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Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

Ville St. Laurent Galeries Saint-Laurent 2089 Bl. Marcel-Laurin H4R 1K4
Laval Galeries Laval 1545 Boul. le Corbusier H7S 2K6
Longueuil Place Désormeaux 2877 Chemin Chambly J4L 1M8
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Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles

Converter antes de partir…

 
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Globex Portuguese add.pdf   1   8/17/2016   1:54:19 PM

grElhadOs sObrE carvãO

10-15

Fátima, Fado e Futebol
Salvador Sobral
vence euroviSão

PaPa FranciSco
em Fátima
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pAlAvrA Do DIretor

celebrar a vida
internacional PortugueSa
Ao fim da tarde de domingo, eram muitos os temas em jogo. Mas 

não resisti àqueles que é considerado o ópio do povo. Atento às 
críticas, não resisto e quero enaltecer a envergadura social, despor-
tiva, espiritual e política da vida portuguesa.
Merece atenção o sonho e o trabalho de tantos anos dos artistas e de 

Portugal, para ganhar o Festival Eurovisão da Canção, considerado de 
particular importância para uma maior visibilidade do nosso patrimó-
nio cultural, sol e mar. 
O festival em Kiev, teve a participação de 26 países e a canção «Amar 

pelos dois» com letra e música de Luísa Sobral, foi ganho pelo repre-
sentante da música e canção portuguesa, no estrondoso espetáculo  ao 
vivo por Salvador Sobral, que alcançou atenção mediática internacio-
nal. 
A próxima edição é organizada por Portugal e sendo a língua portu-

guesa a sexta mais falada do mundo, com mais de duzentos milhões de 
falantes, orgulha-se  de ser a maior mostra mundial de destino turístico 
e serve de montra para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
– Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
No Real, em Espanha brilhou o português Cristiano Ronaldo com dois 

golos, continuando a mexer os pés na aldeia do futebol mundial, sendo 
uma das personagens portuguesas mais emblemática com protagonis-
mo exclusivo no mundo. 
É uma história de amor desportivo para os jovens, que a partir de Cris-

tiano conhecem o nome «Portugal». Com esta ligação e pela primeira 
vez vi também os olhos de jovens postos noutras paragens, juntando o 
nome do Benfica. Tudo isto aconteceu num périplo por alguns dos lu-
gares de grande diversidade cultural e beleza geográfica da Colômbia. 
Agora depois de o Benfica ser Campeão este ano, creio que vai seduzir 

mais adeptos no mundo. É pelo menos essa a sensação que me fica das 
visitas que faço, onde encontro a história de Portugal em muitas para-
gens: mas há outros nomes portugueses conhecidos nomeadamente a 
Mariza na música. 
Não pense que a vida internacional portuguesa se esgota na música 

e futebol. Recordo as palavras do papa Francisco em Fátima, que têm 
uma mensagem de paz: muito mais do que a sua divindade interessa 
a sua humanidade e do que ela comporta, não como verdade revela-
da, mas sim do que possa valer, em particular no momento complexo 
internacional, marcado pelo aprofundamento da crise estrutural do ca-
pitalismo em que o imperialismo intensifica a sua ofensiva violenta e 
multifacetada com o agravamento da insegurança e instabilidade da 
situação na Europa e no Mundo. 
Ainda hoje creio  que as grandes religiões, que coincidem com a von-

tade do conhecimento e com a paixão, permitem o aperfeiçoamento 
das sociedades. Creio que negar a humanidade do outro é negar a nossa 
própria humanidade.
Também a comunicação social é um conceito que conduz à sua própria 

transformação local e do mundo. O mundo e o homem como aconteci-
mentos conexos que entre si se definem, se justificam e se explicam. É 
uma condição moral, que ajuda a que nos conheçamos e a que estabe-
lecemos pontes concetuais com um tempo físico e mental próximo ou 
distante, lumisoso ou obscuro. 
Requer integridade, ética e grandeza. A grandeza reveste-se de muitas 

formas e uma delas é a da recusa da servidão, sob todo e qualquer as-
peto da vida internacional portuguesa.

Quem Peregrina
noS diaS de hoje?

Passados 100 anos sobre as apa-
rições de Nossa Senhora, é impor-
tante realçar as palavras do Car-
deal Cerejeira que afirmou que não 
foi a igreja que impôs Fátima, mas 

foi Fátima que se impôs à Igreja, frase que também o 
próprio Papa Emérito Bento XVI lembrou, aquando da 
sua visita Portugal, dizendo que ia à Cova da Iria como 
peregrino de Nossa Senhora de Fátima, investido pelo 
alto na missão de confirmar os irmãos que avançam 
na sua peregrinação a caminho do céu. Por isso, Fáti-
ma é isto mesmo, crentes ou não crentes olham para 
o fenómeno com perplexidade.
Logo em Outubro de 1917 cem mil pessoas, idas de 

todo o país, juntaram-se na Cova de Iria e assistiram, 
como é recordado como o do “milagre do Sol” e não 
deixa de ser desconcertante como o cético repórter do 
influente jornal “O Século” descreveu tal fenómeno da 
natureza, presenciando a maravilhosa manifestação 
do astro, precisamente no local onde tanta gente as-
sistiu ao cumprimento da promessa da Senhora mais 
branca do que a neve.
Trata-se de um desígnio de Deus que felizmente 

não se tornou em dogma e, por isso, os católicos po-
dem ou não aceitar como credíveis as aparições que 
se impuseram mundialmente e que não dependeram 
do Papa, nem de qualquer outra autoridade eclesial. 
Aqueles que acreditam tiveram o gozo de saborear o 
ambiente que se viveu em Fátima nestes últimos dias, 
enquanto os descrentes (católicos ou não) olharam 
com desdém para as celebrações dos 100 anos das 
aparições. 
A primeira visita de um Papa a Portugal, a 13 de Maio 

de 1967, foi de Paulo VI que esteve em Fátima pre-
cisamente para a celebrar os 50 anos das aparições 
de 1917, em que Fátima recebeu a maior enchente 
de peregrinos de sempre, numa cerimónia carregada 
de grande simbologia e com a Irmã Lúcia a assistir às 
celebrações.
Por outro S. João Paulo II veio a Portugal por três ve-

zes, curiosamente de nove em nove anos, a partir de 
1982, cuja relação com o nosso país, estava intima-
mente ligada a Fátima, pois no fatídico 13 de maio de 
1981, na Praça de S. Pedro em Roma, viu a sua vida 
esvair-se em sangue e sentiu que foi graças à Mãe 
do céu que sobreviveu à bala que depois entregou na 
Cova da Iria, onde se encontra alojada na coroa da 
Imagem de Nossa senhora. João Paulo II, depois de 
consultar a Irmã Lúcia e de ter trabalhado com movi-
mentos políticos na Polónia, consagrou a Rússia ao 
Sagrado Coração de Maria, depois de ter considerado 
que Maria interveio para o salvar da bala assassina.
O Papa Francisco também sublinhou que veio como 

