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políticas

José Costa

U

ma verdadeira peça de
teatro, de muito pouca
qualidade, foi o que todos
assistimos, durante a última
semana, em matéria de aprovação do diploma da recuperação integral do tempo de
serviço congelado aos professores.
Inicialmente com votos favoráveis, no articulado, ou seja, na análise de artigo a artigo intitulado
politicamente de “na especialidade”, os deputados de todos os partidos (PCP, PSD, CDS, PEV,
BE e PAN), com acento político na Assembleia
da República, deixavam antever uma vitória para
os professores, votando todos a favor da reposição do tempo integral congelado, mormente isso
pudesse acarretar despesa adicional para o Estado. Aliás, logo no dia seguinte à aprovação na
especialidade, do diploma e após reuniões com
ministros e com o Presidente da República, o
primeiro-ministro, António Costa, sentindo que
o chão lhe fugia debaixo dos pés, protagonizou a
primeira cambalhota política ao anunciar que se
demitia caso o texto fosse aprovado em votação
final global.
A justificação para tal jogada foi o impacto
orçamental que a medida provocaria não só no
tempo de serviço dos professores, mas também
das restantes carreiras especiais da Administração Pública. Impacto orçamental esse que, Mário Centeno, ministro das Finanças, veio a terreiro defender o seu chefe, referindo publicamente
que seria na ordem dos 800 milhões de euros. Só
ele saberá que contas fez…
Mas de jogada política para cá, jogada política para lá, eis que o dito popular de que “nem
tudo o que reluz é ouro”, se ajusta na perfeição
à segunda cambalhota política, sem dúvida inolvidável que PSD e CDS protagonizaram na votação global ao votar (de forma diferente do que
tinham inicialmente feito), contra o diploma, posicionando-se ao lado do Partido Socialista que
contou ainda com a abstenção de André Silva,
único deputado do PAN. Mercê desta cambalhota, tudo voltou de novo à estaca zero.
Assim, com o resultado desta votação perma-

nece em vigor o decreto-lei do Governo que leva
por diante a recuperação de apenas dois anos,
quatro meses e 18 dias do tempo de serviço dos
professores.
Mas as cambalhotas políticas não se ficaram
por aqui. Também numa primeira fase contra o
PS, como ficou provado na votação na especialidade, BE, PCP e PEV, novamente com a abstenção do PAN, voltaram a juntar-se aos socialistas
desta feita para votarem contra as avocações requeridas pelos grupos parlamentares do PSD e
CDS que pretendiam colocar "cláusulas de salvaguarda financeira" para repor, de forma integral, o tempo de serviço que foi congelado aos
professores.
Para o comum dos cidadãos, estas mudanças
constantes de lado (ora vota contra, ora a favor),
não são facilmente compreendidas. À vez, PCP,
BE e PEV, parceiros que permitiram a viabilização do atual governo na sequência de um entendimento parlamentar, votaram contra o diploma
do PS, viabilizando a reposição integral do tempo congelado, mas depois “saltaram” de barricada e voltaram a colocar-se ao lado dos socialistas
para fazer chumbar a proposta dos partidos (PSD
e CDS) de Direita. Afinal em que ficamos! O importante é retribuir o trabalho que foi efetuado
e não contado às pessoas, ou bem pelo contrário, são os votos que “falam mais alto” com os
jogos de poder a sobreporem-se aos interesses
de quem trabalha! Os professores já deixaram
o aviso: “O Governo ganhou uma batalha, mas
não vai ganhar a guerra…”, disse Mário Nogueira, líder da Fenprof, que abandonou o hemiciclo
com os demais professores ali presentes, após a
votação como forma de protesto.
Uma coisa nos parece certa, uns e outros (esquerda, centro e direita), não estão a levar em
conta de que o povo não é estúpido. Pode estar
adormecido ou embalado pelas cantilenas de que
tudo está bem; de que a economia está a crescer;
de que foram repostas as regalias que em tempo
de autoridade foram deixadas cair, etc... Mas a
dormir não está e nos atos eleitorais que se avizinham dirão de sua justiça e aí veremos então
quem ganha ou quem perde nestes que são os
jogos de bastidores da política.
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Europa,

porquê?

jorge correia

A

proximamo-nos
das
eleições europeias, eleições essas que são normalmente vítimas de uma forte
abstenção.
Naturalmente
muitos perguntam-se o porquê de toda esta importância dada à Europa,
se muitos não sentem, outros não reconhecem, as vantagens daí advindas?
Aqui os políticos são muito responsáveis, pelo
excesso de politiquice, que mistura problemas
de política interna das próprias nações com o
âmbito que a Europa tem, assim como da falta
de uma estratégia de imagem próxima do cidadão que não tem sido cultivada pela União
Europeia. Muitos projetos surgem, muita politiquice acontece, mas o cidadão, na sua vida
corriqueira, não sente de imediato impacto da
construção europeia. Já ninguém se lembra do
constante sobressaltar e rivalidades cuja expressão era significativa até metade do século passado, com constantes conflitos, senão militares,
pelo menos de povos e nações sempre de costas
voltadas como irmãos desavindos. Já ninguém
se lembra do que por exemplo era Portugal até
meados dos anos 80 do século passado, um país
atrasado, com infraestruturas obsoletas, economia em marcha lenta mesmo depois da revolução dos cravos. Daí para cá ninguém mais se
lembra do que Portugal beneficiou de programas de financiamento para desenvolvimento
da economia, ainda que muito dinheiro tenha
sido gasto sem racionalidade, ou para satisfazer
vaidades, que não trouxeram qualquer proveito.
Mas isto não é culpa da União Europeia.
Há aquela história, muito conhecida nos meios
de consultadoria, que uma rã atirada repentinamente para água a ferver salta logo para fora
com o intuito de se salvar, mas se for mergulha-

da na água fria e a água aquecida lentamente,
ela vai-se deixando estar até morrer escaldada,
ou seja, não reage à mudança lenta de temperatura. O mesmo acontece quando se recebem
benefícios: à medida que se vai recebendo, recebendo, recebendo lentamente, o cidadão comum perde a noção do quanto já beneficiou e
mostra-se sempre descontente, sem se lembrar
do impacto positivo que algo teve na sua vida.
É certo que a União Europeia não é perfeita,
longe disso; a contínua aposta em torno de burocracia é um exemplo; a incapacidade de dissociar a imagem de um controle fora das mãos
do cidadão nas posições que toma, nomeadamente na procura de consensos, tem levantado
questões sobre a democraticidade que a União
Europeia deveria dar o exemplo. A proximidade
com o cidadão poderia neste caso jogar a seu
favor. Contudo muito tem sido feito, e muitas
coisas com bons resultados. A União Europeia
está a construir aquilo que muitos já sonharam
em tempos antigos, que tentaram pela força
das armas, sem sucesso e à custa de muito sofrimento e sangue. Harmonizar a vontade e a
direção de duas dezenas de países, num contexto internacional cada vez mais dissociativo,
sobre ataques constantes contra o projeto europeu, tem sido uma obra que merece o respeito.
E ainda que a União Europeia não nos mereça
uma simpatia vincada, ou que sejamos críticos
acerbos desta apesar dos seus fundamentos não

nos serem antipáticos, há que votar, há que participar, há que ser participante ativo, há que batalhar para fazer este projeto vencer, sem perder
o cidadão de vista, sem se tornar num monstro
burocrático ou dominador das liberdades e das
diferentes culturas que compõem esta Europa,
senhora de um passado com muitas manchas, é
verdade, mas também fonte de muitas ideias e
acontecimentos que marcaram o progresso da
Humanidade e dos quais agora beneficiamos,
portanto merecedora agora do nosso melhor
empenho.
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Texto escrito para a revista “Observa Magazine”

O

que temos nós de diferente dos nossos pais?
Daniel loureiro

Conselheiro das comunidades
portuguesas, Montreal, Canadá
Diretor do jornal A Voz de Portugal

A

pergunta do título deste
texto é uma reflexão de alguns parágrafos (ou talvez décadas). Muitos
de nós já estamos a pensar nas férias de verão
em Portugal, outros no trabalho que ainda
têm para fazer de aqui até lá, outros talvez
nem de uma semana poderão desfrutar junto
da família. Somos muitos que queremos aproveitar o sol no verão e o calor do nosso (vosso)
País.
Quanto mais passa o tempo mais são os luso-descendentes que nascem no estrangeiro de paIs
portugueses, de avós portugueses, e que continuam a regressar ao nosso (vosso) Portugal.
Somos luso-descendentes um pouco espalhados
por tudo o mundo, de Macau até Bruxelas, de
Paris até ao Rio de Janeiro, de Montreal até à
cidade do Cabo, de Melbourne até São Francisco, porque sim, estamos em todo lado. Por muito
que as nossas férias de verão sejam cativantes,
sempre tive a mesma experiência: sorrisos, abraços, escaldões, praia, algumas cicatrizes e campo. O meu verão era passado numa terra pequena
de tamanho do centro de Portugal, com o nome
de Serra de Santo António. Eu sei que eles vão
ficar orgulhosos por eu a ter nomeado. Ali encontrava tudo o que precisa um emigrante que
regressa no verão: amigos, família e felicidade.
Mas uma pergunta ficava sempre no meu pensamento quando voltava ao meu friorento Canadá:
porquê os meus pais deixaram esta terra? Quanto mais crescia mais essa pergunta era constante
na minha mente. Eles que chegaram em terras
canadianas deixando tudo para atrás, nunca se
sentiram Canadianos, e quando se ia a Portugal
notava-se a diferença de culturas, de ideias, a forma de olhar dos outros para nós; os que vêm de
fora. Claro que a nossa família nunca teve esse
olhar para nós. E depois eu, nascido em Montreal, que aprendi português numa escola comunitária, que falava português em casa, mas que,
claro, cometia erros de língua quando chegava
ao pé da família pelo facto de falar 3 línguas diariamente: francês, inglês e português! Será que
também olhavam para mim da mesma forma? O
estrangeiro que eu era. O mundo no qual vivemos foi-se transformando, foi-se mundializando
e Portugal estava cada vez mais perto graças à
tecnologia e aos novos meios de comunicação.
Já não era preciso gastar 200 dólares em cartões
por mês para falar 5 minutos por dia com a avó
ou o avô. Isso aproximou-nos mas também nos
distanciou daquilo que somos, Portugueses residentes no estrangeiro. A mundialização fez com
que cada um de nós fosse perdendo um pouco da
sua identidade. É aqui o tema desta conversa: a

identidade dos jovens luso-descendentes.

