viAgens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

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

tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do coNSUmIDor

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SegUroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PoUPANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

tel.: 514.522.5175

Jes renoVations
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDUArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 1$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

        cimento, cerâmica,      
           casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

- Investimentos - REER -CELI
Paulo f. gonçalves
tel.: 514 884.0522

5468 Jean-Talon e., H1S1L6
tel.: 438 476-8459

anedotas da maria rosa

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

cimetière Mont-royal 514.279.7358
groupe Yves légaré 514.570.9857
urgel bourgie athos 514.735.2025

importAdores

alivin 514.844.8532
rocha & rocha 514.845.9413
terra nostra 514.431.6398

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

solution atech 514.383.7767
força Electrique 514.972.0995
Mds Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

alim-Pôt 514.982.6838
clément Poissant 450.659.3630
inter Marché universal 514.849.6307
Picado 514.289.8786
soares & fils 514.288.2451

pAdAriAs

renovAções

anges gourmets 514.281.6947
bela vista 514.227.1777
coimbra 514.844.0223
croquettes Maia 438.387.8990
notre Maison 514.844.2169
são Miguel 450.978.9667
Padaria do rosário 514.843.6668
romados 514.849.1803

peixAriAs
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

conception Oliveira 450.575.8271
Entreprise viceversa 514.912.0063
Macfil Paysage 514.977.3248
almeida 514.284.7239
nouvelle vision 450.465.5340
jardins fgl 514.791.1384
les armoires j 514.992.5067

restAurAntes

serviços finAnceiros

sEMEntEs da intEligência
um homem vende sementes de maçãs na rua. uma loira 
chega ao pé do homem e pergunta o que é que ele está 
vendendo.
- estou vendendo sementes de maçã que fazem você 
ficar	mais	inteligente	se	comê-las.
- A sério? e elas realmente funcionam?
- Bem, a senhora pode comprar e ver por conta própria.
- Tudo bem, dê-me 5 sementes.
- está bem, são 10€.
A mulher dá o dinheiro ao homem, comeu a semente e 2 
minutos depois disse:
- espere aí, 10 euros por 5 sementes? eu podia comprar 
mais de 10 maçãs com este valor e conseguir 20 a 30 
sementes.
- está vendo? Já está fazendo efeito!
- Meu Deus, é verdade! então dê-me lá mais 5 semen-
tes!

ainda nãO!
A dona da casa pergunta à empregada loira:
- Já mudou a água aos peixinhos?
- Não, senhora! Ainda está lá toda, pois eles têm bebido 
muito pouca!

a PiOr qualidadE!
Duas loiras, que se achavam muito inteligentes, esta-
vam a conversar:
- olha, qual é que é para ti o pior defeito: a ignorância 
ou a indiferença?
e responde a outra:
- Não sei, e nem me interessa!

m e m o r A N D U m

Dez anos se passaram, foi no dia 4 de maio de 2009. 
uma missa será celebrada em sua memória, sábado 
dia 4 de maio de 2019 às 18h00 na igreja Santa Cruz. 
Agradecemos antecipadamente a todas as pessoas 
que se dignaram assistir a este acto religioso.

Saíste da vida, mas não das nossas vidas.
Como podia-mos acreditar que morreu,

Quem tão vivo está nos nossos corações.
A mulher e os filhos noras e netos

10 anos de saudade
antóniO PEna

09/06/1941- 04/05/2009

dEvias sEntir-tE Mal!
Numa certa paróquia, uma jovem de 22 anos, loira, alta, 
com corpo de modelo decidiu confessar-se pela primeira 
vez. Assim que chegou ao confessionário, ajoelhou-se 
e disse:
- Perdoe-me padre, porque eu pequei!
-	Fala	minha	filha,	eu	sou	o	ouvido	de	Deus.
- Senhor padre, eu fui para a cama com o padre da pa-
róquia vizinha e agora sinto-me muito mal, nem consigo 
dormir.
-	E	devias	 sentir-te	mal,	 o	que	 fizestes	é	muito	grave,	
desviaste um irmão do caminho da luz. Agora quero que 
reflitas	sobre	o	que	fizestes,	 reza	30	Pai	Nossos	e	30	
Avé Marias e estarás perdoada. e para a próxima lem-
bra-te, a tua paróquia é esta.
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Classificados e pequenos anúncios

uma escolHa certa... telefone 514-284-1813 Necrologia

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 traba-
lhar	no	Betão	e	finalização	de	piscina.	

nora: 450-628-5472

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

RoSA: 514-918-3956

emPregos

serViços

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 padeiro com experiência para a 
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário. 

Patricia: 514-814-0362

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 bai-
nhas “Blindstish”, “Casas/Button Holes” e botões.

Por favor contactar com lucia por 
telefone (514) 277-4700 ext:2117 

ou por email: lucy@masterkid.com

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.

LEs ENTREPRENEuRs

BUcAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

classe 1 para o 
camião basculante
“camion dompeur”.

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins. 
bom salário.

Manuel correia: 514-977-3248

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

companhia em paisagismo está 
à procura de empregados com 

ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649

Precisa-se de um zelador “janitor”, para 
viver no edifício, trabalhos gerais tal 
como pequenas reparações e manuten-
ção de edifícios. deve ter ferramenta e 
experiência neste ramo.

carlos: 514-601-8798

jardins dEs
bEauX-rêvEs

companhia paisagista procura 
homens para trabalhar nos jar-
dins. com ou sem experiência.

bom salário
514-554-0213 ou 450-641-7389

tErrassEMEnt
tErra-nOva

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e 

operador de escavadora com licença 
de condução de classe 1 ou 3. 

salário competitivo.

roberto: 514-992-1586
Precisa-se de homem para ajudante

para instalação de alumínio.
tel:514-362-1300

distribuidOr E fabricantE dE aliMEntOs
Lista de tarefas: Descarregador e carregador de ca-
mião, produtos enlatados, deve ter licença de condu-
ção. entregas ao domicílio de vez em quando. Tra-
balho em equipa ou sozinho. Ajudar e participar em 
várias tarefas de produção. Boa condição física (traba-
lho em pé durante várias horas, caixas de transporte, 
etc.). Respeitar os padrões de qualidade e segurança. 
A tempo inteiro, 40h por semana. Língua/s falada/s: 
Francês (inglês e Português, uma mais valia). 