peregrino ao santuário mariano, pedindo a todos os 
fiéis para rezarem pela paz como pediu a Virgem de 
Fátima. Foram momentos inolvidáveis que ficarão na 
memória de todos.
Tenho um amigo que não se cansa de dizer-me que 

gostaria de acreditar e ter fé, porque acha que quem 
tem fé tem mais possibilidades de encarar e viver me-
lhor a vida. A fé é um dom gratuito e todos e cada 
um temos que saber acolher esse dom e cultivá-lo. é 
verdade que as aparições não são dogma de fé, mas 
falta humildade a muitos para procurarem entender o 
fenómeno, nunca com a superioridade dos iluminados 
bem-pensantes, que olham com a sobranceria dos 
bem-pensantes e colocam a razão acima de tudo e 
de todos, como se fossem senhores da vida, omnipo-
tentes e omniscientes, sem se aperceberem das suas 
fragilidades. A fé pressupõe também um processo em 
que muitos, depois de anos de agnosticismo, reen-
contram a fé. Quem não se emociona quando vê os 
peregrinos chegaram a Fátima animados por algo que 
é muito mais do que pedir uma graça. Depois de lon-
gas caminhas e avistar o Santuário é algo que todos 
a uma voz dizem ser inexplicável, cumprindo ou não 
uma promessa ou simplesmente ajoelhar-se, acender 
uma vela e rezar. Quem peregrina não são apenas 
aquelas pessoas que partem dos confins rurais deste 
país, mas saindo das grandes cidades e tendo qualifi-
cações e rendimentos, que carregam uma fé que não 
necessita de muitas explicações.
Um dos maiores intelectuais atuais da Europa, Bento 

XVI disse que “o perigo do mundo ocidental é que o 
homem, obcecado pela grandeza do seu saber e do 
seu poder, esqueça o problema da verdade”.
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AgendA coMunItárIA

jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

a associação portuguesa 
do canadá estará 

aberta com petiscos 
tradicionais, doces e 

salgados, durante todo 
o Fim de semana do santo 

cristo dos milagres.

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, 
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de ex-
periência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda 
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor, 
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Des-
vios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resul-
tados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca 
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

astrólogo – grande mÉdium Vidente
proFessor aidara

Falo Português

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 José Maria Cardoso, 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 20 de maio às 11h30. E depois aproximar-
-mos-emos da Igreja às 16h. Todos os “motards” devem 
estar vestidos em cores Neutras para respeitar o Sr. Santo 
Cristo e todos são bem-vindos.

Fátima, Fado e Futebol

em terras lusitanas os três 
F’s acima descritos as-

sentam que nem ginjas na 
cultura predominante. Foi 

certamente um fim de semana em cheio com 
a visita do papa a Fátima, a vitória no festival 
da Eurovisão e a conquista do campeonato por 
parte do Benfica, os três F’s triunfaram sole-
nemente sobre toda e qualquer realidade por 
mais negra que ela seja ou fosse.
O adormecimento das massas populares ao sabor 

dos eventos é uma das armas mais eficazes para 
domínio: se por um lado levanta menos dúvidas 
morais na consciência de quem a utiliza, por ou-
tro lado é altamente eficiente e eficaz na pacífica 
satisfação dos interesses individualistas que predo-
minam e na manutenção do estado das coisas. Mas 
não se deixem enganar, mesmo em países onde não 
se aplica os três F’s o princípio funciona na per-
feição. Veja-se nos vizinhos EUA, onde as institui-
ções democráticas, ou pior, os mais básicos princí-
pios democráticos são atacados despudoradamente 
sem que qualquer voz se levante, ou se alguma voz 
se levanta é prontamente abafada como se o pro-
blema fosse irrelevante. Neste fim de semana, no 
programa 60 minutes da cadeia CBS, é curioso e 
desesperante ouvir e ver as mensagens que a CBS 
recebeu face a um caso de um cavalheiro imigrante 
que vive para cima de 20 anos nos EUA, aparen-
temente legalizado, proprietário de um restauran-
te, e apenas porque no passado, num erro inocente 
faltou a uma chamada da imigração, e que repito, 
está legalizado mas não é cidadão, vai ser expulso 
do país apesar do restante da sua família ser ameri-
cana. É certo que a falha na chamada à imigração 
foi um facilitismo por parte desse cavalheiro, con-
tudo não deixa de ser curioso que o estado ainda 
assim proporcionou-lhe todos as correções neces-
sárias para ele viver condignamente e legalmente, 
apesar de ter mantido o registo dessa falha, falha 

essa servindo de justificação para a sua extradição. 
Agora, face a esse caso exposto, a CBS fez notar 
que a maioria das respostas recebidas teriam sido 
não de empatia mas de suporte à sua extradição… 
curioso que a própria esposa, ela mesma imigrante 
mas já cidadã americana votou naqueles que agora 
instalados no poder proporcionam a extradição do 
marido, encontrando-se agora numa fase de deses-
pero e de arrependimento.
Este adormecimento conduz a estas situações, fru-

to de uma inconsciência face ao que é dito e feito, 
devido à cega procura dos interesses particulares 
de cada votante, que conjugados coletivamente 
levam a opções erróneas nas escolhas democráti-
cas que cabem a cada cidadão. Voltando aos três 
F’s, nada de mais em nos sentirmos contentes com 
estes eventos, fruto da capacidade de grupos da 
sociedade civil ou indivíduos que desenvolvem 
atividades que trazem honra ao país. Mas não nos 
devemos sentir plenamente satisfeitos quando ain-
da há muito por fazer, ou descansarmos à sombra 
da bananeira com os louros alheios como se tivés-
semos atingido algum tipo de auge que satisfaz o 
nosso ego lusitano, ou ainda tomarmos por res-
ponsáveis outros que não os autores dos sucessos 
destes últimos dias. Que tenhamos sim orgulho nos 
três F’s que fazem parte da nossa cultura, mas que 
não se tornem no “pão e circo” do poeta Juvenal na 
crítica que teceu à sociedade romana quando esta 
cada vez mais se deixava invadir pelo egoísmo em 
detrimento dos assuntos de maior abrangência da 
nação.