Muitos de nós somos estrangeiros nos países de
origem e somos estrangeiros quando chegamos a
Portugal. Afinal quem somos nós? Uma pergunta
cuja resposta só se encontra em cada um de nós.
A afirmação da nossa identidade passa por um
esforço individual de cada um de nós em afirmar
aquilo que é, para assim encontrar outros iguais
no mesmo meio e definirmos juntos como coletivamente queremos afirmar o facto de sermos de
origem portuguesa. Acredito eu que a afirmação
da nossa Portugalidade pelos luso-descendentes
é algo muito importante, especialmente no mundo de hoje, onde uma grande maioria dos países
pratica uma assimilação dos seus imigrantes e
procura retirar tudo o que nos resta da outra identidade para sermos um todo homogéneo. Sem
querer eu aqui ferir sensibilidades, os modelos
de organização sociocomunitária dos nossos antepassados não constam na visão da juventude
portuguesa residente no estrangeiro. Claro que a
nossa juventude quer manter as tradições e a cultura portuguesa na sua comunidade. Claro que a
nossa juventude tem uma preocupação em manter o património dos pioneiros das suas comunidades respetivas. Claro que a nossa juventude
tem uma preocupação em manter a língua portuguesa viva na sua comunidade. Mas os jovens
pretendem mais, querem sentir-se como parte integrante de um projeto comum, intergeracional,
que faça da afirmação de uma identidade comum
o seu principal eixo. Como jovem luso-descendente, todos os dias tenho medo. Medo de perder
a minha língua, a minha cultura, a minha poesia,
a minha paixão por Portugal, a minha literatura,
a minha ciência, o meu futebol, a minha música,
a minha gastronomia. E porque será que tenho
esse medo? A essa pergunta talvez vou demorar
anos e anos a responder.
Eu sou Português como qualquer jovem que
vive em Portugal continental, Açores e Madeira.
Mas não basta dizer isto em voz alta para todos
perceberem bem o que isto significa. A defesa da
nossa identidade tem que ser uma luta quotidiana das nossas comunidades, com ou sem a ajuda
do Estado português. E aqui volto eu à minha
pergunta inicial: o que temos nós de diferentes
dos nossos pais? Nada ou pouco. Não há portugueses de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Há um nós global e inclusivo que pretende
a afirmação de uma língua e cultura comuns. A
defesa da língua tem que ser prioritário para as
nossas comunidades espalhadas pelo mundo. Só
por esta faixa as nossas comunidades sobreviverão às várias tentativas de assimilação das quais
são vítimas por todo o mundo. E por aqui, somos
todos responsáveis.
O orgulho de falar português e de ser português é o que faz com que me levante todos os
dias para exercer as funções de Conselheiro das

comunidades portuguesas. E porque será que um
menino de 28 anos luta pela defesa dos Portugueses da sua comunidade? Porque orgulha-se
de ser Português e quer defender esse orgulho
para que este não se perca com o tempo. O orgulho de ser Português não coincide em nada com
o meu orgulho de ser Canadiano ou Quebequense. Um dia foi-me feito essa pergunta: qual é a
tua identidade? E sem pensar, afirmei, sou 100%
Português e 100% Canadiano. Porque sempre
achei impossível ser-se 50% de alguma coisa,
pelo menos no que toca à nossa identidade. Neste mundo de luso-descendentes, alguns também
serão certamente de várias outras origens: italiana, francesa, chinesa, belga, americana, brasileira, inglesa, etc. Quando afirmo ser Português
faço-o a 100%, nunca só metade do tempo. Da
mesma forma que quando afirmo ser Canadiano
o faço a 100%. Por isso, acredito que a nossa
identidade acaba por ser também aquilo que nós
afirmamos e a forma como nós a praticamos. Às
vezes até parece mal em certos momentos afirmarmos que somos Portugueses, como se fossemos sectários ou que não nos queremos integrar
na nossa sociedade dita de acolhimento. A integração nunca pode ser confundida com a assimilação. Uma é positiva e outra é negativa. Quando vejo luso-descendentes que não se interessam
pela sua identidade portuguesa de forma alguma,
digo-me sempre o mesmo: foram assimilados. E
como podemos nós combater isto? Pelo diálogo e ao mostrar as vantagens todas de ser de diversas culturas, de falar diversas línguas, de ter
diversas origens e afirmá-las. Várias vezes foi
me dito, tanto em Montreal, como em Lisboa:
“quando afirmas ser Português ou Canadiano estás e negar a tua outra identidade”. Depois de um
riso interno escondido, respondo que a minha
mistura de culturas faz de mim uma pessoa aberta a outras culturas, mas também faz com que
afirme com mais força a minha identidade, seja
portuguesa ou canadiana.
A nossa afirmação portuguesa tem que ser feita no nosso país de acolhimento, mas também
na sociedade civil em Portugal. Embora os tempos mudem, ainda existe em Portugal quem
olhe para nós como diferentes, como «traidores
à Pátria». Esse preconceito injusto tem que ser
quebrado à força toda. Muitos são os artigos que
foram escritos sobre esse assunto por isso não
me vou alongar sobre este tópico. Fica o apelo
aos luso-descendentes espalhados pelo mundo:
temos que afirmar a nossa identidade seja ela
qual for, mas sempre na mente que somos Portugueses. Fica o lema criado por colegas: nascidos
no estrangeiro, 100% Portugueses. Isto é que nós
somos e sempre assim será, de pai para filho, de
mãe para filha, etc. Que nunca ninguém vos diga
que vocês são estrangeiros no vosso país. Temos
a sorte de ter dois países, há que aproveitar essa
oportunidade para erguermos as nossas culturas
e as nossas línguas. E digo-vos mais: nós somos
o melhor de Portugal, mas isto guardem para vós
para ninguém ficar ofendido. Sintam orgulho de
apertar a mão a um Português, sintam orgulho
de falar e escrever Português, sintam orgulho
de passar férias em Portugal, sintam orgulho de
passear com uma bandeira portuguesa no carro,
sintam orgulho de partilhar a nossa cultura com
os mais novos e até com os mais velhos, sintam
orgulho de ser aquilo que são: nascidos no estrangeiro, mas 100% Portugueses.
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Renouez avec vos origines

Vols vers le Portugal
Vols aller-retour de Montréal, taxes incluses

Lisbonne

Porto

Juillet
À partir de

Juillet
À partir de

989$

999$

Vols directs

Option Plus

Menu gourmet

Volez sans souci
et arrivez plus tôt

Ajouter plus d’avantages
en classe économique

Savourez le menu du
chef Daniel Vézina

12 vols par semaine vers Lisbonne et Porto

Visitez airtransat.com pour voir toutes nos offres
ou contactez votre conseiller en voyages.
Départs de Montréal. Certains jours de la semaine peuvent inclure un vol de correspondance. Prix par personne pour un vol
aller-retour en Classe Économie, valide pour des départs spécifiques: Lisbonne 2, 5, 6 et 7 juillet 2019; Porto 1er, 4 et 6 juillet 2019.
Les tarifs sont valides pour les nouvelles réservations individuelles effectuées du 15 au 20 mai 2019. Sièges limités au prix indiqué:
20 par départ. Sujet à la disponibilité au moment de la réservation. DPSTA, frais aéroportuaires, assurances, surcharges du transporteur, TPS et TVQ sont inclus dans les prix. La fréquence des vols est basée sur les mois de départs affichés. Pour les services touristiques réservés par les résidents du Québec, il y a présentement congé de perception de la contribution au Fonds d’indemnisation.
En conséquence, votre facture inclura un débit de 1$ par tranche de 1000$ de services touristiques achetés ainsi qu’une remise
d’un montant équivalent. Tous les prix sont en dollars canadiens. Vols effectués sur les ailes d’Air Transat et offerts par Transat Tours
Canada inc. titulaire d’un permis du Québec (no 754241).
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Sacramento

da

Confirmação

sylvio martins

O

Catecismo da Igreja
Católica ensina que a
Crisma, pertence, juntamente com o batismo e a Eucaristia, aos três sacramentos da iniciação cristã da Igreja Católica.
Nesse sacramento, tal como ocorreu no Pentecostes, o Paráclito desceu sobre a comu-

na

Santa Cruz

vida como filho de Deus e pede o Paráclito, sob presidido pelo bispo. Por razões pastorais, ele
o sinal da imposição das mãos e da unção do [bispo] pode incumbir determinado sacerdote
óleo do Crisma, obtém a força para testemu- de celebrá-lo. No rito litúrgico da Santa Missa

nhar o amor e o poder do Senhor com palavras
e atos. Essa pessoa agora é membro legítimo e
responsável da Igreja Católica.
Pode e deve receber esse sacramento qualquer
cristão católico que tenha recebido o sacramen-

do Crisma, o bispo dá ao crismando um suave
sopro para que se lembre de que está se tornando um soldado de Cristo, a fim de perseverar
com bravura na fidelidade ao Senhor.
Sábado passado às 17h foi um dia muito especial para muitas crianças na Igreja Santa Cruz,
foi a celebração da confimação ou para alguns a
crisma, presidida pelo Monseigneur Blanchard.
Muito bem organizado e a missa foi muita bonita. Parabéns.
Pequeno erro cometido no artigo da semana
passada a primeira comunhão era domingo e
não no sábado tal como indicado no meu artigo
da semana passada.

nidade dos discípulos, então reunida. Assim
como neles, o Espírito Santo também desce
em cada batizado que pede à Igreja esse dom
[Espírito Santo]. Dessa forma, o sacramento
encoraja o fiel e o fortalece para uma vida de
testemunho de amor a Cristo.
A Confirmação é o sacramento que completa o
batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Quem se decide livremente por uma
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté o.D.
Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4ª-feira, 15 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, 16 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

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

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, 17 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

to do batismo e esteja em estado de graça, isto
é, não ter cometido nenhum pecado mortal (pecado grave). Mediante um pecado grave, separamo-nos de Deus e só podemos nos reconciliar
com Ele por meio do sacramento da Penitência-Confissão.
O sacramento da Confirmação normalmente é

4ª-feira, 15 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, 16 de maio
00:40 Super Diva - Ópera Para Todos
01:35	O Sábio
02:15 Hora dos Portugueses

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, 17 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, 15 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, 16 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

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, 17 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, 15 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, 16 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

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, 17 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?