450-687-5552

Precisa-se 
tempo inteiro/parcial

cozinheiro(a)/grelhador (a)
para grelha de carvão

peixe e carne
salário de 25$/hora

ligue para 514 449-5717

Precisa-se de instaladores e colocadores de “Pavé-uni” e 
condutor de camião com experiência.

david: 514-444-4669

rEgEncY nanniEs
Reputada agência de nannies (babás) procura nannies 
responsáveis e energéticas para tomar conta de crian-
cas a tempo inteiro, de diferentes idades, horário de 
dia – trabalho permanente. Horários variáveis. Deverá 
promover um ambiente de segurança propício a jogos 
educativos, ao bem estar e educação das crianças. 
Trabalho na casa da família. Muita procura de babás 
que tenham carta de condução. 

cOntactar Elisa PElO 514-344-0099

† ManuEl rEbElO
1940-2019

Faleceu em Montreal, no dia 19 de 
abril de 2019, com 78 anos de idade, 
o senhor Manuel Rebelo natural de 
Gorriana, Maia, São Miguel, Açores, 
esposo da senhora Maria José Alves 
Rebelo.
Deixa	na	dor	sua	esposa,	filhos	José,	
Luís (Huguette), Filomena (Kevin), 
elizabeth (Richard) e Pierre Paul 
(Monica). Netos Jessica, Andrew, Va-
nessa, Victoria, Bianka, Matthew, Ja-
cob e Amélia; irmãos elvira (já falecido Luís), José (Con-
ceição), Júlio (Angelina), já falecida Lourdes (já falecido 
António), Laudalino (inês) e João (isabel), familiares e 
amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
2159, boul. saint-Martin E., laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o Velório teve lugar quarta-feira 24 de abril de 2019 das 
9h às 11h, seguida por uma missa no mausoléu St-Mar-
tin. Foi a sepultar em cripta no Mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor. 
Bem Haja.

Pessoa para tomar conta de idosos, auxiliares 
(préposer au bénéficiaire) e senhora para fazer 

limpeza de casa com experiência. 
OfErEcE Os sEus sErviÇOs

514-585-1063

† rOsinda dE jEsus
furtadO jOrgE
03/02/1930 - 21/04/2019

Faleceu em Laval, no dia 21 de 
abril de 2019, com 89 anos de ida-
de, a senhora Rosinda de Jesus 
Furtado Jorge natural de Algarve, 
Portugal. Deixa na dor seu esposo 
António	Jorge,	filhos	Mário	(Carol)	
e Cândida (Michael). Netos Cristi-
na, Philip, Andrew, eric e Diandra. 
Bisnetos August e Sage. irmão 
José Furtado (Lourdes). Sobri-
nhas Marianela and Stella. Sobri-
nho Fabrício, familiares e amigos. 
Queremos	agradecer	a	toda	equipa	profissional	do	hos-
pital Cité de la Santé em Laval para todos os serviços, 
dedicação e cuidado durante este momento tão difícil.
os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
2159, boul. saint-Martin E., laval, h7E 4X6
o Velório terá lugar domingo 5 de maio de 2019 das 13h 
às 17h. A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Haja.

Paisagista rObErt caucci
Procura-se instalador de “Pavé-uni” 
muros de pedra e alcatrão com ex-
periência e carta de condução de 
classe 5. Precisamos também um 

assistente paisagista. assunto sério 
e salário segundo a experiência.

514-766-8390

† Maria da cOncEiÇãO
cabral fErrEira

Faleceu em Laval, no dia 22 de abril 
de 2019, com 78 anos de idade, a 
senhora Maria da Conceição Cabral 
Ferreira natural do Porto Formoso, 
São Miguel, Açores, esposa do já fa-
lecido senhor José Ferreira. Deixa na 
dor	sua	filha	Luísa	 (Dean	Kostaros),	
netos, irmão Domiciano Cabral, fami-
liares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral foi sexta-feira 26 de abril de 2019 às 11h na 
igreja Santa Cruz e foi sepultada no cemitério Notre-Da-
me-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associem na dor. Bem Haja.

Precisa-se de senhora para tomar conta da minha 
mãe em terrebonne. sábados até domingo com 

experiência. se precisas de boleia, não há proble-
ma posso ir buscá-la.

514-887-6883

Precisa-se de pessoa para trabalhar nas renova-
ções interior. Renovações gerais, deve fazer um 
pouco de tudo. salário segundo a experiência

514-575-9605
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carnEirO: Carta Dominante: 6 de Copas, 
que	significa	Nostalgia.	Amor:	Saudades	da	sua	
infância poderão ocupar-lhe a mente. A vida é 
um canto eterno de beleza! Saúde: Cuidado 

com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado 
com	os	conflitos	entre	colegas.	Pode	sair	prejudicado.	
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49

tOurO: Carta Dominante: 9 de ouros, que 
significa	 Prudência.	 Amor:	 A	 sua	 relação	
poderá estar a avançar muito rapidamente. Aja 
com cautela mas não se preocupe com o seu 

futuro. Deus cuidará de si! Saúde: Cuide melhor dos 
seus dentes, pois merece ter um lindo sorriso. Dinheiro: 
Não gaste mais do que aquilo que realmente pode. 
Faça bem as suas contas. 
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42

gÉMEOs: Carta Dominante: Valete de ouros, 
que	 significa	 Reflexão,	 Novidades.	 Amor:	
Saiba ouvir a sua cara-metade. Saúde: espere 
um período regular. Dinheiro: Poderá investir 

em novos projetos, com prudência. 
Números da Sorte: 5, 11, 17, 19, 28, 36

caranguEjO: Carta Dominante: o 
Imperador,	que	significa	Concretização. Amor: 
estará num período bastante propício ao 
romantismo. Que a juventude de espírito o faça 

ter o mais belo sorriso! Saúde: Se sofrer de alguma 
doença crónica, poderá ressentir-se um pouco neste 
período. Dinheiro: Poderá alcançar os seus objetivos 
profissionais.	Números	da	Sorte:	9,	18,	22,	36,	39,	44

lEãO: Carta Dominante: 4 de Paus, que 
significa	Ocasião	 Inesperada,	Amizade.	Amor:	
é possível que reencontre alguém que não 
via há muito tempo. Que o futuro lhe seja 

risonho! Saúde: estará tudo na normalidade. Dinheiro: 
Poderá ter necessidade de utilizar as suas poupanças. 
Números da Sorte: 11, 22, 29, 32, 39, 49

virgEM: Carta Dominante: 2 de Copas, 
que	 significa	 Amor. Amor: Aproveite bem 
os momentos mais íntimos para mostrar à 
sua cara-metade o tamanho do seu amor. A 

felicidade espera por si, aproveite-a! Saúde: Procure 
o seu médico de família para fazer exames de rotina. 
Dinheiro:	 Dedique-se	 com	 afinco	 e	 determinação	 ao	
seu emprego porque pode ter uma excelente surpresa. 
Números da Sorte: 8, 17, 21, 25, 27, 47

balanÇa: Carta Dominante: a Força, que 
significa	 Força,	 Domínio.	 Amor:	 Dê	 mais	
atenção às necessidades da sua cara-
metade.	Saúde:	Possível	inflamação	dentária.	