O Mestre dos Romeiros de Montreal pede por favor a 
todos os Irmãos Romeiros para se apresentarem na pro-
cissão do Senhor Santo Cristo em Montreal. Por favor 
comparecer em frente da igreja antes das 16h na Missão 
de Santa Cruz Montreal. Obrigado a todos.

o SPort montreal e benFica 
convoca todoS oS SeuS

membroS Para uma aSSembleia 
geral extraordinária

27 de maio de 2017 às 17h

514-273-4389

SPort montreal e benFica
O Sport Montreal e Benfica organiza um jantar no 25 de 
maio de 2017 pelas 18h30. Para mais informações 514-
273-4389.
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4ª-FEira 17 dE MaiO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 O Outro Lado
5:52 Sociedade Civil
7:24 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:09 Vasco Araújo
 Filhos da Nação
9:30 O Sábio
10:24 A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:15 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:01 O Sábio
23:43 Janela Indiscreta
0:15 Grande Entrevista
1:00 Tech 3
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira 18 dE MaiO                       
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Inércia
 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:17 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:50 ABC Direito
14:07 O Preço Certo

14:59 Telejornal
16:00 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
16:30 Brainstorm
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef
21:14 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 A Essência
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira 19 dE MaiO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:54 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Animais Anónimos
9:30 O Sábio
9:45 Zig Zag
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:00 Mumbai (Índia)
 Portugueses pelo Mundo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Especial Festas
 do Senhor Santo Cristo
19:00 24 Horas
20:00 Sexta às 9
20:45 Hora dos Portugueses
21:00 Ideias & Companhias
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:45 Fabrico Nacional
0:15 Uma História de Autonomia

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

diStÚrbioS alimentareS

quando a comida nos traz sofrimento… Se-
gundo a opinião de nutricionistas, “leva-

dos ao limite, os distúrbios alimentares podem 
matar. Todavia, havendo cuidado podem ser 
curáveis. 
Entre quem rejeita comer e quem o faz em ex-

cesso, o sofrimento e a culpa estão, quase sempre 
presentes. E, sem tratamento, os distúrbios ali-
mentares podem agravar o risco de desnutrição e 
até levar à morte. O comer em excesso também 
pode ser um ilusório refúgio emocional. Mais do 
que aprender a comer melhor é necessário con-
trolar os distúrbios afetivos e emocionais que 
originaram estes comportamentos. O tratamento 
passa por um plano multidisciplinar e abrangen-
te, que envolve acompanhamento psicológico, 
reabilitação nutricional e, em certos casos, a toma 
de medicação. A terapia com aqueles que estão 
mais próximos – familiares ou amigos – também 
é fundamental para que se aprenda a lidar com o 
problema e dar apoio ao doente. O percurso é di-
fícil, pode durar entre meses e anos dependendo 
do estado do doente e da sua colaboração. O mais 
difícil é convencer o doente de que este necessita 
de ajuda. Aos 14 anos, Maria (nome fictício) vivia 
angustiada com um corpo que mudava contra a 
sua vontade e com um ganho de peso que lhe fazia 
não gostar da sua imagem. Foi o suficiente para 
começar uma dieta que viu numa revista. 
Passou a adolescência a debater-se com a anore-

xia. Após três anos de um regime alimentar alta-
mente controlado, em que restringia a qualidade 
e a quantidade do que comia, Maria viu surgir “o 
primeiro de muitos vómitos que se prolongaram 
por 22 anos e que lhe vieram a consumir a vida, 
a alegria, a juventude e até a sanidade  mental”, 
recorda. A bulimia chegara à sua vida aos 17 
anos. “Os bulímicos podem ter distensão do es-
tômago, cáries e irritação crónica na garganta”, 
informa-nos Dulce Bouça, psiquiatra especialista 
em doenças do comportamento alimentar. Comer 
a uma velocidade maior do que a habitual, sem 
sequer saborearem os alimentos, e apenas termi-
nar quando se sentem extremamente cheios é uma 
das principais características dos comedores com-

pulsivos. Fazem-no mesmo sem fome e, de prefe-
rência, longe dos olhares alheios. Sofrem de uma 
profunda falta de controlo, acompanhada de culpa 
e de vergonha por não conseguirem evitar a sua 
impulsividade. Muitas vezes, estas crises de vo-
racidade alimentar funciona como uma compen-
sação: ingerem-se doces, e alimentos calóricos 
para substituir outros prazeres que na altura não se 

conseguem conquistar e, daí, entramos  num esta-
do depressivo; a tristeza, a frustração, a solidão, 
a culpa e a sensação de falta de afeto são estados 
de uma mente depressiva. Sempre que um destes 
sentimentos surge, aparece também uma obses-
são e um desejo incontrolável de comer; os do-
ces são sempre a primeira escolha, e não havendo 
disponíveis, seguem-se os alimentos de consumo 
rápido e que contêm outro tipo de açúcares, como 
o pão queijo e iogurtes”. Procurar ajuda médica 
para superar este problema é fundamental, dizem 
os psicólogos. Daí que depois de muitos anos a 
tentar combater a compulsão alimentar com die-
tas de emagrecimento, Ana chegou à conclusão de 
que o tratamento também tinha de passar pela par-
te emocional. Como ela própria conta, “o meu tra-
tamento consiste em três vertentes: plano alimen-
tar, acompanhamento psicológico e psiquiátrico 
e atividade física. Não é complicado, mas requer 
persistência, disponibilidade para fazer algumas 
mudanças, mesmo que sejam difíceis, e vontade 
de viver melhor”. Foi aos 30 anos que Ana perdeu 
o controlo em episódios compulsivos. Hoje, tem 
48 anos e sente-se FELIZ.

AuguSto mAchADo
amachado@avozdeportugal.com

FalhaS dramáticaS no SiStema de educação

o nosso modelo de educa-
ção deveria ensinar os 

jovens a criticar e a filtrar as 
suas emoções. Mas ele desco-

nhece a lei da gestão da emoção. 
A falha não está nos professores, mas no siste-

ma. A educação ensina os jovens a resolverem os 
problemas de matemática, mas não os seus pro-
blemas existenciais. Ensina-os a enfrentarem as 
provas escolares, mas não as provas da vida: as 
rejeições, as angústias e as dificuldades.
A educação ensina as regras da língua, mas não 

a dialogar. A educação mundial está em crise, 
não forma pensadores. Como evitar a violência 
na escola, a formação de psicopatas, as doenças 
depressivas e ansiosas, se o ser humano é vítima 
e não líder das suas emoções? A psiquiatria e a 
psicologia só irão dar uma contribuição maior à 
humanidade quando ajudarem a educação a pre-
venir as doenças. 