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

Dia
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da mãe no

Clube Portugal

todas as mulheres do Mundo, e elas bem merecem que este dia lhes seja dedicado e reconhecido.
Com uma moldura humana bastante participativa, e com uma boa música a condizer, foi
servido um almoço onde todos saciaram aque-

Vítor Gonçalves
“Mãe, Mulher, Senhora,
figura simples e singela,
entre todas és a mais bela,
por ti, minha alma chora.”

M

ãe, bafejada pelo desígnio do amor ao
conceber, “guardando” dentro de si, no seu
seio, o mais precioso tesouro que lhe podiam
dar...o seu filho.
“Mãe e Mulher, esse ser sublime, majestosa,
dedicada, e carinhosa”, que sabe transmitir
bondade, sabedoria e proteção ao apertar contra si nos seus braços ou contra o seu coração,
os seus filhinhos queridos com um amor enternecedor.
“Mãe virtuosa, exemplar e indulgente”, que
tantos sacrifícios faz em prol da família, sem
abnegar nunca o amparo dos filhos queridos.
“Mãe verdadeira, amorosa, companheira,
protetora e conselheira, mãe de virtudes, incansável”...
“Mulher”... mensageira enviada por Deus ao
mundo.
A “Mãe, essa figura simples e singela” foi
uma vez mais, homenageada no Clube Portugal de Montreal, no passado domingo, dia
12 de maio, com um almoço alusivo ao “DIA
DAS MÃES”... a todas as Mães do mundo.
As pessoas presentes na sala de receções do
Clube Portugal de Montreal, quiseram uma
vez mais homenagear todas as Mães, não só
aquelas que estavam presentes, mas também a

8770 Rue Ducharme
Saint-François (Laval)

Recentemente renovado! Esta
magnífica propriedade irá encantá-lo com o seu teto de catedral único. Tranquilo, perto de
todos os serviços.
NOVO PROJETO - 3 condos
Villeray - 7126 Av. Louis-Hébert

Novo projeto localizado perto
do metro Iberville, condos de
luxo e dando uma excelente
visibilidade com um preço incrível!

6617-6621 Rue Drolet
Rosemont-Petite-Patrie

Perto de todos os serviços, 4
minutos do metro Jarry! Este
triplex é simplesmente perfeito!
O piso principal estará disponível para o novo comprador.
Mercier - 3705 Pierre-Bernard

las iguarias e acepipes, muito bem confecionados pelos cozinheiros da equipa da cozinha,
também muito bem composta de gentis senhoras, (também elas mães), coadjuvadas pelos
nossos jovens (e menos jovens), que muito
gentilmente serviam às mesas.
Como era dia de transmissão televisiva, um
acontecimento desportivo de bastante interesse ia começar, as pessoas ou aproveitavam
para assistir, ou se juntavam numa amena
“cavaqueira” entre amigos e conhecidos, mas
sempre a serem gentilmente servidos se para
tal fossem solicitados.
Findo este espaço de tempo, deu-se espaço ao
“pé de dança” para os mais lestos, que assim
puderam mostrar os seus dotes de bons dançarinos e amantes da boa música que, realce-se,
esteve a cargo do nosso grande artista da nossa comunidade, Júlio Lourenço de seu nome.
Como é da praxe pelo C. P. M., foram oferecidas rosas vermelhas a todas as mães presentes
na Sala que, muito comovidas as aceitavam.
Continuou a música e... a dança.
Mas o tempo não para e o fim da tarde (princípio da noite), já ia avançando, as pessoas
começaram a retirar-se pois no dia seguinte
havia quem fosse trabalhar. E assim se passou
mais esta Festa do “DIA DAS MÃES” no Clube Portugal de Montreal, que uma vez mais se
quis associar a este dia comemorativo e festivo para as mulheres de todo o mundo.
Os Corpos Gerentes do Clube Portugal
de Montreal, agradecem muito reconhecidamente a todas as pessoas que estiveram
presentes neste Almoço. A todos e todas um
bem-haja.

8238 Rue St-Gérard
Villeray

Charmoso triplex localizado em
“Little Italy”! Incluindo um belo
pátio+estacionamento. Perto de
todos os serviços. Muitas renovações e melhorias ao longo dos
anos.
6276-6278 rua Chabot
Rosemont-Petite-Patrie

o
d
i
d

n
Ve
Grande duplex 2X51/2 com garagem e subsolo, perto da rua Sherbrooke e todos os serviços. Possibilidade de fazer um bachelor.

Duplex num tamanho interessante perto do transporte público, mercearias e restaurantes/
bistros. Diversas renovações
através dos anos!

8238 Rue St-Gérard

Aluga-se duplex localizado no
coração da “Little Italy” em
Rosemont. Geminada com garagem no quintal. Ocasião rara
na área com muito potencial.
St-Hubert - 1761 rua Charles

o
d
i
d

n

Ve

3plex! Propriedade ideal para
ocupante proprietário e/ou investidor, perto de serviços e
transportes públicos, inquilinos fiáveis. Boa oportunidade.

20 anos de experiência para melhor vos servir
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Domingas

do

Espírito Santo

odas as ilhas dos Açores
têm a sua forma muito
peculiar de celebrar estas festas, sendo de realçar a ilha de
St Maria, Terceira, São Jorge e o Pico, onde o
carácter festivo do Açoriano, se manifesta de
forma mais humana.
Em São Miguel, tais festividades têm como
principal motivo, o terramoto de 1522 que arrasou Vila Franca do Campo, levando o povo
micaelense a implorar a divina proteção. Contudo, foi com D. Manuel da Câmara, 1º Conde da
Ribeira Grande, que as festas do Espírito Santo
passaram a ser celebradas com maior pompa e
circunstância, por causa do nascimento do seu
único filho D. José de Câmara, visto que tal

seis primeiras domingas, têm a responsabilidade
de realizar a sua respetiva coroação ornamentando, para tal, o melhor quarto da casa que irá receber a coroa, e rezar diante do altar desta, o terço
todos os dias à noite. É na sétima Dominga que
a festa do Espírito Santo atinge o seu auge, altura em que o mordomo, ou imperador, tem a seu
cargo, não só a coroação, mas também a organização da dispensa, a distribuição das pensões,
a função na igreja e o império. São sete os dons
do Espírito Santo: a sabedoria, o entendimento,
o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o
temor de Deus. Pertence em plenitude a Cristo,
filho de David. Completam e levam á perfeição
as virtudes de quem as recebe. Tornam dóceis
os fiéis na obediência às inspirações divinas. Os
dons do Espírito Santo não são concedidos às
pessoas apenas para sua felicidade pessoal no
contexto da economia divina, eles são concedi-

acontecimento foi atribuído à divina intervenção. Atualmente não existe freguesia em todo o
arquipélago que não tenha a sua irmandade, uma
espécie de confraria formada por irmãos, que todos os anos sorteiam os cargos dos mordomos
para o ano seguinte. Os irmãos que tiverem as

dos para o bem da sua comunidade, para o bem
de toda a igreja e para o bem do mundo inteiro.
A festa e o culto ao Divino Espírito Santo, abrangem todas as ilhas e toca na alma e na cultura
de todos os Açorianos, é a mais pura e sincera
identidade Açoriana.

texto: jorge matos

fotos: humberto cabral

T

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. Lembre-se que ele também precisa de si. Procure dizer coisas boas, a palavra tem
muita força! 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. Não ponha de parte
aqueles que ama, cuide deles com carinho. 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. Pratique
agora o pensamento positivo e as ações construtivas! 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. Dê sempre em primeiro lugar um bom exemplo de conduta!
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

Dia

da

Mãe

no

Clube Oriental

O Oriental não podia deixar passar esta oportunidade sem um bom jantar, uma bela música e
bonitas canções por Júlio Lourenco que por sua
ais uma grande noite desta vez dedicada vez com uma flor e uma bonita canção dedicanao ser mais puro que nos fez visitar este do à Mãe mais jovem Amanda e à mais idosa
mundo; cheio de inconvenientes; de tristezas Vinita e chamando todas as Mães para uma foto
e por vezes com muito sofrimento, pois com de recordação. Festejaram 51 anos de casados o
três letras apenas e com um grande coração, casal muito simpático Domingos e Glória. Mais

texto: Telmo barbosa
fotos: joão arruda

M

Capricórnio: Carta Dominante: o Sol, que significa Glória, Honra. Amor: Aprecie uma reunião familiar
e ponha de lado as preocupações profissionais. O
ambiente familiar encontra-se na perfeição, aproveite a boa disposição que vos rodeia. 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. Lembre-se que
eles têm vida própria. 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. Fale e esclareça as
suas dúvidas com ele. Agora é tempo para partilhar.
Saúde: Sentir-se-á cheio de energia. Dinheiro: Aproveite bem
as oportunidades que lhe surjam.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48

a nossa Mãe fez tudo para que chegássemos
ao dia de hoje para lhe prestar esta grande
homenage.

uma vez este clube esteve à altura dos maiores
da nossa comunidade. A próxima festa será o dia
do sócio, domingo 25 de maio, com uma feijoada à transmontana será almoço pois só se aceitam marcações até ao dia 19; no dia 23 de junho
o São João com um grande arraial não faltando a
boa sardinha e o tradicional caldo-verde. A marcha a mais antiga da América do Norte festejará
os seus 35 anos sairá para a rua para alegrar os
olhos dos presentes, esperando que o padroeiro
nos traga do bom tempo. FORÇA ORIENTAL.
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EM HOMENAGEM À VIDA

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

SUA VIAGEM,
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 profissionais
estão totalmente
comprometidos.