Dinheiro: é provável que surja a oportunidade pela qual 
esperava, para dar andamento a um projeto que tinha 
parado. Números da Sorte: 5, 20, 30, 40, 44, 48

EscOrPiãO: Carta Dominante: 6 de espadas, 
que	significa	Viagem	Inesperada.	Amor:	Deixe	
de lado o passado e concentre-se mais no 
presente. Saúde: Poderá sofrer de quebras 

de tensão, tenha cuidado! Dinheiro: A impulsividade 
irá causar alguns estragos na sua conta bancária. 
Números da Sorte: 14, 28, 32, 33, 41, 49

sagitÁriO: Carta Dominante: ás de ouros, 
que	 significa	 Harmonia	 e	 Prosperidade.	
Amor: Será elogiado pela sua tolerância e 
compreensão. Saúde: o bem-estar físico 

vai acompanhá-lo durante toda a semana. Dinheiro: 
Poderá receber uma quantia considerável de dinheiro. 
Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33

caPricórniO: Carta Dominante: o Sol, 
que	 significa	 Glória,	 Honra.	 Amor:	 Aprecie	
uma reunião familiar e ponha de lado as 
preocupações	profissionais.	Saúde:	Possíveis	

problemas	de	obstipação.	Dinheiro:	Seja	mais	flexível;	
o facto de ser tão minucioso pode prejudicá-lo. 
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44

aquÁriO: Carta Dominante: Rei de Paus, 
que	significa	Força,	Coragem	e	Justiça.	Amor:	
Poderá	ter	uma	discussão	com	os	seus	filhos.	
Saúde: Trate-se com amor! A sua saúde é o 

espelho das suas emoções. Dinheiro: Período de grande 
estabilidade. Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36

PEiXEs: Carta Dominante: Valete de espadas, 
que	significa	Vigilante	e	Atento.	Amor:	Andará	
um	 pouco	 desconfiado	 do	 seu	 parceiro.	
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia. Dinheiro: 

Aproveite bem as oportunidades que lhe surjam. 
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

mariZa foi simPlesmente esPetaCular
SylvIo mArtINS

em pouco mais de uma 
década, a luso-moçam-

bicana transformou o fado 
lisboeta em música do mun-
do. e, como embaixadora do 

fado pela Unesco, também promove a cultura 
do triângulo Portugal, Brasil, áfrica.
A fadista, de 45 anos, cantou e emocionou uma 

sala cheia no Place-des-arts ao interpretar te-

mas como” Barco Negro” e “Ó Gente da Minha 
Terra”, mas não só. A cantora, que tem uma voz 
reconhecida além-fronteiras, também nos encan-
tou durante toda a noite em francês, português 
e inglês e brincando com o público com as suas 
histórias do seu passado e falando tal como se 
estivessemos num lugar familiar.
É importante de notar a primeira canção e úl-

tima canção foram interpretadas tal como nos 
tempos antigos sem microfone mostrando a for-
ça da sua voz e mostrar como era cantado o fado, 
e que nesta prestigiosa sala é realmente uma sala 
de concerto que fortalece e distribuiu a voz a 
todo o público.

Através da noite e do seu concerto ela também 
cantou “Loucura”, “Rochedo”, “sem ti”, “se-
mente Viva”, “Quem me dera”, “Alma”. No fado 
“Trigueirinha” ela brincou com o público. fazen-
do todos cantar e que foi realmente uma jóia a 
ver rir e cantar esta linda canção.
 Do seu último álbum, Mariza, cantou o fado 

“Oração” que é da sua autoria e que me emocio-
nou-me muito pelas lindas letras.
“Triste e so anda meu coração; Como anda a 

folha perdida no vento; Procura a luz nesta es-
curidão; Procuro a luz no pensamento.

Busco a perdida oração; Que minha mãe me 
ensinou; Quero gritar a verdade; Quero gritar a 
verdade; Mas o vento me calou.
Pareco a madrugada molhada e fria; Que va-

gueia como louca pela cidade; Nada me aquece 
a alma vazia; Estou sem tempo mas com idade.
Busco a perdida oração; Que minha mãe me 

ensinou; Quero gritar a verdade; Quero gritar a 
verdade; Mas o vento me calou”.
Em geral o espetáculo foi simplesmente espeta-

cular e memorável com uma digressão charmo-
sa, dinâmica e encantadora durante toda a noite.
Não pudemos esquecer que a noite foi iniciada 

por “Bïa” uma cantora e compositora brasileira 
que já é bastante conhecida e apreciada com um 

estilo único e que nos encantou com a sua músi-
ca, também podemos notar que divide a sua vida 
entre o Brasil, Canadá e França.
obrigado mariza por ter aceite a minha en-

trevista a semana passada e por uma noite 
que eu nunca esquecerei.
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As	 injeções	 de	 morfina	
e as terapias acalma-
ram minhas dores mo-
mentaneamente, mas 
depois que o efeito se 
foi, a dor retornou. Cho-
rei e chorei porque a dor 
estava piorando, eu es-
tava cansado de estar 
sempre no hospital. Até 
que minha esposa me 
levou ao XaMã, que 
através de algumas cE-
riMónias fOrtEs e 
algumas Ervas Mira-

culOsas curava de uma bruXaria que me faziam 
em Portugal para me destruir. Bendito seja o XaMã 
POdErOsO. 

albErtO aquinO

Foi muito difícil para 
mim aceitar uma sepa-
ração após 28 anos de 
casamento, anos de 
compartilhar e lutar jun-
tos. Consulte o XaMã 
para entender o que 
aconteceu e, através 
de uma foto da minha 
esposa e de uma peça 
de roupa, ela me mos-
trou o Mal que eles 
estavam fazendo para 
destruir nossa família 
por inveja. Que Deus 

abençoe o sEnhOr XaMã que nos curou desse mal e 
nos uniu novamente.

jOãO E asuZEna

Meu negócio de cons-
trução sempre funcio-
nou bem até este ve-
rão, tudo começou a 
ficar	 complicado	 sem	
motivo aparente. Visi-
te um feiticeiro, viden-
te que me disse que 
estava enfeitiçado, 
pago por um LiMPo, 
mas nunca me deu 
resultados. enganado 
e muito desapontado, 
procure ajuda com o 
XaMã que recomen-

do um amigo e serei eternamente grato, pois peguei a 
BRuJeRiA e me mostrei o rosto do meu inimigo.

albErtO quEirOZ

triplex bastante acolhedora 
numa parte da cidade muita 
procurada. com todos os ser-
viços pertos de si e o parque 
jarry. boa oportunidade.

villeray - 7840 st-dominique                     

Vendido

grande duplex 2X51/2 com ga-
ragem e subsolo, perto da rua 
sherbrooke e todos os servi-
ços. Possibilidade de fazer um 
bachelor.

Mercier - 3705 Pierre-bernard

Esta linda casa situada em val 
des brises oferece uma luxuo-
sa casa aberta. Podem vir visi-
tar esta casa, é um verdadeiro 
sonho.

Lindo 4plex localizado numa 
área muito procurada, casa em 
bom estado, ideal perto de ser-
viços e transportes, inquilinos 
de confiança!

3plex! Propriedade ideal para 
ocupante proprietário e/ou in-
vestidor, perto de serviços e 
transportes públicos, inquili-
nos fiáveis. Boa oportunidade.

Novo projeto localizado perto 
do metro iberville, condos de  
luxo e dando uma excelente 
visibilidade com um preço in-
crível!