A prevenção passa pela gestão das emoções e 
dos pensamentos. Aprender a gerir a emoção, 
ainda que intuitivamente, alimenta uma vida fe-
liz. Gerir os pensamentos é tornar o seu eu capaz 
de ser autor da nossa história. É governar a cons-
trução de pensamentos que debilita a inteligên-
cia e a saúde psíquica. É ser livre para pensar, 
mas não escravo dos pensamentos. É ser líder de 
si mesmo. É deixar de ser um espectador passivo 
das ideias negativas. É sair da poltrona, entrar 
no palco dos pensamentos e dizer: “Eu dirijo o 
argumento da minha vida”. O leitor é senhor ou 
servo dos seus pensamentos? Raramente encon-
tramos pessoas que saibam gerir os pensamen-
tos. Nunca devemos fazer da nossa emoção um 
caixote de lixo dos nossos problemas.
Temos que nos proteger e pensar, antes de reagir 

diante das ofensas. Governe a sua emoção para 
ter esperança, brindar a vida e contemplar o belo.
Mas nunca esquecendo, que muito embora nos 

ofereçam os tijolos, só nós podemos edificar. 
Podem-nos mostrar o leme, mas só nós podemos 
navegar nas águas da emoção.
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A pedido da Guida Freitas 
desloquei-me a Laval p’ra 

escrever umas coisas de como 
correu a festa do centenário de Fátima. 
Normalmente não faço reportagens, mas como 

a Guida me pediu e eu devia um favor à Guida 
Freitas, aceitei. Pois amigos leitores não estou 
arrependido porque valeu a pena participar neste 

serão que comecou com as boas-vindas, benção 
um Padre Nosso, feito pelo padre Carlos, que 
aproveitou p’ra homenagear duas famílias, o Ar-
thur Sousa e esposa e o senhor Abílio Raposo 
e esposa, que muito teem contribuido cada um 
a sua maneira p’rá comunidade portuguesa da 
Laval.

Mencionou também todos os benfeitores desta 
associação, até um falecido, cujo o funeral foi 
esta semana.
Falando do padre Carlos, eu pedi que me falas-

se da festa e logo que foi possível fomos para 
sala do São Grabiel.
Foi então que me disse que os preparativos 

comecaram há um ano a esta parte e que esta-
va contentíssimo da forma como decorreu esta 
festa homenagem e centenário. Com a colabo-
racao de todos foi possível trazer p’ra Laval a 
imagem da Nossa Senhora do Monte e a Nossa 
de Lurdes que está na Igreja de Laval, foi assim 

que durante a procissão das velas tinha três an-
dores. As filamónicas também foram excelentes, joSé De SouSA

jsousa@avozdeportugal.com

centenário de noSSa Sra. de Fátima em laval

Segundo o padre Carlos e no fim da procissão 
foi servido a todos e todas uma malassada e um 
vinho de Porto. Da minha parte gostei imenso de 
estar presente nesta festa, o de comer foi muito 
saboroso, a música foi ótima, prova que santos 
de casa fazem milagres, estão todos de parabéns. 
Tinha mais coisas p’ra escrever, mas não há es-

paço. A todos bem haja.
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Fátima em Santa cruz

Na continuidade das ce-
lebrações do centenário 

das aparições, Santa Cruz 
esteve constantemente em 

sintonia com o Santuário de Fátima. Desde a 
madrugada do dia 12 de Maio, até ao final de 
sábado, sem interrupção e com imagens em 
direto na tela gigante. Acompanharam a che-
gada do Papa Francisco a Portugal e todas as 
outras reportagens da RTP, Agência Ecclesia, 
TV Fátima, Capela das Aparições ou ainda 
através de emissões televisivas da Rádio Re-
nascença.
O exterior da igreja está riquíssimo. Foram 

instalados no cimo e lados das portas, até mes-
mo nas paredes da frente, painéis de azulejos, 
pintados por alunos da Universidade dos Tem-
pos Livres (UTL), sob a direção do professor 
Nelson de Figueiredo. “Un chef d’oeuvre”, 
como se diz na língua de Molière.
Na procissão das velas deste ano, acompanha-

ram Nossa Senhora, Francisco e Jacinta Marto. 
Lúcia foi entre o povo. As imagens dos três pas-

torinhos foram executadas pelo mestre e pro-
fessor Nelson Lemos Figueiredo. Abria a pro-
cissão a cruz, decorada bem à minhota. Logo de 
seguida o guião de Nossa Senhora de Fátima e  
o do Santo Cristo dos Milagres. Os mensagei-
ros de Nossa Senhora levaram um enorme terço 
feito com rosas brancas. A noite estava de luar 
e o povo aderiu em grande número.

À chegada da procissão ao adro da igreja, acen-
deram a nova iluminação do exterior, que tingiu 
as paredes com as cores da Rainha de Portugal. 
Até mesmo a sineira se iluminou.
No final da procissão, foi exposto o Santíssi-

mo e inúmeros peregrinos permaneceram toda 
a noite em adoração e oração.
Pelas cinco da manhã assistimos à Canoniza-

ção de Francisco e Jacinta, à Santa Missa e à 
homilia do Papa Francisco que fez lembrar o 
sofrimento da humanidade e pediu a mobili-
zação contra a indiferença. Apelou igualmen-
te que “Sob a proteção de Maria, sejamos, no 
mundo, sentinelas da madrugada que sabem 
contemplar o verdadeiro rosto de Jesus Salva-
dor, aquele que brilha na Páscoa, e descobrir 
novamente o rosto jovem e belo da Igreja, que 
brilha quando é missionária, acolhedora, livre, 

fiel, pobre de meios e rica no amor”.
Quando na cerimónia em Fátima a hora da 

comunhão chegou, o Padre José Maria, deu a 
comunhão aos presentes, que se emocionaram 
com o gesto. Na continuidade das celebrações 
do centenário das aparições, Santa Cruz esteve 
constantemente em sintonia com o Santuário de 
Fátima.  Desde a madrugada do dia 12 de Maio, 

até ao final do sábado, sem interrupção e com 
imagens em direta na tela gigante. Acompanha-
ram a chegada do Papa Francisco a Portugal e 
todas as outras reportagens da RTP, Agência 
Ecclesia, TV Fátima, Capela das Aparições ou 
ainda através de emissões televisivas da Rádio 

Renascença.
ANo Domingo, dia da Mãe, na cerimónia do 

meio dia, o responsável pela missão, durante a 
homilia, chamou todas as mães ao altar. Ofere-
ceu-lhe uma prenda e dedicou-lhes um poema 
da sua autoria intitulado “Coração de Mãe”, 
“que dizia assim: -Eu já era teu antes de seres 
minha, O Teu coração já por mim batia, Depois 
eu vim, E ninguém sabia, Mas eu no teu ros-
to já aparecia. Fostes então dizer que eu era já, 
Antes que alguém me adivinhasse, Antes que 
a encher, O teu ventre andasse, E tu apontavas 

para que eu se notasse. Foi, porém, de dores e 
espanto grande, Que a hora veio de eu ver o dia, 
E os teus olhos de água Eram de alegria, E eu 
gritei mãe lá como eu sabia. Cortaram o fio que 
aos dois unia, Pensando assim em nos separar, 
Mas quem traz um filho, Trá-lo sem parar, E o 
coração de mãe muda de lugar”!
Vamos sentir muitas saudades suas… Sr. Pa-

dre José Maria!
Sexta-feira dia 2 de junho, em Santa Cruz,  

grande espetáculo com o famoso Zé Perdigão 
e fadistas da comunidade, para encerrar as 
celebrações do Centenário de Fátima. Os bi-
lhetes já se encontram à venda na secretaria. 
Contamos consigo!