514 342.8000
dignitequebec.com
4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

No momento mais sombrio da minha
vida. Quando minha saúde estava ruim
e os médicos não conseguiam encontrar
uma cura, fui ver José como minha última
esperança. Ele prometeu me ajudar. Usamos o espírito da minha mãe para encontrar a causa da minha doença. Minha mãe
me disse qual cemitério eles tinham feito
o feitiço negro. Agora minha mãe descansa em paz e minha saúde e vida melhoraram 1000%. Obrigada mãe, obrigada jose, recomendo-te.
Amália

Aqui estamos nós, seus filhos e netos,
para mostrar-lhe o nosso amor porque a sua família que vivia em Braga
apenas abusou financeiramente dela
durante muitos anos. Quando ela não
podia mais ajudar, eles contrataram alguém para fazer magia negra para torná-la ilíaca. José acabou com o abuso e
a feitiçaria. Ele nos mostrou os rostos e
nomes daqueles que fizeram isso. Agora ela é apenas conosco que verdadeiramente a amam.
Família Pinto

Tantas coisas boas e ruins que vivemos
juntos tornaram o nosso relacionamento
forte até que, com a feitiçaria, nos
separaram. Pareceu impossível para nós
estarmos juntos novamente, mas para o
amor jose e verdadeiro, não há nada de
impossível. José prometeu-me nos unir e
unidos somos.
Abigail e Ruben
Eu resgatei meu marido das garras daquela mulher malvada que
só estava interessada em roubar
seus negócios, propriedades e
dinheiro. José o trouxe de volta
e ele nunca mais vai sair do meu
lado. Eu vou cuidar dele até o fim.
Sr. & Sra. Costa
Minha sogra e meu marido costumam culpar a
minha suposição para
infertilidade. Desde o
começo, minha sogra e
minhas sogras não gostaram de mim e queriam
que ele me deixasse. O
que eu descobri quando
fui ver Jose era que não havia infertilidade, era
feitiçaria. A bruxaria estava me impedindo de
engravidar.
Sofia Meló

Tudo foi consertado. A
reconciliação depois da
visita a José foi imediata
e agora vamos fazer um
tour em Portugal. Obrigado José
Família Ravelo
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guia do consumidor
Agências de viagens

Contabilista

Importadores

Monumentos

GRANITE
LACROIX INC.

agência

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

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
Equinox Outremont
Voyage Tagus

Tel.: 514.842.2443

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

Mercearias

www.granitelacroix.com

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808
225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
Solution Atech
514.383.7767
Força Electrique
514.972.0995
MDS Électrotechnic inc. 450.963.0836

Importadores

Tel.: 514.842.3373

Miguel
514.835.8405
Fernando
514.944.5102
info@beiranova.ca

Alivin
Rocha & Rocha
Terra Nostra

514.844.8532
514.845.9413
514.431.6398

ANEDOTAs da Maria rosa

Escorregamento na calçada
Numa certa paróquia havia, para as confissões, um código
conhecido por todos os moradores, que era utilizado pelas
mulheres quando se confessavam, fazendo com que em
vez de dizerem que tinham praticado o adultério diziam antes que tinham escorregado na calçada. Após alguns anos
no serviço, o padre dessa paróquia, já com alguma idade,
decidiu reformar-se mas esqueceu-se de falar sobre o código ao substituto. Durante o confessionário, e sem saber
da existência do código, o padre não sabia que penitência
dar porque não via qualquer mal numa escorregadela na
calçada. Ao longo das semanas a ouvir sempre a mesma
expressão decidiu que tinha de intervir. Assim acabou por
ir falar com o presidente da câmara da região: - Boa tarde
Sr. Presidente, eu vim falar consigo para resolver o problema das calçadas do município. Eu acho que elas estão a
precisar de obras, muita gente anda a queixar-se de escorregar na calçada. O presidente, sabendo do significado,
nada disse, apenas começou a rir-se. O padre inconformado nem esperou por uma resposta: - Olhe que não se
devia rir de assuntos sérios, é só perguntar à sua esposa,
que só esta semana já escorregou três vezes.

Pudim

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

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Padarias
Anges Gourmets
Bela Vista
Coimbra
Croquettes Maia
Notre Maison
São Miguel
Padaria do Rosário
Romados
São Miguel
Waldman

514.281.6947
514.227.1777
514.844.0223
438.387.8990
514.844.2169
450.978.9667
514.843.6668
514.849.1803
514.274.8553
514.849.9696

Renovações

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

www.acaixa.ca

Gilberto

especialista
em
Renovações
ligeiras

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

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

Plano Poupança
- Reforma

- Investimentos - REER -CELI

Paulo F. Gonçalves
Tel.: 514 884.0522

T.: 514.668.6281

Tony

importadores de
Produtos do mar

Receitas

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Restaurantes

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

514.279.7358
514.570.9857
514.735.2025

Maitre

Eduardo Dias

Peixarias

4701 St-Urbain, Montreal

Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

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

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
Serviços financeiros

JES RENOVATIONS
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
Eletricidade

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

Tel.: 514-575-9605

514.849.8591
514.844.3307

Agências funerárias

Cimetière Mont-Royal
Groupe Yves Légaré
Urgel Bourgie Athos

450.669.7467

Restaurantes

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

Notários

Dentista

Renovações

5468 Jean-Talon E., H1S1L6

Tel.: 438 476-8459

Clément Poissant
Inter Marché Universal
Picado
Soares & Fils

450.659.3630
514.849.6307
514.289.8786
514.288.2451

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656
Conception Oliveira
Entreprise ViceVersa
Macfil Paysage
Almeida
Nouvelle Vision
Jardins FGL
Les Armoires J

advinhas

450.575.8271
514.912.0063
514.977.3248
514.284.7239
450.465.5340
514.791.1384
514.992.5067

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

SUDOKU: nível difícil

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

9. O que é, o que é? Anda com os pés na cabeça.
10. O que é, o que é? A esfera disse para o
cubo.
11. O que é, o que é? Quanto mais se tira mais
se aumenta.
12. O que é, o que é? Fica cheio durante o dia
e vazio durante a noite.
13. O que é, o que é? Quanto mais cresce,
mais baixo fica.
14. O que é, o que é? Vários pontinhos amarelos na parede.
7-Passa a bola; 8-O passado; 9-O piolho; 10-Deixa de
ser quadrado; 11-O buraco; 12-O sapato; 13-O rabo do
cavalo; 14-Fandangos alpinistas.

para todos

de leite condensado

Preparo: 60 MIN Rendimento: 8 porções

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

7. O que é, o que é? O 4 disse para o 40.
8. O que é, o que é? Nunca volta, embora
nunca tenha ido.

Ingredientes
Pudim: 1 lata de leite condensado; 1 lata de leite (medida da lata de leite condensado); 3 ovos
inteiros;
Calda:1 xícara (chá) de açúcar; 2 xícaras de
água

Preparação
Pudim:
1- Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador.
2- Acrescente o leite condensado e o leite, e
bata novamente.
Calda:
1- Derreta o açúcar na panela até ficar moreno,
acrescente a água e deixe engrossar.
2- Coloque em uma forma redonda e despeje a
massa do pudim por cima.
3- Asse em forno médio por 45 minutos, com a
assadeira redonda dentro de uma maior com
água.
4- Espete um garfo para ver se está bem assado.
5- Deixe esfriar e desenforme.

Informe-se
sobre os
nossos preços
a partir de 1$
por semana

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

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, le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi, le 15 mai 2019 | P. 13

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
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
Paisagista Robert Caucci
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de pedra
e alcatrão com experiência e carta de condução
de classe 5. Precisamos também um assistente
paisagista. Assunto sério e salário segundo a
experiência. 514-766-8390
Precisa-se Ajudante de
cozinha a tempo inteiro.
Telefonar para 514 281-6947

†

Maria Emília Cabrita Da Silva
1916-2019

Faleceu em Montréal, no dia 8 de
maio de 2019, com 102 anos de
idade, senhora Maria Emília Cabrita esposa do já falecdio José Inácio Da Silva e mãe do já falecido
Joaquim Cabrita Silva, natural de
Carvoeiro, Lagoa, Algarve, Portugal. Deixa na dor sua filha Maria
Emília Costa (Carlos Costa), suas
netas, seus bisnetos/a, seus sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar segunda-feira 13 de maio de 2019
das 14h às 17h e das 19h às 21h. O funeral foi celebrado de corpo presente terça-feira 14 de maio de 2019
às 10h na igreja Santa Cruz e foi sepultada em cripta
no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com
profunda saudade a missa do sétimo dia que será celebrada quarta-feira 15 de maio às 18h30. 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 associaram na dor. Bem-haja.

EMPREGOS
Precisa-se Empregada de Balcão a
tempo-inteiro para pastelaria.
Telefonar para 514 281-6947

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

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

Precisa-se de homem para ajudante
para instalação de alumínio.
Tel:514-362-1300

JARDINS DES BEAUX-RÊVES

Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza de
uma casa na área de Vimy (perto de Van Horne)
de 2 a 3 vezes por semana, 5 horas.
514-983-9070

Companhia paisagista procura
homens para trabalhar nos jardins.
Com ou sem experiência.
Bom salário
514-554-0213 ou 450-641-7389

Precisa-se de caixeira para o restaurante muito
conhecido no Plateau, Schwartz Deli durante o
dia, tarde ou no fim-de-semana.
514-845-9592

Precisa-se de pessoas para trabalhar em manutenção da paisagem com
ou sem experiência para cortar relva, cortar arbustos, aparar e
fazer boa manutenção dos terrenos. 514-239-8805
Agenda comunitária

Centro

de

Anjou

O Centro do Espírito Santo de Anjou informa que na
sexta-feira 17 de maio de 2019 haverá a benção das
pensões e depois da benção será servido um saboroso
jantar. Ligar para José Costa 514-812-7617

Casa

dos

Açores

do

Quebeque

Jantares da sexta-feira na Casa dos Açores do Quebeque organiza um jantar sexta-feira 17 de maio de 2019
às 19h. Ementa desta semana: sopa de feijão, chicharro
e costeleta de porco, sobremesa e café/chá. Reserve o
seu lugar 514-388-4129 ou Paula Ferreira: psilvaferr@
gmail.com. São todos bem-vindos.