Vendido

st-hubert - 1761 rua charles

triplex num canto na rua clark 
muito prestigiosa com 3 quar-
tos e 2 no subsolo. Esta casa 
está à sua espera...

villeray - 8605 rua clark duvernay (laval)
2965 av. des aristocrates

villeray - 7004 rua des Écores                                             

nOvO PrOjEtO - 3 condos
villeray - 7126 av. louis-hébert

20 anos de exPeriência Para melHor Vos serVir

duplex num tamanho interes-
sante perto do transporte públi-
co, mercearias e restaurantes/
bistros. diversas renovações 
através dos anos!

6276-6278 rua chabot
rosemont-Petite-Patrie

Vendido
Vendido
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Canadá CHeias que Já obrigaram à
retirada de mais de 10 mil Pessoas
mais de 10 mil pessoas foram nos últimos dias retiradas de suas casas no leste do canadá, 

devido a cheias causadas pelas chuvas de primavera que ultrapassaram os níveis recorde 
de 2017.
Na cidade de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (oeste 

de Montreal), onde mais de 6.000 pessoas foram 
retiradas de casa de emergência durante o fim 
de semana após a rutura de um dique natural, “a 
situação está a estabilizar”, assegurou segunda-
-feira a ministra da Segurança Pública do Que-
beque, Geneviève Guilbault.
Um primeiro dique de gravilha foi erigido no 

bairro mais afetado e um segundo deverá seguir-
-se-lhe rapidamente. “O nível das águas está a 
baixar e temos esperança de conseguir proteger 
o sector”, disse a ministra numa conferência de 
imprensa. No Quebeque, a província mais afeta-
da pelas inundações, juntamente com o Ontário 
e Nova Brunswick, mais de 9.500 pessoas foram 
já retiradas de casa desde o início das chuvas, 
indicou a ministra.
Estes números são duas vezes mais elevados do 

que os das cheias de 2017, que foram os piores 
em meio século.
Mais de 1.000 pessoas tiveram também de 

abandonar as suas casas na província vizinha, 
Nova Brunswick.
Vários milhares de militares foram destacados 

para as três províncias canadianas para apoiar as 
autoridades civis.
Embora anunciando, após alguns dias difíceis, 

“uma pequena melhoria nas próximas horas e 
nos próximos dias” nas condições meteorológi-
cas, a ministra quebequense instou os afetados 

pelas inundações a “encherem-se de paciência”.
“A descida do nível das águas em todo o Que-

beque poderá ser muito lenta, é importante terem 
consciência disso e prepararem-se”, alertou.
No fim de semana passado, perante a subida 

do nível das águas, a capital federal, Otava, e a 
maior cidade do Quebeque, Montreal, declara-
ram o estado de emergência nas três províncias 
canadianas mais atingidas.

Até agora, as inundações de primavera mataram 
apenas uma pessoa, uma septuagenária cuja via-
tura caiu num curso de água que cortou ao meio 
a estrada em que ela circulava, perto de Pontiac 
(oeste de Otava).

Muitos animais domésticos foram, em contra-
partida, vítimas das cheias: “Eles morrem afo-
gados, de hipotermia ou de saúde precária. É um 
stress incrível, é preciso ter um coração forte”, 
disse à agência noticiosa AFP o coordenador 
das operações da Rede de Socorro Animal, Eric 
Dussault, explicando ter montado um refúgio 
de emergência na zona de Sainte-Marthe-sur-le-
-Lac.
Equipas constituídas por um técnico de socor-

ro e um especialista em comportamento animal 
revezam-se desde domingo à tarde para tentar 
resgatar os animais que ficaram prisioneiros das 
águas. Segundo o responsável, a meio do dia de 
hoje, a operação tinha já permitido salvar cerca 
de 40 animais.

Armenia Teixeira
Advogada

 o’Hanlon sanders teixeira
3187, rue saint-Jacques, bur. 101

montreal, Qc, H4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, H9H 3m8
fax: (514) 624-8632

sóCrates agastado Com interVenções de moro JoVens Portugueses
Com salários baixos

o mais recente relatório da organização 
para a cooperação e Desenvolvimento 

económicos (ocDe), mostra que os jovens 
portugueses com escolaridade superior (licen-
ciados), têm maiores dificuldades em chega-
rem a patamares salariais mais elevados.
Para a OCDE, a perspetiva não é a mais oti-

mista para quem entrou nos últimos anos ou está 
prestes a entrar no mercado de trabalho. A pro-
babilidade de os jovens licenciados portugueses 
terem salários baixos é uma das mais elevadas da 
Comunidade Europeia. No relatório divulgado 
precisamente no dia da Liberdade, 25 de abril, 
a OCDE adianta que “os maiores aumentos na 
probabilidade de baixos salários foram regista-
dos em Portugal (16 pontos percentuais), Irlanda 
(17 pontos) e Espanha (20 pontos percentuais).” 
Os dados analisados pela organização cuja sede 

é em Paris referem-se às variações percentuais 
entre 2006 e 2016, quando o ganho mensal me-
diano em Portugal era de 800 euros, de acordo 
com as estatísticas do Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social. A organiza-
ção considera que um salário baixo corresponde 
a dois terços do ganho médio, enquanto um salá-
rio elevado será de 1,5 vezes o ganho mediano. 
Contudo, e ainda segundo o relatório, o proble-
ma também se coloca aos jovens com qualifica-
ções médias. A probabilidade deste grupo ter um 
salário baixo também aumentou em dez anos. 
Neste caso, Portugal surge a meio da tabela, mas 
muito próximo da média da OCDE.

A visita do ministro da justiça e Segurança 
Pública do Brasil, Sérgio moro fez a Por-

tugal onde participou no vIII fórum jurídico 
de lisboa, que teve lugar na faculdade de Di-
reito da Universidade de lisboa, foi envolta de 
polémica.
Sérgio Moro, que teve uma agenda bastante 

preenchida não se coibiu de se pronunciar sobre 
o “Operação Marques” onde o principal arguido 
é o ex-primeiro ministro, José Sócrates, referindo 
que Portugal tem “dificuldade institucional” em 
avançar “o processo”. Moro referiu, também, que 
apesar do nosso país estar muito melhor no índice 
de perceção da corrupção, continua a braços com 
problemas que também existem do outro lado do 
Atlântico. O governante disse ainda invejar a taxa 
de homicídios de Portugal. Quem não gosto de ou-
vir estas palavras foi precisamente José Sócrates 
que classificou o ministro de Bolsonaro, como um 
juiz “indigno”, um político “medíocre” e uma pes-
soa “lamentável”. Anteriormente sócrates havia 
referido que Moro é “um ativista político disfarça-

do de juiz”, acusação que o ministro brasileiro da 
Justiça respondeu com um perentório: “não debato 
com criminosos”. Numa nota endereçada à agên-
cia Lusa endereçada por José Sócrates pode ler-se 
que “é impossível ler a declaração do ministro da 