ANtero brANco
Fotos de Manuel Neves
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aPreSentação oFicial do FeStival Portugal

já estamos na quarta edi-
ção do Festival Portugal. 

Muito já se escreveu sobre o 
Festival Portugal e é impor-

tante notar que em cada edição do Festival há 
sempre coisas para todas as gerações da co-
munidade portuguesa em Montreal. 

No primeiro ano tivemos Roberto Leal que en-
cantou todo o povo português, No segundo ano 
Paulo Filipe, Zé Perdigão, Shawn Desman e Mi-
chele Madeira. No terceiro ano tivemos Filipe 
Frazão, Ágata. É claro que é uma organização 
que trabalhou muito para apresentar um espetá-

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

culo de grande qualidade para o nosso povo. E, 
o presidente desta organização disse muito bem, 
“Este Festival não é meu, é de todos nós”.
Este ano, a apresentação foi no lindo restauran-

te Aldea, a “porta-voz” Marta Raposo fez a apre-
sentação oficial do Festival Portugal, seguida 
pelo conselheiro Daniel Loureiro e para finalizar, 
Joe Puga apresentou a programação de 2017.
Sexta-feira 9 de junho de 2017
20h00 Suzi Silva - Trio Fado (Montreal) 
20h30 Sara Franco - Trio Pop (Montreal) 
21h00 Renato Diz e Maria Quintanilla (Pt/Peru )
22h00 DJ Moreira (Montreal)
Sábado 10 de junho de 2017
15h00 Cerimónia Oficial  no parque Portugal
19h30 Finalista “Vozes do Festival” 

20h30 Gonçalo Santos e Mateus
 Beauchamp - Pop (Portugal)
21h30 Viviana Lourenço - (Montreal) 
22h00 Johnny e sua banda - (França)

23h00 DJ Jeff Gouveia (Montreal)
Domingo 11 de junho de 2017
13h00 Parada de Portugal
15h00 Espetáculo de danças folclóricas
17h30 DJ The Best (Montreal)
18h00 Flávia Nascimento - Trio (Brasil)
19h00 Pe. Jason Gouveia (Açores, Portugal)
20h00 Brian Melo e os seus músicos
“Canadian Idol 2007” (Canadá)
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Portugal Faz hiStória,
FranciSco, Salvador e vitória!

Até podia dizer, Fátima, 
Fado (música) e futebol.

Passado Sábado dia 13 de 
maio, foi um dia “fixe” para Portugal, só deu, 
Vitória, Francisco e Salvador, foi um dia memo-
rável para os católicos, foi um louco dia para os 
benfiquistas, um dia bestial para os amantes da 
música.
Só ouve quem tem ouvidos, só vê quem tem 

olhos, só fala quem tem língua, e só recebe gra-
ças divinas e milagres nas suas vidas quem ama, 
tem Fé e acredita em Deus.
Mas também é verdade que há quem tenha tudo 

isto, mas não vêem, nem ouvem, não creem nos 
sinais que Deus nos envia! Porque os milagres 
acontecem!
É necessário estar atento a tudo aquilo que nos 

rodeia, para compreender tudo aquilo que de 
bom nos acontece na vida, ter saúde, paz e amor, 
família e trabalho, pão e água sobre a mesa e 
amigos que gostem de nós.
O passado dia 13 de maio de 2017, para mim 

que sou crente e acredito que nada na vida acon-
tece por acaso, há sempre uma força maior que 
nos guia, e sábado foi um dia milagroso para 
Portugal!
Será que os dois pastorinhos, os novos santos 

Jacinta e Francisco, fizeram os milagres?
Uma coisa é certa o que aconteceu, neste sába-

do, nunca antes havia acontecido, tudo começou 
com os três segredos de Fátima, Fátima, Futebol 
e Fado (música) são três acontecimentos para os 
crentes e não crentes que marcam a historia de 
Portugal!

Fátima 100 anos, Papa Francisco pela primeira 
vez em Portugal, canonização dos santos Jacinta 
e Francisco.
No passado dia 13, o Papa Francisco foi “pe-

regrino” em Fátima, nos dias 12 e 13 de Maio, 
por ocasião do Centenário das Aparições, o papa 
Francisco canonizou, neste sábado (13), em Fá-
tima, Portugal, os dois irmãos pastorinhos Jacin-
ta e Francisco, que ao lado da sua prima Lúcia, 
presenciaram as aparições da Virgem Maria, que 
está fazendo 100 anos.
Eles se converteram nos primeiros meninos 

santos por terem feito um milagre e não por se-
rem considerados mártires. As canonizações de 
crianças são raras na Igreja Católica e esta faz de 
Jacinta Marto a mais nova santa não-mártir da 
Igreja, com apenas nove anos.
No mesmo sábado, Salvador Sobral arrebatou a 

Europa com “Amar pelos dois”, tema composto 
pela irmã, Luísa Sobral. Salvador Sobral venceu 
o Festival Eurovisão da Canção  em Kiev, na 
Ucrânia. O intérprete de “Amar a dois”, música 
composta pela irmã, a também cantora Luísa So-
bral, conseguiu 758 pontos. É a primeira vez que 
Portugal, participante no certame desde 1964, 
vence o concurso.
Tenho um amor sem limite pela equipa de fute-

bol do Benfica, que encheu o meu peito de ale-
gria, quando no passado sábado se sagrou pela 
trigésima (36) sexta vez campeã nacional de fu-
tebol e em outras modalidades, mas pelo futebol 
é que sou apaixonado, Vitória do Benfica, sobre 
o Vitória de Guimarães, por 5-0, conquistando 
um tetracampeonato inédito em 113 anos de his-
tória, e fez história o treinador Rui Vitória. 
Parabéns Portugal, Católicos, Benfiquistas e 

amantes da Música.

márIo cArvAlho
mcarvalho@avozdeportugal.com

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com
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● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Neste quarto Domingo do Espírito Santo, o 
Sr. Padre José Maria procedeu, em Santa 

Cruz, à coroação das famílias de Eddy Sá, Ar-
tur Amaral, Lúcia Medeiros, Eduíno Martins 
e de Lisuarte Medeiros. Armando Loureiro e 
filhos, animaram a celebração, com cânticos 
alusivos à Terceira Pessoa da Santíssima Trin-
dade.