Jantar

na

APC

A Associação Portuguesa do Canadá tem as suas portas
abertas durante o fim-de-semana 17, 18 e 19 de maio de
2019. Haverá petiscos e serviço de bar. Reserve!
Conceição: 514-255-4849
Virgílio: 514-709-7868
Facebook

Participação das motas no
Sr. Santo Cristo dos Milagres

Informamos os amantes de motas que queiram participar nas grandiosas festas do Santo Cristo de Montreal,
a hora e a forma que o Sr. Padre Adam, reponsável
das festas, me informou afim de que tudo possa correr
da melhor maneira. Vamos nos encontrar na igreja de
Nossa Senhora de Fátima em Laval para a benção das
motas no sábado dia 18 de maio às 11h. E depois aproximar-mos-emos da Igreja às 17h30. Todos os “motards”
devem estar vestidos em cores Neutras para respeitar o
Sr. Santo Cristo e todos são bem-vindos.

Voz

do

Festival 2019

O Festival Portugal apresenta a sua 6ª edição do concurso “ Voz do Festival 2019”. És Português, Luso-descendente. Gostas de Cantar - Este Concurso é para ti!
Prémios para todos os participantes. O/A vencedor/a
participará no Festival 2019. Todas as idades são bem-vindas. Inscrições estão abertas - Inscreve-te já... Lugares Limitados. Contato: 514-923-7174

N

ecrologia

MEMORANDUM
4º ano de saudade

Antonino Simões Ferreira

29-09-1940 | 23-05-2015
Foste embora no dia 23 de maio
de 2015, dia que nunca esquecerei, Deus te guarde num lugar
bom. Assim como nós te guardamos no nosso coração.
Tua esposa, filhos, noras,
netas e neto e familiares.
Uma missa será celebrada em
sua memória na igreja Santa
Cruz no dia 23 de maio às 18h30.
Agradecemos a todos que participarem.

José luís de oliveira
†
Faleceu em Laval, no dia 12

de maio de 2019, com 74 anos
de idade, o senhor José Luís
de Oliveira, natural da Matriz,
Cidade da Ribeira Grande,
São Miguel, Açores, esposo
da Sra. Lúcia Resendes. Deixa
na dor sua esposa, seus filhos
Jerry(Eva Tattos), Jason(Sofia
Metis), seu neto Gabriel. Suas
irmãs Esperança e Leonilde,
cunhados/as, sobrinhos/as, familíares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul. St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O Velório terá lugar quinta-feira 16 de maio de 2019 das
14h às 17h e das 19h às 22h e sexta-feira 17 de maio
de 2019 das 9h às 10h30. Seguindo-se o funeral às 11h
na igreja de nossa Senhora de Fátima e vai a sepultar
em cripta no Mausoléu St-Martin. A família vem por este
meio agradecer a todas a pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer
forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

serviços

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

P. 14 | QUARTA-FEIRA, 15 DE maio de 2019 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Confraria do Vinho do Porto em Montreal
no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto.
Como personagem tutelar foi escolhido o Infante D. Henrique, terceiro filho de D. João I,
ecentemente, fui entro- nascido no Porto. O seu carácter indomável que
nizado na Confraria do inspirou as mais extraordinárias viagens marítiVinho do Porto como Cavaleiro em reconhecimento pela
minha dedicação e serviço ao Vinho do Porto e
por ser editor do jornal mais antigo do Canadá.
sylvio martins

R

Compreensivelmente, fiquei incrivelmente honrado no dia 3 de maio de 2019, mas o meu convite também veio com várias perguntas sobre o
que é exatamente a Confraria do Vinho do Porto. Por esta razão, gostaria de compartilhar uma
breve explicação sobre o que é a Irmandade do
Vinho do Porto e o que a entronização significa
para mim.

O grande movimento para criar a Confraria do
vinho do Porto iniciou-se em 1945, mas só em
1964 surgiram condições para se pensar numa
Confraria de Vinhos, entre os comerciantes do
Vinho do Porto. No entanto, apesar do processo estar todo organizado, existiam nesse tempo,
muitas dificuldades para se criar uma Confraria independente. Finalmente em Novembro de
1982, o sonho foi realizado, com a constituição
da Confraria do Vinho do Porto e sua instalação

mas, coincide com o espírito universal do Vinho
do Porto. Estabelecida com o propósito fundamental de “difundir, promover e consolidar o
nome do Vinho do Porto em todo o Mundo”, a
Confraria acolhe no seu seio, pessoas e entidades
que pela sua atividade na produção e exportação
de Vinho do Porto, bem como pela sua ação, reputação e serviços em favor do Vinho do Porto,
contribuem para o seu conhecimento e prestígio
da sua imagem. Lembre-se, irmandades não são
exclusivas para o vinho em Portugal. Há irmandades para muitas coisas, incluindo: doces tradicionais, queijos, carnes, arroz e vários outros
produtos gastronómicos - tudo com a intenção
de trazer uma maior consciência para o produto
Português em todo o mundo. Enquanto algumas
irmandades são bastante antigas, nascidas de
guildas e outras associações, outras são novas e
ajudam regiões / produtos a preservar a sua identidade num mundo onde a tradição é frequentemente deixada de lado em troca de facilidade,
preço e conveniência.

com o posto de Mestre podem nomear um novo
membro e cada nova indicação precisa ser aprovada pelos outros Mestres, ou mais corretamente, não objetar. O meu “padrinho” foi o Cônsul-Geral de Portugal em Montreal, António José
De Carvalho Barroso, uma pessoa exemplar e
sinto-me muito honrado em ser nomeado.
Grau dos CONFRADES
Quando os Confrades se reunem, oficialmente,
convocados pelo Chanceler, tem lugar um Capítulo, onde são tomadas todas as decisões relevantes para a Confraria, sendo anualmente efetuada a admissão de novos Confrades.
Sejam Chefes de Estado, personalidades de
destaque ou institucionais, comerciantes individuais, administradores ou directores de empresas, todos eles recebem o nome de Confrades e
é-lhes atribuído um título e grau.
OS CONFRADES HONORÁRIOS
Os Confrades Honorários – personalidades ou
entidades que não estando ligadas diretamente às
empresas, se distinguem pelo seu prestígio, status ou serviços prestados ao Vinho do Porto - são

distinguidos pelos graus de CanceláEntão, como funciona a irmandario, Infanção e Cavaleiro.
de? Destaca aqueles que trabalham
em empresas de Vinho do Porto e
CANCELÁRIOS
reconhece aqueles que promovem o
São todos os Chefes de Estado ou
Vinho do Porto, como jornalistas, rerepresentantes das Casas Reais que
talhistas e defensores. Com base na
pela sua projeção emprestam notoriesua classificação, a confraria confere
dade à Confraria e ao Vinho do Porto.
um título específico. Para ser claro, a
A Confraria do Vinho do Porto possui
fraternidade é apenas o título oficial,
46 Cancelários entre os quais Mário
há definitivamente algumas irmãs
Soares, Jorge Sampaio, D. Duarte
na confraria. Para ser nomeado para
a irmandade, seu nome precisa ser apresentado Duque de Bragança, o Rei Juan Carlos de Espapor um membro da irmandade. Somente pessoas nha, o seu filho, Príncipe Filipe, o Rei e o Prín-
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cipe Belgas, o Príncipe Henrik da Dinamarca, Este traje é usado obrigatoriamente pelos Confrades Efetivos. Os Confrades Honorários com o
entre outros.
Grau de Cavaleiro usam fita com as cores verde
rubra da qual pende uma tambuladeira.
INFANÇÕES
São todas as individualidades ou instituições de A todos os Confrades é distribuído um diploma
relevo que de forma significativa tenham contri- único, no qual é indicado o grau que lhe cabe e
buído para a divulgação, prestígio e dignificação assinado pelo Chanceler e Almoxarife.
do Vinho do Porto ou que pelo seu prestígio pes- O vinho do Porto é uma bebida especial. Algo
soal, ou pelas elevadas funções que desempe- que é verdadeiramente difícil de descrever até
nham, mereçam ser distinguidos com este grau visitar o Porto e, mais importante, o Vale do
- O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, a Câ- Douro. Em qualquer evento um Porto de Honra
mara Municipal de Vila Nova de Gaia, a Câmara é primordial e importante para dignificar o evenMunicipal do Porto e a Associação das Empresas to. No 58º aniversário do jornal A Voz de Portugal honrámos esta tradição e que todos gostam.
de Vinho do Porto, são alguns exemplos.

São nestes momentos que podemos falar, comer
CAVALEIROS
São todos, os que não estando abrangidos pelos e beber com amigos, simpatizantes e homens de
graus anteriores, mereçam ser distinguidos pela negócios.
A Cerimónia de Entronização da Confraria
sua dedicação e serviço ao Vinho do Porto.
do Vinho do Porto é o evento mais importante
e teve lugar no Hotel Ritz em Montreal no dia
OS CONFRADES EFETIVOS
Confrades Efetivos são pessoas que exercem
a sua atividade profissional no comércio e exportação do Vinho do Porto, como comerciantes
em nome individual, como administradores ou
gerentes de sociedades. Aos Confrades Efetivos
é atribuído grau de Mestre, caso sejam administradores ou gerentes das sociedades ou, o grau de
Experto, caso sejam funcionários superiores das
empresas comerciais de Vinho do Porto.
Os Mestres e os Expertos são os Confrades Efetivos que escolhem entre si a Chancelaria que é 3 de maio. Os novos Confrades que foram proo Orgão dirigente que administra e representa a postos por um Mestre ou pela Chancelaria (máxima honra) e aceites em reunião de Capítulo,
Confraria do Vinho do Porto.
Para além dos seus Estatutos, a Confraria pos- são convidados para esta cerimónia para serem
entronizados, onde é lido o seu CV pelo Fiel das
Usanças e recebem as insígnias das mãos do seu
Mestre proponente. Assinam de seguida o Livro
de Honra da Confraria e recebem o seu Diploma,
entregue pelo Chanceler.
Não esquecendo todos os novos membros que
entraram na confraria que são todos grandes homens e mulheres que fazem muito em nome do
vinho de Porto. Tal como o embaixador João Da
Câmara; Guenael Revel, personalidade bastante
sui, como regulamento interno as Usanças, que
constitui a regulamentação pormenorizada de todas as ações e atividades da Confraria do Vinho
do Porto. Estas Usanças definem o traje de cerimónia dos Confrades, inspirados no vestuário
do seu patrono, o Infante D. Henrique, constituído por: Chapéu preto de grandes abas, de cuja
copa sai uma fita larga de cor preta que pousa
sobre os ombros. Os Confrades que integram a
Chancelaria usam fita creme enquanto ocupam o
cargo, passando a fita bicolor – creme e preta –
quando deixam de exercer funções; Capa grenat
debruada a fita preta; Distintivo com o emblema
da Confraria, colocado à altura do peito, sobre a
capa do lado esquerdo; - Fita colocada ao pescoço, verde rubra da qual pende tambuladeira
de formato tradicional para Vinho do Porto, do
século XVII.