Justiça brasileiro sem um esgar de repugnância. As 
palavras (por ele) proferidas confirmam o que já se 
sabia do personagem: Como juiz, indigno; como 
político, medíocre; como pessoa, lamentável”. O 
ex-governante referiu ainda na nota enviada à Lusa 
que na Europa se conhece bem “o ovo da serpente”, 
bem como “o significado das palavras de agressão, 
de insulto e de violência política. Conhecemos o 
significado dos discursos governamentais que ce-
lebram golpes militares, defendem a tortura e re-
comendam o banimento dos adversários políticos”, 
afirmou. O antigo primeiro-ministro deixa ainda 
um recado, afirmando que conhece “o significado 
do silêncio daqueles que assistem a tudo isto como 
se nada fosse com eles”.
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2200 joveNS jogADoreS PArtIcIPArAm NA 3ª eDIção DA AlgArve yoUtH cUP

esm Canadá VenCeu troféu fair-Play em sub-13
textoS: joSé coStA 
e mArIe moreIrA

dá não deixaram de subir ao pódio, 
pois os Toronto Lion Kings FC, de 
Toronto, também presentes na pro-
va, salvaram a honra canadiana ao 
vencer na categoria de sub-10 o tro-
féu maior, conseguindo também ele-
ger o melhor jogador do torneio de 
sub-10, Edwin Efosa.
Foi agradável verificar a troca de 

ideias e o respeito mútuo, como os 
jogadores canadianos entraram nas 
partidas, honrando a sua camisola 
através do empenho, dedicação e 
esforço, nunca desistindo de lutar 
pelas vitórias. Mas o futebol é mes-
mo assim e ganha quem mais golos 
marca. Em algumas partidas foram 
os jogadores da ESM Canadá quem 

mais marcou e, por isso, averbaram 
a vitória no jogo. Mas no cômputo 
geral, as prestações das equipas de 
Montreal apesar de boas, não chega-
ram para vencer o troféu.
Regressando ao evento, este dispu-

tou-se em três complexos desporti-
vos distintos. O complexo de Vila 
Real de Santo António, que deu oito 
campos à prova; o Complexo Des-
portivo de Monte Gordo, com 4 e 
ainda o Campo Francisco Socorro, o 
habitual recinto desportivo do Lusi-
tano de Vila Real de Santo António. 
Nestes campos evoluíram durante 
sete dias mais de dois milhares de 
jovens candidatos a jogadores de 
futebol profissional no futuro, com 

idades compreendidas entre os 7 e 
os 14 anos.
Com um quadro competitivo a ser 

disputado em três variantes do fu-
tebol, a de “onze”, com duas partes 
de 30 minutos cada destinado às ge-
rações de 2005 e 2006; a de “sete” 
com desafios disputados em duas 
partes com 25 minutos para as ge-
rações de 2007/2008/2009 e 2010 
e, por último, a variante de “cinco”, 
onde participaram as equipas de 
2011 disputando jogos de duas par-
tes com 20 minutos cada.
Em suma, foi uma semana dife-

rente, onde os jovens fizeram o que 
mais gostam, jogar futebol, acompa-

nhados pelos pais e outros familia-
res a quem se juntaram treinadores, 
preparadores físicos e os 21 árbitros 
escalados para arbitrar as centenas 
de partidas desta que foi a III edição 
da Algarve Youth Cup, que contou 
ainda com meia centena de pessoas 
que constituíram a organização.
Após terem tido lugar os encontros 

das finais nos vários escalões etá-
rios, teve lugar a cerimónia de entre-
ga de troféus e encerramento onde 
os autarcas das localidades onde se 
desenrolou a competição marcaram 
presença, deixando no ar a ideia de 
que para 2020 a prova regressará a 
terras lusitanas do Algarve.

veNceDoreS
SUB-8
1º CF Cracks (Port.)
2º Portimonense SC (Port.)
3º UD Punta del Caiman (Esp.)
SUB-09
1º Sevilla FC (Esp.)
2º Benfica EF – Estádio (Port.)
3º Recreativo de Huelva (Esp.)
SUB-10
1º Toronto Lion Kings FC (Can.)
2º KRC Genk (Bél.)
3º FC Internazionali Milano (Itá.)
SUB-11
1º Rangers FC (Esc.)
2º GNK Dinamo Zagreb (Croá.)
3º Olympique Lyonnais (Fra.)
SUB-12
1º Fayenoord Rotterdam (Hol.)
2º sL Benfica (Port.)
3º Portimonense (Port.)
SUB-13
1º Recreativo de Huelva (Esp.)
2º SG Sacavenense (Port.)
3º GD Fabril (Port.)
SUB-14
1º Recreativo de Huelva (Esp.)
2º ADC Aveleda (Port.)
3º SC Olhanense (Port.)

A 3ª edição da Algarve youth 
cup, que se disputou entre os 

dias 14 e 20 de Abril que se rea-
lizou em Portugal, mais propria-
mente no Algarve, contou com um 
total de 2200 jovens jogadores, 
todos jovens candidatos a futebo-
listas profissionais num futuro, di-
vididos por 132 equipas oriundas 
de 15 países diferentes, sendo 68 
emblemas de equipas estrangeiras 
e 64 de Portugal. 
Este ano, houve como novidade, 

países como a Estónia, Tunísia e 
Estados Unidos da América, que se 
juntaram aos demais que anualmen-
te marcam presença neste evento.
Entre todos estes jogadores do uni-

verso mundial, estiveram presentes 
as varias equipas da École Sportive 
Montréal, Canadá com um total de 
109 jovens jogadores. A prestação 
dos canadianos de Montreal não foi 
a mais brilhante, acabando apenas 
por vencer o prémio Fair-play na 
categoria de sub-13. Contudo, vá-
rias vitórias em partidas muito bem 
disputadas onde o aprender esteve 
sempre presente, compensaram os 
empates e derrotas averbados. 
Mas as cores da bandeira do Cana-
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f1: Valtteri bottas VenCe
imPeCaVelmente em aZerbeiJão

Antes de começar esta re-
portagem queria de uma 

forma muito respeitosa agra-
decer ao Sylvio martins e a to-
dos quanto de perto ou de lon-
ge trabalharam para a bonita 

e honrada homenagem que me prestaram no 
passado 25 de abril, bem como ao público pre-
sente na Associação Portuguesa do canadá 
pela ocasião de mais um aniversário do jornal 
A voz De PortUgAl e do 45º Aniversário 
da revolução dos cravos. A todos o meu mui-
to obrigado.
Valtteri Bottas venceu o Grande Prémio do 