quem é ele?pArAbéNS

parabéns aO MathiEu 
pElO sEu batizadO
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Sábado, dia 20 de Maio
17h20: Organização do cortejo da Mudança
 (a direção da Associação Saudades da Terra
 Quebequente bate à “Porta da igreja” (para
 receber a imagem do Senhor Santo Cristo).
 O coro do Senhor Santo Cristo dos Milagres
 vai homenagear com o e TE DEUM.
17h30: Mudança da Imagem da capela para o adro
 da igreja, dando a volta pelo parque da
 Missão de Santa Cruz levada pelo grupo de
 motociclistas, prestando uma homenagem, 
 com o ruido dos motores das motos e
 acompanhada pela “Filarmónica do
 Divino Espírito Santo de Laval”. 
18h00: Entrada da Imagem na igreja, onde ficará
 exposta aos fiéis durante as festas, seguido
 da missa presidida pelo pároco da missão.
 Depois da missa início da Solene Vigília de
 Adoração pelos fiéis. Arraial com DJ Moreira.
19h00: Abertura do Bazar do 
 Santo Cristo dos Milagres.
19h30: Arraial e concerto da Filarmónica de Laval.
20h30: Espetáculo do grande artista
 Jorge Ferreira e a sua Banda.
23h00: Continuação do arraial no Salão grande
 da Missão Santa Cruz com Júlio Lourenço.

Domingo, dia 21 de Maio
14h00: Solene Concelebração Eucarística, na igreja
 Santa Cruz, com a presença da Imagem do
 Senhor Santo Cristo dos Milagres, 
 presidida, pelo reverendo Padre Carlos José
 Dias, e acompanhada pelo coro do Senhor
 Santo Cristo dos Milagres
16h00: Saída do Guião da Procissão que percorrerá
 o trajeto habitual, Rachel, Clark, Villeneuve
 e depois desce a Saint-Urbain até a igreja
 Santa Cruz.
16h30: Saída da Imagem do Senhor Santo Cristo
 dos Milagres, acompanhada pelas filarmónicas
 de Montreal e de Laval. Depois da Procissão 
 recolhida Animação musical DJ Moreira.
18h30: Arraial com a atuação no adro da igreja, do
 Grupo Folclórico Estrelas do Atlântico de
 Laval e o Grupo Folclórico Barcelos de Toronto.
19h30: Arraial e concerto pela 
 Filarmónica Portuguesa de Montreal.
20h30: Espetáculo com o Humorista “Tia Maria do
 Nordeste”, pela primeira vez em Montreal, 
 vindo diretamente da Ilha de São Miguel, 
 Açores.
22h00: Continuação do arraial no Salão grande da 
 Missão de Santa Cruz (Júlio Lourenço).
24h00: Adeus ao Senhor
 Santo Cristo dos Milagres aos fieis.

vamoS todoS à FeSta do Senhor Santo criSto

é já no próximo fim de se-
mana, 20 e 21 de Maio, 

que se irão realizar as gran-
des festas em Honra do Se-

nhor Santo Cristo dos Milagres de Mon-
treal, na igreja de Santa Cruz, 60 Rachel 
oeste, canto com  Saint-Urbain.
Comissão de Festas convida toda a comuni-

dade em geral a estar presente para enaltecer 
a grandeza do Senhor Santo Cristo dos Mila-
gres, e o saber festejar da nossa gente, gente 
divertida e de paz!
No sábado dia 20, venham assistir ao espe-

táculo do grande Jorge Ferreira e sua banda, 
vestidos e içando as cores das nossas bandei-
ras, da nossa seleção campeão da Europa, do 
Benfica campeão de Portugal, vamos mostrar 
ao mundo que também nós somos Portugal, 
somos Ronaldo o melhor do mundo.

No domingo, haja sol haja chuva, nada nos 
impede de vir participar nas nossas festas, na 
missa solene, na procissão para acompanhar o 
senhor, porque na adversidade da nossa vida  
não escolhemos a hora, nem o tempo para pe-
dir a sua intervenção divina, juntos, unidos 
e em grande número é que seremos cada vez 
mais fortes.
Não esquecendo que foi num momento muito 

difícil, no longínquo ano de 1700, a Ilha de S. 
Miguel foi abalada por fortes e repetidos tre-
mores de terra. Duravam estes já vários dias 
quando a Mesa da Misericórdia e grande parte 
da nobreza da cidade, vendo que os terremo-
tos não cessavam, resolveram ir à portaria do 
Mosteiro da Esperança para levarem em pro-
cissão a Imagem do Santo Cristo.
Ao princípio da tarde desse dia 13 de Abril 

de 1700, juntaram-se as confrarias e comuni-
dades religiosas. Concorreu igualmente toda a 
nobreza e inumerável multidão que, com viva 
fé, confiava se aplacaria a indignação divina 

com vista da santa Imagem.
Caminhava já a procissão em que todos iam 

descalços; e logo que a veneranda Imagem se 
deixou ver na portaria, foi tão grande a como-
ção em todos que a traduziram em lágrimas e 
suspiros, testemunhos irrefragáveis da contri-
ção dos corações.
Levaram o andor do Santo Cristo as pessoas 

mais qualificadas em nobreza. Andando a pro-
cissão, ia a veneranda Imagem entrando em 
todas as igrejas onde, em bem concertados 
coros, lhe cantavam os salmos “Miserere mei 
Deus”.
Depois da procissão, vamos todos ao arraial 

nos divertir assistindo ao espetáculo do único 

e muito divertido cómico, que atua pela pri-
meira vez em Montreal, Tia Maria do Nordes-
te! Que as ruas da cidade de Montreal venham 
nestes dois dias dar à igreja de Santa Cruz para 
celebrar o Senhor Santo Cristo dos Milagres 
de Montreal.
Não se esqueçam que todos aqueles que este-

jam interessados em levar o andor da imagem 
do Santo Crsito são bem vindos, dêem o seu 
nome na igreja, na secretaria 514-844-1011, 
presidente da comissão Roberto Carvalho 
514-237-3994.
Temos fé e esperança que todos vão gostar da 

festa, porque ela é nossa!

márIo cArvAlho
mcarvalho@avozdeportugal.com
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Juntos somos tEtRA CAmPEão
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Juntos somos tEtRA CAmPEão

Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961

A Voz de PortugAl
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homenagem àS mãeS

o Clube Oriental não po-
dia deixar de fazer uma 

grande homenagem àque-
les seres que deram a vida, 

carinho, amor e que têm um coração muito 
grande mas apenas um nome muito pequeno 
mÃe.
Com uma música suave comecou-se a servir 

o jantar pois, mais uma vez, o Oriental marcou 
um 10 sobre 10 servindo uma entrada de salada 
russa com lagosta, sopa, com o prato principal 
lombinhos de vitela que estava de comer e cho-
rar por mais, seguidos pela respetiva sobremesa 

morangos com chantili.
A animação da noite esteve a cargo do Júlio Lo-

renço com as suas canções românticas lenbrando 
os velhos tempos, cantou-se os parabéns à vice-
-presidente Nazaré Barros pelo seu aniversário 
natalício com um bonito bolo oferecido pela di-
reção e bem confecionado pela padaria Notre-
-Maison.