conhecido no mundo dos vinhos e especialista
em champanhe; a muita simpática e conhecida
Helena Loureiro, importadora de vinhos e que
tem dois grandes restaurantes de alta qualidade
(Portus 360 e Helena); Roch Bissonnette; o antigo ministro das finanças do Quebeque Carlos
Leitão; o Cônsul-geral de Portugal em Montreal
António José De Carvalho Barroso; Armando
Arruda; Carmine Caravaggio; Caroline Chagnon; o empresário Emanuel Linhares do JOEM e
também presidente da Caixa Portuguesa Desjardins; Hermínio Alves, proprietário do restaurante Lisboa Porto; Michelle Boufard, sommelière,
professora e colunista de vinhos na RDI, CBC,
Global TV, ICI Radio-Canada e CTV; Patrick
Désy, colunista de vinhos para o jornal de Montreal; Pier-Alexis Soulière, um verdadeiro mestre
em vinhos (maître sommelier); Sylvio Martins
do jornal A Voz de Portugal; Darcy Laranjeiro, do restaurante Casa Minhota; Dora Silva da
companhia importadora Alivin; Denny Nunes
Lopes; José Francisco Valeriano; Micael Soares

do restaurante muito conhecido na margem sul
de Montreal Cervejaria; Paulo António Gaspar
Santinhos; Alexandre St-Pierre, proprietário da
companhia Vinicolor.
De seguida todos fazem um juramento solene
de lealdade, com um cálice de Vinho do Porto
nas mãos – “Juro solenemente dar o meu apoio
à Confraria e continuar a lutar pela dignificação
do Vinho do Porto”. Dado que o Vinho do Porto
é envolvido por todo este espírito, a Cerimónia
e o discurso do Chanceler terminam sempre com
o mesmo brinde – “Pelo Vinho do Porto – Pela
Confraria – Pelos Confrades”. Finda a Cerimónia, todos os Confrades e convidados formam
um cortejo, até à sala de Gala. Bebendo, comendo e conversando, todos os presentes finalizaram
esta linda noite com um último brinde. É evidente que a cerimónia de entronização foi memorável e encontrar o Sr. George Thomas David
Sandeman foi realmente um momento marcante
na minha vida.

P. 16 | QUARTA-FEIRA, 15 DE maio de 2019 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Crónica do nosso estágiario

O Escrivão - Moçambique 2ª

parte

prolongava, a elite negra “assimilada” passava a ter
cada vez mais consciência das diferenças entre ela
e a elite rural tradicional portuguesa. Quanto mais
próximos das zonas rurais, mais essa elite assimilada sentia o impacto do racismo quotidiano como
os efeitos da exclusão económica. Mesmo que fossem tidos no papel como cidadãos portugueses,
de facto os negros nunca podiam competir com os
brancos em pé de igualdade. Foi nesse contexto
que em 1961 Eduardo Mondlane, um funcionário
das Nações Unidas, retorna dos Estados Unidos e
planeja formar uma frente para organizar a luta armada. Em 1962, um ano após a independência da
Tanzânia, Mondlane fundaria naquele país a Frente
de Libertação de Moçambique - FRELIMO, frente que visava a reunir os grupos de moçambicanos
do interior e dos países vizinhos que se opunham
ao colonialismo português. A frente seria o mais
importante movimento a lutar pela libertação do
Moçambique. O grupo convergia diversos outros
grupos cujo objetivo era o de libertar Moçambique. Mondlane fora assassinado na Tanzania em
3 de Fevereiro de 1969 abrindo espaço para uma
liderança tripartida, composta por Samora Machel,
Marcelino dos Santos, Uria Simango. Em 1970
Samora Machel é finalmente eleito presidente da
FRELIMO.
Em 7 de setembro de 1974 Samora Machel e Mario Soares, então Ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal assinariam em Luzaka, na Zâmbia,
o acordo de paz que acordaria a independência ao
Moçambique.

de rádio que seria usada para difundir seus ideais
e agir como contrapropaganda ou propaganda antigovernamental. O país mergulha em desespero e
passa a contar com a ajuda do FMI para levantar
recursos para combater os efeitos da fome e da seca
que o assolam. Nessa época, Samora Machel, presidente desde 1975, restitui a pena de morte, numa
tentativa de enfrentar as ameaças crescentes que
ofereciam a RENAMO. Esta contava com amplo
suporte internacional de países como a Rodésia e
a África do Sul. O conflito se expande e em 1986
Samora Machel é morto em circunstâncias inexplicáveis após a queda do seu avião sobre o território
sul-africano, quando ele retornava de uma cimeira
em Luzaka na Zâmbia. A guerra só terminaria em
1992 com o Acordo Geral de Paz que seria assinado em Roma no dia 4 de Outubro daquele ano.
Segundo o Acordo, o governo de Moçambique
aceitaria o apoio da ONU para o desarmamento
das tropas. Nesse contexto foi criada a ONUMOZ,
força internacional que apoiou com um exército
unificado a organização das primeiras eleições gerais multipartidárias em Moçambique, em 1994.
Em 2013 as hostilidades entre a FRELIMO e a
RENAMO parecem ter retornado à cena política
moçambicana. Atualmente o Governo do Canadá
lança um alerta de grande prudência para todos os
viajantes às zonas de Palma, Mocímboa da Praia,
Muidumbe, Macomia et Quissanga, todas localidades da província de Cabo Delgado por causa dos
confrontos entre grupos armados, forças de ordem
e residentes.

Guerra Civil
Após a assinatura do acordo que concedeu a independência a Moçambique, as cidades permaneciam vistas como um núcleo de colonialismo, sede
do inimigo interno e lugar das piores perversões
sociais, sob os olhos da FRELIMO. Inicia-se então uma luta puritana onde as prostitutas foram
sistematicamente levadas a campos de reeducação.
Pouco tempo depois da independência, várias pessoas seriam expulsas do comité central da FRELIMO por comportamentos sexuais considerados

Catástrofes naturais
Moçambique vive hoje um estado de emergência
por causa de dois ciclones tropicais que assolaram
o país ao longo dos últimos 60 dias. Milhares de
pessoas ficaram desabrigadas, centenas, quiçá milhares, foram mortas e o país sofre hoje com um
surto de cólera, entre outras epidemias, fruto das
inundações e da falta de saneamento básico. Diversos países e organizações internacionais se mobilizaram para ajudar Moçambique após o ciclone
Idai. O Canadá enviou $3,5 milhões de dólares

inaceitáveis. Nesse contexto, nasce em Moçambique a Resistência Nacional Moçambicana - RENAMO, movimento apoiado pela África do Sul e
com alinhamento ideológico voltado para o Oeste,
ou seja, ligado aos Estados Unidos e que representava uma dissidência face ao messianismo protestante da FRELIMO.
Início da guerra
Apenas dois anos após a assinatura dos acordos
de descolonização
A repressiva estrutura política e económica do co- de independência, a país mergulhava numa guerra
lonialismo português foi determinante para o sur- civil. Para além de intensificarem os ataques contra
gimento da luta dos camponeses e trabalhadores estradas, pontes e colunas de abastecimento dentro
moçambicanos. À medida que o colonialismo se de Moçambique, a RENAMO criaria uma estação

para ajudar as vítimas da catástrofe e a Alemanha
enviou 50 milhões de euros para ajudar o país na
reconstrução após a catástrofe. Apenas cinco semanas após a passagem do ciclone Idai, um outro
ciclone tropical assolou o Norte do país na semana passada. O ciclone Keneth atingiu a região de
Cabo Delgado com ventos de 140 km/h. Mais de
18.000 pessoas ficaram desabrigadas e 3.500 lares
foram destruídos. Na região de Ibo, 95% das casas
foram completamente destruídas. Os números são
catastróficos. Trata-se da pior tempestade a assolar
o país em toda a sua história.

TEXTO: Rubem Ribeiro Jr.

O início das organizações nacionalistas
No início da década de 60, o salário médio anual de um negro na
indústria, em geral, era dez vezes
menor do que o salário médio de
um branco. Trocando em miúdos, 10 % da força
de trabalho de trabalho industrial de Moçambique
recebia 50 % dos salários. Na indústrias de energia
eléctrica, 10 % dos trabalhadores eram brancos e
recebiam 64 % dos salários. E na mineração, 2 %
dos trabalhadores eram brancos e recebiam 19 %
dos salários. Essas desigualdades, bastante aprofundadas estariam no cerne do sentimento nacionalista e do desejo de independência que passou a
assolar o povo Moçambicano, já na década de 50.
No campo da educação, o serviço separava negros
de brancos (e assimilados). Para os brancos, a educação, como em Portugal, era oficial ou supervisio-

nada pelo estado. Os alunos tinham assegurado um
auxílio económico, incluindo bolsas e passagens
aéreas. Para os não brancos haviam importantes
barreiras no acesso ao ensino, principalmente ao
ensino secundário. É na educação que o movimento de contestação ganha vida. Em inícios de 1949,
formou-se na cidade de Lourenço Marques o Núcleo dos Estudantes Secundários de Moçambique
(NESAM). A organização pretendia representar os
estudantes negros que conseguissem matricular-se
nas escolas secundárias da colónia. O núcleo era
visto pela organização colonial com o embrião de
uma organização nacionalista e fora fortemente repreendido pela polícia colonial, que vigiava, prendia e interrogava seus membros e fundadores a fim
de melhor entender a que se prestava a organização.
Sem demorar muito, o Governo colonial implantaria a legislação repressiva portuguesa de 1949 que,
entre outras medidas, estabeleceu o Conselho de
Segurança Pública sob o controle do Governador-Geral e que tinha regras específicas e rigorosas de
vigilância para os supostos «infratores».
É nesse contexto que nasce a luta dos camponeses
e trabalhadores moçambicanos, determinada pela
repressiva estrutura política e económica do colonialismo português que tratava os trabalhadores
não brancos como força de trabalho para o capital,
sendo a eles vedados os direitos políticos. O objetivo principal da administração colonial era estabelecer a submissão das populações colonisadas. A
violência contra a população tinha um importante
papel nesse contexto. Os nativos eram classificados
como indígenas, régulos ou assimilados.
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Um parque em homenagem a
Helder Duarte em Lac-Beauport