Azerbeijão oferecendo à Mercedes em 2019 uma  
marca histórica de quatro dobradinhas consecu-
tivas no início de uma temporada de Fórmula 1. 
A  Mercedes ultrapassou a Williams, que era a 
recordista com três dobradinhas consecutivas no 
começo de 1992.
Lewis Hamilton bem tentou, mas levantou o 

pé, não forçando contra o seu companheiro de 
equipe nas voltas finais da corrida no Circuito 
urbano de Baku e terminou na segunda posição. 
Sebastian Vettel completou o pódio para a Fer-

rari. Vettel que nos disse que Ferrari muito terá 
que trabalhar se ainda quiser lutar pelo título esta 
época, mas de momento não é de forma alguma 
a equipa favorita para o poder fazer. Com esta 
impecável vitória, Bottas assume a liderança do 
Mundial 2019 com um ponto de vantagem para 
Hamilton.
Vettel foi o primeiro dos líderes a mudar do 

pneu macio para o médio na 13ª volta. Nas três 
seguintes, Bottas, Hamilton e Max Verstappen 
fizeram as suas trocas, enquanto Charles Leclerc 
assumia a liderança da corrida permanecendo 
na pista com os pneus médios. Após ter sido 
vitima de um incidente durante a qualificação 
de sábado o qual admitiu a sua culpabilidade, 
Leclerc largou com os médios e só parou para 

colocar os macios na 35ª volta. Antes 
da paragem, Bottas, Hamilton e Vet-
tel ultrapassaram Charles Leclerc que 
terminou a corrida na quinta posição 
conquistando  mais um ponto pela vol-
ta mais rápida da corrida e o titulo de 
piloto do dia.
Max Verstappen Red Bull cruzou a 

linha de chegada na quarta posição, 
enquanto o seu companheiro de Red 
Bull, Pierre Gasly, abandonou a pro-
va de Baku na sexta posição quando 
parou com problemas no seu motor 
Honda na 40ª volta. Sergio Perez  foi 
sexto  conseguindo assim o seu melhor 
resultado desde o GP da Bélgica na úl-
tima temporada. Perez chegou a rolar 
na quarta posição nas primeiras voltas 
da corrida, ultrapassando Verstappen 

depois de ter conhecido uma extraordinária lar-
gada mas não conseguiu acompanhar o ritmo das 
equipas de ponta  e ficou para trás.
A McLaren voltou a conquistar pontos em 

Azerbaijão, Carlos Sainz e Lando Norris foram 
sétimo e oitavo, respetivamente. O Canadiano 
Lance Stroll, Racing Point, arrecadou mais dois 
pontos, terminando na nona posição à frente de 
Kimi Raikkonen, Alfa Romeo, completando as-
sim os dez primeiros na zona de pontuação.
Digno de um momento de passagem de um 

texto: HélDer DIAS
filme foi efetivamente o acidente de  Daniel 
Ricciardo e Danil Kvyat o qual terminou com 
os dois pilotos fora da corrida. Ricardo travou 
tardiamente para a curva 3 e entrou na zona da 
escapatória, enquanto Kvyat, atrapalhado bateu 
no muro de proteção, num ato de querer voltar 
rapidamente à pista e talvez desconhecendo a 
presença do russo na curva, Ricciardo engatou 
a marcha atrás e acerta em pleno o sTR 14 de 
Kvyat  ,causando danos irreparáveis para pros-
seguir na competição. A este sujeito no final da 
corrida Kvyat comentou “na próxima vez vou 
oferecer-lhe um par de espelhos de recuo”. Em 
última hora acabo de receber uma comunicado  
dizendo que derivado a este acidente o piloto da 
Renault f1 Daniel Ricciardo receberá uma puni-
ção de 3 lugares no próximo Grande Prémio de 
Espanha.
Um outro que abandonou tardiamente foi Ro-

main Grosjean que com problemas de travões 
encostou o seu VF-14 na 40ª volta. Sergio Pérez 
da Racing Point no final da corrida felicíssimo 
disse “foi um dia fantástico para mim e para o 
meu companheiro de equipa Lance Stroll pois 
os dois terminámos na zona de pontuação. No 
início da corrida e isto quando passei Verstappen 
parecia bom mas efetivamente não tínhamos rit-
mo para os Red Bull” comentou ‘checo’ el me-
xicano.
Próximo encontro a 12 de maio no grande 

Prémio de espanha este a ser realizado em 
Barcelona no circuito da catalunha. e caro 
leitor já estamos próximo do nosso grande 
Prémio do canadá  e... já comprou o seu bi-
lhete de ingresso? Se não o fez devo dizer-lhe 
que os bilhetes partem depressa e já estão li-
mitadas algumas secções.

reSUltADoS
1-Valtteri Bottas (Mercedes)
2-Lewis Hamilton (Mercedes)
3-Sebastian Vettel (Ferrari)
4-Max Verstappen (Red Bull/Honda)
5-Charles Leclerc (Ferrari)

II lIgA: eStorIl PrAIA De forA DAS coNtAS PArA A SUBIDA

Paços de ferreira mais Perto do título
texto: joSé coStA

Após a vitória alcançada na 31ª jornada, 
frente ao Arouca, por 3-1, a formação 

do Paços de ferreira, já promovida à I liga 
a três jornadas do final da competição, conti-
nua com quatro pontos de vantagem sobre a 
formação segunda classificada, o Famalicão, 
que ao vencer o vitória de guimarães B, por 
4-1, e beneficiando da derrota do Estoril Praia 
em casa do Penafiel (4-2), confirmou, 25 anos 
depois, o seu regresso ao escalão principal do 
futebol português.
Agora resta aguardar pelas derradeiras três jor-

nadas e ver qual das duas equipas, P. Ferreira ou 
Famalicão, consegue levantar o cetro de cam-
peão da II Liga, com o Paços de Ferreira a partir 
na dianteira com quatro pontos de vantagem.
Por seu turno, o Estoril Praia que ao averbar a 

derrota por 4-2 na casa do Penafiel, fica desta 
forma arredado da luta pela promoção ao esca-

lão principal do futebol luso, enquanto o Penafiel 
consolida a classificação na parte superior da ta-
bela classificativa, mantendo a tranquilidade no 
que a permanência diz respeito.
Também quem regressou às vitórias foi o Mafra 

que ao vencer o Cova da Piedade (1-0), colocou 
fim a um jejum de vitórias que se prolongava 
desde janeiro, dando um passo importante rumo 
à permanência. 
Entretanto, apesar da derrota, o Cova da Pieda-

de continua estável no alcance do seu objetivo 
que passa por manter a equipa entre os clubes 
que disputam a II Liga, encontrando-se neste 
momento na 11ª posição, com 38 pontos.
Mas se uns vivem dias de alegria outros há que 

nem tanto. Isto para dizer que a Académica após 
concluída a jornada, complicou a tão almejada 
subida à I Liga ao empatar (1-1) na visita ao Lei-
xões. Este empate deitou por terra a pretensão 
dos “estudantes” em subir de escalão, ficando 
praticamente fora da corrida à subida de divisão, 

encontrando-se agora a 10 pontos do Famalicão, 
segundo classificado, quando há apenas 12 pon-
tos em disputa. Recorde-se que a Académica de 
Coimbra procura regressar aos palcos do futebol 
que se joga no escalão principal desde 2016 sen-
do um dos 10 emblemas com mais presenças na 
I Divisão do futebol português. Entretanto e ape-
sar do empate caseiro, o Leixões permanece na 
luta pela manutenção, contabilizando agora 40 
pontos, que o mantêm no nono lugar.
Por sua vez, a Oliveirense ao levar de vencida o 

Farense por 2-1, somou três importantes pontos 
nas contas da manutenção. Farense que após esta 
derrota complica a permanência ocupando o 14º 
posto, com 36 pontos, a apenas dois da linha de 
despromoção.
Académica de Viseu (34 pontos), Sporting de 