U

F1: Lewis Hamilton Venceu Em Espanha E...
Escreve uma nova página na História da Mercedes

m parque terá o nome do ex-treinador
da equipa de futebol feminino “Rouge et
Hélder Dias
Or”, Helder Duarte, que morreu de ataque
ewis Hamilton Mercedes
cardíaco em fevereiro passado.
GP venceu este dominO presidente da Câmara de Lac-Beauport, Migo
em
Barcelona depois de ter
chel Beaulieu, queria homenagear uma figura
conhecido
uma largada, direi
proeminente do futebol na região desta cidade
mesmo,
divinal,
frente ao seu
de Quebeque e cuja aposentadoria precoce, aos
companheiro de equipa, Valtte56 anos, abalou muitos.
ri
Bottas,
passando
a primeira curva do Gran“De 1995 a 1996, ele estava no grupo que funde Prémio da Espanha como líder e dominando
de uma forma magistral de ponta a ponta esta
quinta prova do Campeonato do Mundo da
Fórmula 1.
Com esta vitória o britânico reassumiu a liderança
no Mundial de pilotos, conquistando a sua terceira
vitória de seguida em Barcelona e oferecendo à sua
equipa Mercedes a quinta dobradinha da temporada, em cinco corridas disputadas. “Eu só tenho que
agradecer em primeiro que tudo a esta ótima equipa. Estamos a fazer história aqui com cinco dobradinhas seguidas, e estou muito orgulhoso por fazer

dou a Associação de Futebol Lac-Beauport, que
montou toda essa infraestrutura de futebol que
temos em casa”, disse ele.
“Ficou claro para nós que queríamos nomear
rapidamente uma infraestrutura municipal em
nosso nome e que melhor do que o parque que
contém o campo de futebol para fazê-lo”, acrescentou.
O Parque Helder-Duarte será inaugurado no dia
17 de maio às 10h30, próximo ao estacionamento do campo de futebol localizado a 550, chemin
du Tour-du-Lac, Lac-Beauport.
“Nunca nos esqueceremos de Helder”, disse
o prefeito Michel Beaulieu. A esposa de Helder Duarte, France Gauthier, Sylvain Lévesque, MLA de Chauveau, e Daniel Voyer, presidente do Lac-Beauport Soccer Club, estarão
presentes.

L

parte disso”, disse Hamilton.
“Foram 66 voltas, mas tudo se resolveu na largada”, disse Hamilton na sala de espera do pódio.
Valtteri Bottas ao contrário do seu companheiro de
equipa não largou bem e foi ameaçado também por
Sebastian Vettel por fora da pista, mas conseguiu
manter a segunda posição até à bandeira final. Vettel, por sua vez, acabou perdendo a posição para
Max Verstappen na largada, quando ficou fora do
traçado e utilizou demasiado os seus travões. A
Ferrari da qual muito se esperava neste circuito da
Catalunha bem que tentou superar a Red Bull na
estratégia, mas não conseguiu se aproximar o suficiente para possibilitar atacar a posição. Sebastian
Vettel admitiu no final da corrida que a “Ferrari não

é rápida o suficiente para desafiar a Mercedes”. A
Equipa Italiana trouxe uma série de atualizações
para o Grande Prémio da Espanha, mas parece não
ser o suficiente para fazer face à Mercedes.
Verstappen completou o pódio, seguido de perto
pelas Ferrari, enquanto Vettel terminou à frente de
Charles Leclerc. Pierre Gasly fechou os seis primeiros com a outra Red Bull.
Na luta pelos melhores dez, Kevin Magnussen superou o filho da casa Carlos Sainz, da McLaren,
seguido por Daniil Kvyat, da Toro Rosso, e do seu

companheiro de equipe na Haas, Romain Grosjean.
A Ferrari novamente foi obrigada a usar ordens
de equipa, quando Charles Leclerc se aproximava
de Vettel, com problemas para gerir os seus pneus
depois da travagem na primeira curva.
Na frente, a Mercedes abria vantagem sem ser
ameaçada. Leclerc com os pneus duros rapidamente via Vettel a se aproximar e... novamente sob
ordens permitiu a ultrapassagem assumindo então
a quarta posição na corrida. Vettel fez a sua paragem na 41ª volta e novamente optou pelos médios.
No final da corrida o Chefe da Red Bull Christhian Horner comentou “Max fez uma ótima corrida hoje, ótimo desempenho. Primeiro, vencer a
Ferrari aqui quando eles eram tão fortes na pré-temporada, nove ou dez semanas atrás é um ótimo
resultado para a equipe e... Se você olhar o desempenho de Verstappen desde Mónaco do ano passado, ele tem sido fenomenal, conduzindo com muita
maturidade, ele está a gostar disso e realmente elevou o seu jogo” disse felicíssimo.
Próximo encontro a 26 de Maio em Mónaco
para a sexta etapa do Campeonato do Mundo
da Fórmula 1... a seguir vem Montréal e. já tem
os seus bilhetes de ingresso?

No Centro de Estágio do Seixal

Benfica desconfia de poluição da Siderurgia Nacional SA
texto: José Costa, com Lusa
O Sport Lisboa e Benfica comunicou no passado dia 23 de Abril, ao Tribunal de Almada, que
o seu Centro de Estágio, no Seixal, “pode estar a
ser atingido pela poluição oriunda da Siderurgia
Nacional, SA, que fica a escassos metros”, referiu em comunicado. Para aquilatar dessa possibilidade, o clube da Luz adianta, também, que
vai “iniciar as diligências necessárias para apurar se o Centro de Estágio, no Seixal, é atingido
ou não”, pela eventual emissão de gases gerados por aquela Sociedade Anónima, titulada por
maioria de capitais espanhóis.
No requerimento entregue em Almada, o clube
refere que, embora não acompanhe a ação popular cível sobre a poluição atmosférica em Paio
Pires, localidade onde está instalada a empresa,
que decorre neste tribunal, não é indiferente “à
questão da poluição e da salubridade do meio
ambiente de milhares de jovens que praticam

desporto no Centro de Estágio Caixa Futebol
Campus”.
Os “encarnados” afirmam mesmo que respeitam a sobrevivência “da Siderurgia Nacional,
tendo em conta a relevância económica da empresa para a região e os municípios locais”, mas
sublinham a “necessidade de assegurar a máxima
observância das regras de proteção do ambiente
na região e, em particular, no nosso Centro de
Estágio”.
No mesmo requerimento, o Benfica diz que
“não pretende o encerramento daquela unidade
industrial”, mas que “não prescinde da garantia
de adoção das adequadas e imprescindíveis medidas de eliminação de todo e qualquer foco de
poluição que seja suscetível de atingir a saúde
dos atletas e a salubridade do ambiente, onde
eles se formam e se preparam para as competições desportivas”.
Para o clube da Luz, a ação cível apresentada
pela associação “Terra da Morte Lenta” não ga-

rante as preocupações do Benfica, apesar desta
ação que foi intentada no Tribunal Judicial de
Almada, contra a Siderurgia Nacional, SA pedir
a “suspensão imediata da atividade até serem
resolvidas as questões básicas e administrativas em causa e uma indemnização no valor de
500 milhões de euros”, valor pedido que levou
em conta o número de habitantes nesta zona e
destina-se a um fundo que será explorado por
entidades, como a Câmara do Seixal, o Instituto
Ricardo Jorge, ou Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo (CCDR-LVT), com o objetivo de melhorar
a qualidade do ar.
A ação cita mais de “50 entidades como as câmaras municipais do Seixal, Almada e Barreiro,
sindicatos de várias entidades e o Sport Lisboa e
Benfica”, visto que o centro de estágio dos “encarnados” localiza-se a poucos metros daquela
unidade industrial.
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Benfica-Stª Clara; FC Porto-Sporting e Tondela-Chaves, decisivos

Liga NOS

ao rubro à espera por campeões

texto: José Costa

A

Liga NOS de futebol não
poderia terminar da melhor forma para quem gosta
de futebol. Discussão quanto
ao vencedor remetido para a
34ª e derradeira jornada, com
dois atrativos extra: FC Porto
a receber nas Antas o Sporting, naquele que é
um clássico do futebol nacional e um encontro
entre Tondela e D. Chaves para ver quem fica e
quem desce à divisão secundária.
No que ao título diz respeito, o Benfica parte da
“pole position”, com mais dois pontos que os ainda campeões nacionais, cenário que já se vem a
registar e confirmado pelos “encarnados” com a
vitória no difícil desafio diante o Rio Ave (3-2).
Os pupilos de Bruno Lage estiveram ao nível
exigido e somaram os três pontos
que os deixam a um ponto da tão almejada reconquista. Se a “lenda” do
futebol Mundial, Eusébio da Silva
Ferreira, ainda estivesse entre nós,
poderíamos ouvi-lo dizer com aquela voz calma, mas concludente, como
muitas vezes o escriba desta proza
ouviu, “bom trabalho rapazes”. Mas
o bom trabalho que os “meninos”
de Luís Filipe Vieira (presidente do
Benfica), treinados por Bruno Lage
só contará como positivo, se a equipa vencer na Luz a última final frente ao Santa Clara, desafio que estará
perfeitamente ao seu alcance. Para
tal, a formação encarnada irá, uma vez mais, contar com o incansável apoio da sua massa associativa que foi sempre o 12º jogador. Não há dúvidas
de que os sócios e adeptos do Benfica disseram
sempre presente no apoio incondicional à equipa, chegando mesmo a transformá-la nas horas
de mais desacerto quando os resultados não lhe
eram favoráveis. Em suma, o Benfica “está com
tudo” para conseguir a reconquista e somar mais
um título ao seu centenário historial. Por seu turno, o FC Porto, fez bem o seu trabalho na antepenúltima ronda: venceu na Madeira um Nacional
já despromovido que na próxima ronda visita o
Belenenses SAD apenas para cumprir calendário.
Ao invés, os “dragões” têm um difícil desafio

pela frente: o “clássico” diante o Sporting, nas
Antas, jogo que terão de vencer, para manter acesa a chama da esperança para revalidar o título.
Mas para tal, o Benfica teria de “escorregar” na
Luz diante o Santa Clara, cenário que se afigura
pouco provável por muito respeito que tenhamos
pelos insulares que têm já definida a sua situação
classificativa mantendo-se na I Liga. Nas partidas,
cujos intervenientes foram clubes que já asseguraram os seus objetivos, destaque para a goleada do
V. Guimarães frente a um Belenenses SAD (5-1)
pouco esclarecidos e com muito pouca vontade
em jogar bom futebol, conseguindo os vimaranenses os seus objetivos que passavam por alcançar uma posição na tabela classificativa que lhes
desse acesso a uma competição europeia. Isso foi
conseguido. Mas se a Liga principal do futebol
luso tem no topo da classificação um “clássico” e
uma partida de decisão, ao invés, no fim da tabela,
mesmo sob a linha de água um outro
encontro se afigura importantíssimo
e que nos chama à atenção: Tondela-D. Chaves. Ambas as formações
contam com 32 pontos e estão posicionadas em 15º e 16º lugares, respetivamente.
Neste encontro só a vitoria interessará a ambas, pois aquela que perder
acompanhará os já despromovidos
Nacional e Feirense para a II Liga.
O Tondela, a jogar em casa e moralizado com o empate conseguido
em Alvalade (1-1), tem de entrar em
campo “com tudo”, como sói dizer-se na gíria futebolística para levar
de vencido um D. Chaves que não foi capaz de
fazer jus ao dito transmontano de que “para lá do
Marão, mandam os que lá estão” e perdeu com
o V. Setúbal, com os sadinos a juntarem ao seu
pecúlio os três preciosos pontos que o deixam respirar de alívio a uma jornada do fim, mantendo-se
o emblema da cidade do Sado entre os “grandes”
do futebol nacional. Perante todo este cenário teremos, pois, uma ronda final da prova maior do
futebol português com atrativos extra que farão,
certamente, com que sócios, adeptos e demais
amantes do desporto rei, desenrolem as bandeiras
e tirem da gaveta os cachecóis, rumo aos estádios
a fim de apoiarem as cores dos seus clubes de eleição.

Bracarenses

vencem campeonato
nacional de futebol feminino

Já esta época, as bracarenses venceram a Supertexto: José Costa
taça, competição em que bateram precisamente
formação de futebol 11 feminino do SC o Sporting nos pontapés da marca de grande
Braga, sagrou-se pela primeira vez, campeã nacional ao receber e empatar, sem golos,
a sua congénere do Sporting Clube de Portugal.
A formação minhota conseguiu o título naquela
que foi a 21ª e penúltima jornada do campeonato,
dando aso a festejos por parte das jogadoras do
Braga que se estenderam até às bancadas que registaram um acentuado público. As bracarenses,
que na última ronda cumprem apenas calendário
na visita ao Vilaverdense, garantem o título com
59 pontos, mais três do que o Sporting, que tem penalidade (5-4), depois de terem registado um
desvantagem no confronto direto. Na primeira empate a um golo (1-1). O título de campeãs navolta da prova, as “leoas”, campeãs nas épocas cionais de futebol feminino chega ao Braga à terde 2016/17 e 2017/18, perderam em casa com o ceira época da sua participação, competição em
Braga, por 2-0.
que se estreou, tal como as ‘leoas’, em 2016/17.

A

PTS J

1-Benfica
84
2-FC Porto
82
3-Sporting
74
4-Braga
64
5-Moreirense
52
6-V. Guimarães 49
7-Rio Ave
42
8-Santa Clara
42
9-Boavista
41
10-Belenenses SAD 40
11-Marítimo
39
12-Portimonense 39
13-V. Setúbal
36
14-Desp. Aves
36
15-Chaves
32
16-Tondela
32
17-Nacional
28
18-Feirense
17

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

V

27
26
23
20
16
14
11
11
12
9
12
11
8
10
8
8
7
2

33ª Jornada

E

3
4
5
4
4
7
9
9
5
13
3
6
12
6
8
8
7
11

D

3
3
5
9
13
12
13
13
16
11
18
16
13
17
17
17
19
20

GM GS

99
72
71
54
38
43
47
42
33
39
26
44
27
34
32
35
33
25

30
19
31
37
41
33
51
41
40
51
43
57
36
47
52
52
70
63

34ª Jornada

Desp. Aves 0-1 Moreirense
Portimonense 3-2 Marítimo
Santa Clara 4-4 Feirense
Boavista 4-2 Braga
Sporting 1-1 Tondela
Guimarães 5-1 Belenenses SAD
Chaves 1-2 V. Setúbal
Nacional 0-4 FC Porto
Rio Ave 2-3 Benfica

18/05 Benfica 13:30 Santa Clara
FC Porto 13:30 Sporting
19/05 Braga vs Portimonense
Belenenses SAD vs Nacional
V. Setúbal vs Rio Ave
Marítimo vs Boavista
Tondela vs Chaves
Moreirense vs V. Guimarães
Feirense vs Desp. Aves

MELHORES MARCADORES	

jogos

Golos

28
32
25
21
27

21
20
16
15
15

1-Haris Seferovic [Benfica]
2-Bruno Fernandes [Sporting]
3-Rafa Silva [Benfica]
4-Bas Dost [Sporting]
4-Soares [FC Porto]

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

P

J

71
69
52
51
51
48
45
43
43
42
42
40
40
40
40
38
34
30

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

resultados 33ª

V
22
21
15
15
15
13
13
11
12
11
11
10
10
10
10
10
10
6

E
5
6
7
6
6
9
6
10
7
9
9
10
10
10
10
8
4
12

D

GM

GS

6
6
11
12
12
11
14
12
14
13
13
13
13
13
13
15
19
15

48
56
46
47
36
41
49
39
49
25
34
38
42
39
39
24
33
39

21
32
37
41
36
36
47
40
53
40
36
35
48
43
43
37
44
55

34ª Jornada

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

19/05	Estoril Praia 11:00 FC Famalicão
Farense 11:00 Ac. Viseu
Paços Ferreira 11:00 C. Piedade
Sp. Covilhã 11:00 Mafra
V. Guimarães B 11:00 FC Porto B
Varzim 11:00 Académica OAF
	UD Oliveirense 11:00 Arouca
Penafiel 11:00 Leixões
Braga B 11:00 Benfica B

taça de portugal - FINAL

25 de maio de 2019 às 12:15 - Sporting VS FC Porto

Liga dos campeões - FINAL

1 de junho de 2019 às 15:00 - Tottenham VS Liverpool

Europa League - FINAL

29 de maio de 2019 às 15:00 - Arsenal VS Chelsea

Campeonato Brasileiro 2019

		

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

P

10
10
10
9
9
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3
2
2
1

J

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

E
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
0
0
0
3
2
2
1

D

GM

GS

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

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

1
2
2
5
4
4
5
6
5
5
7
4
4
5
8
7
5
8
4
10

P. 20 | QUARTA-FEIRA, 15 DE maio de 2019 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Azores

Montreal >>

Includes $140 fare + $86 taxes + $35 fee

SPECIAL OFFER ONE WAY
Campaign conditions:
Sales until May 31, 2019;
Travel: August 30 and September 06, 2019;
Value subject to change without notice;
Limited number of seats.
Azores Airlines Vacations Canada Inc.
1274 Dundas St. West | M6J1X7 Toronto - Ontario
Telephone: (+1) 416 515 7188 | 9:00 am - 5:00 pm Mon-Fri
9:00 am - 1:00 pm Sat (Canada) | reservations.canada@sata.pt
Contact us at (+1) 416 515 7188 or your Travel Agent

QUANDO
cheguei AO
XAMÃ,
FUI
UM DESASTRE.
Meu
marido estava
se perdendo
no alcool, ele
era muito irresponsável
na casa e
ele se tornou
muito rude. Doeu-me que as crianças o vissem naquele estado, porque ele queria uma
boa educação para eles. Felizmente, o XAMÃ
realizou alguns rituais de cura e renascimento
para devolver paz e sanidade a ele e me sinto
muito feliz e satisfeito com.

Meu nome é
EDDIE PEREIRA e eu vim ao
XAMÃ INDIANO
porque na minha
tenra idade eu
estava perdendo
vitalidade em minha parte íntima.
Às vezes eu estava bem e às
vezes eu não podia ter intimidade
com a minha namorada. Eu vim e abençoei
DEUS porque minha ex estava fazendo coisas
más para mim para me ver errado. Agradeço
ao meu Deus tanto por me guiar e me ajudar a
acertar as coisas. OBRIGADO.

De um momento
para o outro meu
marido começou
a se afastar de
mim. Eu comecei
a tomar o oposto
em tudo. Na casa
a harmonia já não
existia, meus filhos
lutaram por tudo.
Até que eu decidi
visitar o XAMÃ e
através de uma revelação, percebemos que na parte de trás da
casa para a qual havíamos nos mudado havia
um boneco enterrado. Pela graça de DEUS, o
XAMÃ o destruiu e a má sorte nos tirou. FAM
SANTOS

Desde a morte de meu pai
há 4 anos, a
guerra entre
meu irmão e
eu começou
por causa da
herança que
o pai nos deixou. Ele queria se afastar
e ficar com
tudo usando
magia africana. Felizmente, eles me recomendaram a XAMÃ e ele desencadeou as forças
maléficas que estavam atacando e me prejudicando, da mesma forma que ele me ajudou
a fazer justiça. Imensamente grato ao XAMÃ.
KARIM FAKHOURY