Braga B (30) e Vitória de Guimarães B 
 (28), são as equipas que apesar de ainda pode-
rem fugir à despromoção, começaram a ver o 
chão a fugir-lhes debaixo dos pés.
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1-Paços Ferreira 67 31 21 4 6 45 20
2-FC Famalicão 63 31 19 6 6 49 29
3-Estoril Praia 51 31 15 6 10 45 36
4-Académica OAF 51 31 15 6 10 36 32
5-Benfica B 50 31 15 5 11 43 34
6-Penafiel 45 31 13 6 12 46 41
7-Sp. Covilhã 44 31 12 8 11 38 35
8-FC Porto B 42 31 11 9 11 38 38
9-Mafra 40 31 10 10 11 39 40
10-Leixões 40 31 11 7 13 32 34
11-Cova da Piedade 38 31 10 8 13 23 40
12-UD Oliveirense 37 31 9 10 12 36 43
13-Ac. Viseu 37 31 10 7 14 44 51
14-Varzim 37 31 10 7 14 23 33
15-Farense 36 31 9 9 13 35 33
16-Arouca 36 31 9 9 13 35 40
17-Braga B 30 31 9 3 19 30 42
18-V. Guimarães B 28 31 6 10 15 35 51

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 78	 31	 25	 3	 3	 91	 27
2-fc Porto 76 31 24 4 3 64 19
3-sporting 70 31 22 4 5 62 29
4-Braga 64 31 20 4 7 52 32
5-moreirense 49 31 15 4 12 36 39
6-V. guimarães 45 31 13 6 12 36 30
7-Belenenses sad 40 31 9 13 9 37 38
8-rio ave 39 31 10 9 12 43 47
9-santa clara 38 31 10 8 13 35 36
10-desp. aves 36 31 10 6 15 34 42
11-marítimo 36 31 11 3 17 23 40
12-Portimonense 36 31 10 6 15 40 50
13-Boavista 35 31 10 5 16 26 38
14-V. setúbal 33 31 7 12 12 25 32
15-chaves 31 31 8 7 16 27 46
16-tondela 31 31 8 7 16 33 48
17-nacional 27 31 7 6 18 31 64
18-feirense 15 31 2 9 20 17 55

  PTS  J V E D GM   GS

31ª joRnADA
Rio Ave 2-2 FC Porto

Portimonense 1-0 Feirense
Santa Clara 0-0 V. Setúbal
Sporting 2-0 V. Guimarães

Desp. Aves 3-0 Belenenses SAD
Chaves 4-1 Nacional
Marítimo2-0Tondela
Braga 1-4	Benfica

Boavista 3-1 Moreirense

32ª joRnADA
03/05 Moreirense 15:30 Rio Ave
04/05 Marítimo 10:30 Braga
  Feirense 10:30 Chaves
		 Benfica	13:00 Portimonense
  FC Porto 15:30 Desp. Aves
05/05 Tondela 10:00 Santa Clara
 Belenenses SAD 12:30 Sporting
  V. Guimarães 15:00 Nacional
06/05 V. Setúbal 15:15 Boavista

 P j v E d
1-Man. city 92 36 30 2 4
2-liverpool 91 36 28 7 1
3-Tottenham 70 36 23 1 12
4-Chelsea 68 36 20 8 8
5-Arsenal 66 36 20 6 10
6-Man. united 65 36 19 8 9
7-Wolverhampton 54 36 15 9 12
8-Leicester City 51 36 15 6 15
9-everton 50 36 14 8 14
10-Watford 50 36 14 8 14
11-West Ham 46 36 13 7 16
12-Crystal Palace 43 36 12 7 17
13-Newcastle 42 36 11 9 16
14-Bournemouth 42 36 12 6 18
15-Burnley 40 36 11 7 18
16-Southampton 38 36 9 11 16
17-B&H Albion 35 36 9 8 19
18-Cardiff City 31 36 9 4 23
19-Fulham 26 36 7 5 24
20-Huddersfield		 14	 36	 3	 5	 28	

Inglaterra
PremIer league

camPeonatos euroPeus - classificação

 P j v E d
1-juventus 88 34 28 4 2
2-napoli 70 34 21 7 6
3-internazionale 62 34 18 8 8
4-Atalanta 59 34 17 8 9
5-Roma 58 34 16 10 8
6-Torino 56 34 14 14 6
7-Milan 56 34 15 11 8
8-Lazio 55 34 16 7 11
9-Sampdoria 48 34 14 6 14
10-Sassuolo 41 34 9 14 11
11-Cagliari 40 34 10 10 14
12-Fiorentina 40 34 8 16 10
13-SPAL 2013 39 34 10 9 15
14-Bologna 37 34 9 10 15
15-Parma 37 34 9 10 15
16-Genoa 35 34 8 11 15
17-udinese 33 34 8 9 17
18-empoli 29 34 7 8 19
19-Frosinone 23 34 5 8 21
20-Chievo 15 34 2 12 20

 P j v E d
1-Paris sg 84 33 27 3 3 
2-lille 68 34 20 8 6
3-Lyon 62 34 18 8 8
4-Saint-étienne 59 34 17 8 9
5-Marseille 54 34 16 6 12
6-Montpellier 51 33 13 12 8
7-Nice 51 34 14 9 11
8-Stade de Reims 49 34 11 16 7
9-Nimes 46 34 13 7 14
10-Strasbourg 45 34 10 15 9
11-Rennes 43 33 11 10 12
12-Nantes 43 34 12 7 15
13-Angers 42 34 9 15 10
14-Bordeaux 38 34 9 11 14
15-Toulouse 36 34 8 12 14
16-Amiens 33 34 8 9 17
17-Monaco 32 33 7 11 15
18-Caen 29 34 6 11 17
19-Dijon 28 34 7 7 20
20-Guingamp 24 34 5 9 20

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-Barcelona 83 35 25 8 2
2-Atlético Madrid 74 35 22 8 5
3-Real Madrid 65 35 20 5 10
4-Getafe 55 35 14 13 8
5-Sevilla 55 35 16 7 12
6-Valencia 52 35 12 16 7
7-Athletic 50 35 12 14 9
8-Alavés 47 35 12 11 12
9-Real Betis 44 35 12 8 15
10-Real Sociedad 44 35 11 11 13
11-espanyol 44 35 11 11 13
12-eibar 43 35 10 13 12
13-Leganés 42 35 10 12 13
14-Villarreal 40 35 9 13 13
15-Levante 37 35 9 10 16
16-Girona 37 35 9 10 16
17-Celta de Vigo 37 35 9 10 16
18-Valladolid 35 35 8 11 16
19-Rayo Vallecano 31 35 8 7 20
20-Huesca 30 35 6 12 17

eSPanha
lIga Santander

REsUlTADos 31ª
FC Porto B 0-1 Varzim

uD oliveirense 2-1 Farense
Leixões 1-1 Académica oAF
Mafra 1-0 Cova da Piedade

Braga B 1-2 Sp. Covilhã
FC Famalicão 4-1 Guimarães B

Ac. Viseu 3-1	Benfica	B
Arouca 1-3 Paços Ferreira
Penafiel	4-2 estoril Praia

32ª joRnADA
04/05 Varzim 6:00 FC Famalicão
  C. Piedade 11:00 Académica oAF
		 Penafiel	9:00 uD oliveirense
05/05	 Benfica	B	6:15 FC Porto B
  Paços Ferreira 6:15 Mafra
  Farense 11:00 Arouca
  Sp. Covilhã 11:00 Leixões
  estoril Praia 6:00 Ac. Viseu
06/05 V. Guimarães B 11:00 Braga B

mElhoR mARcADoR j golos
1-Haris	Seferovic	[Benfica]	 26	 19
2-Bruno	Fernandes	[Sporting]	 30	 16
2-Bas	Dost	[Sporting]	 19	 14

EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs

  P J V E D GM GS

taÇa dE POrtugal - final
25 dE MaiO dE 2019 sPOrting 12:15 fc POrtO

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

Tottenham-Ajax       0-1 08/05  15:00
Barcelona-Liverpool 01/05  15:00 07/05  15:00

Frankfurt-Chelsea 02/05  15:00 09/05  15:00
Arsenal-Valencia 02/05  15:00 09/05  15:00

1-Palmeiras 3 1 1 0 0 4 0
2-Ceará 3 1 1 0 0 4 0
3-A. Paranaense 3 1 1 0 0 4 1
4-Flamengo 3 1 1 0 0 3 1
5-Chapecoense 3 1 1 0 0 2 0
6-São Paulo 3 1 1 0 0 2 0
7-Bahia 3 1 1 0 0 3 2
8-Atlético Mineiro 3 1 1 0 0 2 1
9-Santos 3 1 1 0 0 2 1
10-Goiás 3 1 1 0 0 1 0
11-Corinthians 0 1 0 0 1 2 3
12-Avaí 0 1 0 0 1 1 2
13-Grêmio 0 1 0 0 1 1 2
14-Fluminense 0 1 0 0 1 0 1
15-Cruzeiro 0 1 0 0 1 1 3
16-Internacional 0 1 0 0 1 0 2
17-Botafogo 0 1 0 0 1 0 2
18-Vasco 0 1 0 0 1 1 4
19-CSA 0 1 0 0 1 0 4
20-Fortaleza 0 1 0 0 1 0 4
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fc Porto eScorregA em vIlA DAS AveS

benfiCa mais Perto da reConquista
texto: joSé coStA

o Benfica, mercê da goleada conseguida 
neste fim-de-semana, frente ao Sporting 

de Braga, na cidade dos Arcebispos, colocou-
-se em posição privilegiada para conseguir a 
reconquista do titulo de campeão nacional, 
objetivo transversal a toda a nação benfiquis-
ta, mantendo-se na liderança da prova maior 
do futebol português, agora com mais dois 
pontos que o segundo classificado, o FC Porto.

FC Porto que na passagem da 31ª jornada aca-
bou por escorregar na deslocação a Vila das 
Aves, permitindo um empate (2-2) depois de ter 
estado a vencer (2-0) e convencer, acabando por 
comprometer as aspirações dos portistas que se-
guiam ombro-a-ombro com as “águias” no topo 
da classificação. Neste duelo particular, os co-
mandados de Bruno Lage, acabaram por levar a 
melhor: venceram a sua partida e beneficiaram 
da escorregadela do rival.
Apesar de terem iniciado a partida com um fraco 

desidrato futebolístico, apoiado por algum desa-
certo e nervosismo dos seus jogadores nucleares 
como João Félix, Seferovic e Rafa, os pupilos de 
Bruno Lage apareceram de “cara nova” para a 
etapa complementar onde deram mostras de que 
a nação benfiquista pode contar com eles para a 
reconquista.
Esta nova “roupagem” que o Benfica apresen-

tou em campo na segunda metade da partida, 
certamente que se deveu a um forte puxão de 
orelhas que o técnico benfiquista deve ter dado 
aos seus jogadores no balneário.

Com um maior acerto e com um futebol apoia-
do no toque fácil e pressionante, foi fácil aos jo-
gadores do Benfica chegarem aos golos que aca-
baram por garantir a vitória para gáudio não só 
dos adeptos presentes na “Pedreira”, como aos 
muitos espalhados pelos quatro cantos do mun-
do. O Braga continua no quarto lugar agora mais 
a seis pontos do Sporting.
“Leões” que estão cada vez mais seguros de 

uma participação europeia (estando mesmo a 
espreitar a Liga dos Campeões), até porque con-

seguiram “matar 
dois coelhos de uma 
só cajadada”: ven-
ceram o Vitória de 
Guimarães e bene-
ficiaram da derrota 
do Braga, consoli-
dando desta forma o 
terceiro lugar, mais 
perto do segundo 
posto.  
Na 5ª posição con-

tinua o Moreirense 
que apesar da der-
rota (3-1 no Bessa) 
mantém intata a sua 
luta por conseguir a 
melhor classificação 
de sempre na princi-

pal liga de futebol nacional.
O Boavista, por seu turno, resultante da vitória 

conseguida em casa, subiu um lugar na tabela 
classificativa, ocupando agora o 13º posto por 
troca com o V. Setúbal que foi ocupar o então 
lugar das “panteras”, o 14º lugar.
Nas partidas onde os clubes do meio da tabela 

foram intervenientes, o Portimonense venceu o 
cada vez mais “lanterna vermelha” Feirense; o 
Santa Clara recebeu e empatou com o Setúbal 
deixando tudo na mesma. O Belenenses perdeu 
em Vila das Aves, mas não colocou a sua posição 
em perigo e o Marítimo consolidou a posição 
com uma vitória frente ao Tondela.
Na luta pela despromoção, o Chaves ao vencer 

o Nacional, começou a respirar um pouco melhor 
(apesar de estar em cima da linha de água), dei-
xando o Nacional em situação muito complicada 
na luta pela permanência que já não deverá ser 
possível, enquanto o Feirense ao voltar a perder 
“acendeu” ainda mais a lanterna do último lugar. 
Aliás, a equipa de Vila da Feira está já mesmo de 
despedida do escalão maior do futebol nacional.

caMPEOnatO brasilEirO 2019
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POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ VOUS

RÉFÉRER À NOTRE SITE WEB : RSFA.CA

Langelier
Radisson

Le repos Saint-François d’Assise
Columbariums - Mausolées - Crématorium - Cimetière

6893, Rue Sherbrooke Est, Montréal QC  H1N 1C7

514 255-6444   1 844 355-6444

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

La Direction et le personnel du Repos Saint-François d’Assise
ont le plaisir de vous convier à une célébration : 

CES ÉVÉNEMENTS SE TIENDRONT 
LE DIMANCHE 12 MAI 2019

ENDROIT : 
LE MAUSOLÉE-COLUMBARIUM SAINTE-FAMILLE 

En espérant que vous serez des nôtres !

CONFIANCE
RESPECT
CONTINUITÉ 
PÉRENNITÉ

MESSE COMMÉMORATIVE À 
L’OCCASION DE LA FÊTE DES MÈRES

Invitation

UNE APPROCHE HUMAINE | DES CHOIX ÉCLAIRÉS

En français : 13 h 00
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