A noite não podia terminar sem que o Presiden-
te agradesse a todos pela presença e ao mesmo 
tempo com umas gotas ao canto do olhos de to-
dos os presentes anunciando três eventos muito 
importantes para o nosso Portugal, a visita do 
PAPA FRANCISCO, a vitória do Festival da Eu-
rovisão, o TETRA do Benfica e por fim chamou 

ao palco o sócio JORGE SARAIVA e sua esposa 
oferecendo um placa alusiva à sua partida defi-
nitivamenta para Portugal desejando uma boa 
viagem e muitas felicidades para o futuro, e um 
grande agradecimento pelo contributo prestado 
ao clube.
Não esquecendo que no dia 23 de junho haverá 

o grande arraial de São João com a boa sardinha, 
bifanas e a famosa Feijoada à Oriental e não es-
quecer a grande Marcha que festeja os seus 33 
anos esperando de todos o vosso grande apoio 
pela sua continuidade. E, fazendo um ORIEN-
TAL MAIOR.

telmo bArboSA
tbarbosa@avozdeportugal.com

até breve Senhor Padre joSé maria

Após algumas tentativas no 
passado, o Senhor Padre 

José Maria de Freitas Cardoso, 
SVD, responsável pela Missão 
de Santa Cruz, vai finalmente 

gozar um bom e merecido ano sabático.
Veio para o substituir, durante essas quase duas 

décadas, os padres Lorencius (Lourenço) Ruben, 
Clifford de Souza e Orlando Abreu. A edição des-
te semanário, do 4 de Maio de 2011, descreve que 
o padre Lourenço anunciou numa das celebrações 
que deixaria de ser sacerdote a partir do 1 de Maio 
de 2011. O Padre Clifford de Souza, decidiu tam-
bém deixar o Verbo Divino e a igreja e foi viver 
para o Brasil. Em Dezembro de 2012, o Padre 
Orlando Abreu, na celebração dedicada às vítima 
de Newtown, anunciou que regressaria ao Brasil. 
Disse não ter conseguido adaptar-se ao Canadá, de 
ter imensas saudades da sua família e do seu torrão 
natal. Está atualmente a trabalhar no Mantenedora 
das instituições educativas, sociais e pastorais dos 
missionários do Verbo Divino, em Barbacena, sua 
cidade natal. Na comemoração do seu 28º aniversá-
rio sacerdotal, no passado dia 17 de Abril, o Padre 
José Maria salientou que chegou a Montreal  a 7 de 
Maio de 1999 e que tomou posse da Missão Santa 
Cruz no 1º de  Agosto do mesmo ano. Nestes últi-
mos 18 anos, disse ter sido uma experiência ótima, 
não disse ter sido fácil,  mas uma experiência óti-
ma, um desafio enorme para a comunidade e para 
ele, porque se juntaram talentos, boas vontades  e 
caminhando juntos,  objetivos alcançaram-se e fo-
ram muitos. Não por ele, não por sua causa, mas 
que juntos, juntaram-se  as boas vontades. Fizeram 
juntos uma boa caminhada, fizemo-la e, deve-se a 

esta concertação de boas vontades, de horizontes 
que se foram abrindo e que foram capazes de dizer 
sim, fomos em frente. Não sabíamos muito bem, 
aonde isto os podia levar, mas acharam que à parti-
da, valia a pena apostar. Tem se feito coisas muito 
bonitas. Não iria ali as mencionar, porque sabemos 

quais foram e ele também as sabe. Numa comuni-
dade nem tudo é perfeito, na nossa vida nem tudo 
é perfeito. O que é perfeito e o que é importante,  é 
quando se faz as coisas com reta intenção e saber 
que o que se está a fazer é para o bem comum. Se 
não der certo, não há problema, recomeça-se. Esse 
é o espírito do caminheiro, esse é o espírito do mis-
sionário, esse é o espírito do Cristão. Se não deu 
certo, é o próprio Jesus que nos diz:- “Levanta-te, 
caminha, tenta novamente”. Nós temos feito isto 
várias vezes. A comunidade tem sido realmente, 
uma comunidade aberta, à nossa cidade, à nossa 
comunidade local, aberta aos tempos, que não são 
os de há 20, 30 ou 50 anos. Os tempos de hoje são 
outros. Se quisermos trabalhar hoje, com o espírito 

ANtero brANco
abranco@avozdeportugal.com

de há 20 anos, estamos muito errados, não se vai 
a lado nenhum. O nosso desafio é saber ler e res-
ponder aos desafios do nosso tempo. Os desafios 
do nosso tempo, não são os mesmos, hoje, os mes-
mos que ontem. Se nós temos feito alguma coisa 
importante, é porque todos juntos, temos consegui-
do responder aos desafios de hoje. Por isso a nos-
sa comunidade é uma comunidade em mudança e 
continuará a ter mudança, porque a igreja está em 
mudança, a sociedade está em mudança e nós não 
estamos alheios a essa mudança geral.
Tudo isto para nos dizer que tem sido uma ex-

periência feliz, ótima. Um desafio enorme, que 
abraçou e que podemos imaginar quando aqui che-
gou, que não pensava ficar tanto tempo connosco. 
Atualmente está numa fase de mudança e no final 
de junho, princípios de julho vai se ausentar por 
algum tempo, mais ou menos um ano, que o Sr. 
Padre Phong será nomeado pela Diocese, respon-
sável da Missão Santa Cruz, por esse tempo. Após 
esse ano sabático, o seu futuro ainda está um pou-
co ou quanto incerto. Que tanto pode voltar, como 
pode não voltar. Durante a sua ausência, esperamos 
que seja somente um ano, vamos sentir a falta des-
te grande homem que é o Padre José Maria. Um 
homem de bem, um homem de igreja, um homem 
de paz e de harmonia, amante das artes e do que é 
bonito,  com um nível intelectual fora do comum. 
Um homem dos sete talentos. É um excelente 

orador, psicólogo, filósofo, teólogo, escritor, pin-
tor, arquiteto, desenhador de interior, até mesmo o 
melhor guia turístico que tivemos, nas viagens pro-
porcionadas pela UTL. Enfim, um ser excecional.
Devemos agradecer a Deus de o ter posto no nos-

so caminho e de termos tido o previlégio  de convi-
ver com ele, durante os últimos dezoito anos. 
Agora, Padre José Maria, simplesmente lhe di-

zemos “Au revoir”.
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mordomos: srs. josé da costa e manuel da ponte  e paróquia
de santa cruz convidam todos os portugueses para as:

grandes Festas em Honra do
divino espírito santo

santa cruz | dias 27 e 28 de maio de 2017

Programação das festas
Pregação pelo distinto orador sr. Padre José maria Cardoso

sábado, 20 de maio
- 10h00: bezerrada na quinta Clément Poissant (comes, bebes e música)

domingo, dia 21 de maio
- 18h00: entrega das coroas aos mordomos

de 23 a 26 de maio
- 19h30: recitação do terço no salão nobre da missão de santa Cruz

sábado, dia 27 de maio
-   8h00: distribuição das pensões
- 17h30: missa
- 19h00: será servida a carne guisada 
- 20h45: espetáculo/baile com os grandes cantores LÉo & Leandro
               animado pela popular sylvie Pimentel, e dJ tony resendes

domingo, dia 28 de maio
- 12h00: saída do cortejo do espírito santo da rua rachel, 
                sobe a Clark até à marie-anne, st-Urbain
          até duluth e depois sobe a Clark até rachel
- 13h30: missa solene e coroação
- 15h30: serão servidas as sopas do espírito santo
- 16h30: a nossa fadista Jordelina benfeito
- 18h00: Concerto pelas filarmónicas de montreal e Laval
- 20h00: sorteio das domingas e mordomo

Sylvie
Pimentel

jordelina
benfeito

tony
reSendeS
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Não gosta de gastar dinhei-
ro, Pinóquio é a sua per-

sonagem imaginária preferi-
da e diz que o confessionário 
é muito agradavel. É o Álvaro 

Pereira, grande artista da velha guarda mon-
trealense.
A Voz de Portugal: Como se define a si próprio?
Álvaro Pereira: Pessoa simples, amigo dos amigos.
A V.P.: Qual é a sua melhor virtude?
A.P.: Confiar nos amigos.
A v.p.: E o seu pior defeito?
A.P.: Falta de paciência.
A V.P.: Qual é a sua melhor recordação de in-
fância?
A.P.: Quando cantei com 8 anos de idade na As-
sociação Católica de Ponta Delgada.
A V.P.: Quando criança, que profissão sonha-
va vir a ter?
A.P.:Ser artista.
A V.P.: O que significa para si a vida?
A.P.:Uma passagem com uma missão neste mundo.
A V.P.: Em que época histórica gostaria de ter 

conFeSSionario de álvaro Pereira
vivido? E porquê?
A.P.: A minha época, na que vivi e estou vivendo.
A V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
A.P.: P’ra mim é a minha terra, Ponta Delgada, 
São Miguel.
A V.P.: E o pior?
A.P.: Onde há desordem e guerras.
A V.P.: O que é viver emigrado?
A.P.: Uma condição de adaptação à vida do país 
de acolhimento.
A V.P.: Qual é a viagem mais agradável que fez?
A.P.: Já fiz muitas, mas a melhor foi à Républica 
Dominicana, Península de La Samana.
A V.P.: Quais são as características que mais 
admira no sexo oposto?
A.P.: Beleza, feminidade.
A V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
A.P.: Lidar com eles e depois não serem o que 
esperávamos de certas pessoas.
A v.p.: Como costuma ocupar os tempos livres?
A.P.: De verão. Eu ocupo-me muito do meu quin-
tal, à volta da piscina e no meu Camping.
A V.P.: O que mais lhe agrada no seu traba-
lho?
A.P.: Como artista, ter pessoas que gostam dos 
meus trabalhos musicais.

A V.P.: E o que mais lhe desagrada?
A.P.: Canta a gente com a alma e quem não com-
preende torce o nariz.
A V.P.: O que mais gosta em gastar dinheiro?
A.P.: Primeiro não gosto de gastar dinheiro. Se-
gundo, se gasto é empregado nos meus filhos .
A V.P.: Qual é o seu prato preferido?
A.P.: Bacalhau à Poço.
A V.P.: Qual é a sua canção preferida?
A.P.: Tony de Matos “Só nós dois é que sabemos”.
A V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
A.P.: Não sou muito de ler livros, mas o melhor 
foi “ Guerra e Paz”.
A V.P.: Qual é a sua canção preferida?
A.P.: E tudo o Vento Levou.
A V.P.: Que notícia gostaria de encontrar 
amanhã no jornal?
A.P.: Que me saísse a sorte grande no jogo, mas 
não sai porque não jogo.

A V.P.: Qual é a personagem internacional 
que mais admira?
Pinóquio, porque me recorda a minha infância.
A V.P.: Se fosse invisível para onde iria?
A.P.: Iria p’ró parlamento p’ra ouvir e ver o que 
falam entre eles.
A V.P.: Qual é a personalidade internacional 
que mais admira?
A.P.: Madre Teresa de Calcuta, por todo o bem 
que fez.
A V.P.: E qual é a personalidade nacional?
A.P.: Amália Rodrigues por tudo o que ela fez 
por Portugal.
A V.P.: O que pensa deste confessionário?
A.P.: Muito agradável.
A V.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a prin-
cipal medida que tomaria?
A.P.: Que no Mundo se amem uns aos outros, que 
se acabe o ódio e a inveja. Igualdade p’ra todos.
A V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
A.P.: Não deixes p’ra amanhã o que podes fazer 
hoje.

joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com

linha aberta:
514 790.0251

contacto Publicitário:
514 366.2888

domingo daS 16h àS 18h
5877 PaPineau, montreal, Qc

produtora:
roSa veloSa
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carnEirO: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: Tenha pensamentos positivos, pois nem 
tudo na vida nos pode correr pelo melhor. A vida exige de cada um 
a tarefa de lutar e vencer. Saúde: Não terá que se preocupar, está 

em plena forma. Dinheiro: Terá algumas dificuldades. Números da Semana: 
1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: Desta vez vai deixar os preconceitos 
de lado e lançar-se na paixão de cabeça. Saúde: Tendência para 
dores musculares. Dinheiro: Efetuará bons negócios. Números da 

Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48

géMEOs: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa 
Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família necessita que lhe dê mais 
atenção. Dê a mão a quem dela precisa. Uma palavra de consolo 
será sempre bem recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado com os 

seus ossos. Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.Números 
da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEjO: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas que 
significa Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos desentendimentos 
poderão deixá-lo muito magoado. Veja sempre a vida que Deus 
lhe dá como uma oportunidade para melhorar. Saúde: O seu 

organismo pode ressentir-se. Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança de 
atitude. Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEãO: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Uma boa conversa com o seu 
companheiro fortalecerá a vossa relação. Lembre-se que na vida 
não há impossíveis, apenas objetivos mais difíceis de alcançar! 

Saúde: Cuidado com os rins, beba muita água. Dinheiro: Poderão surgir boas 
oportunidades, não as deixe fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Poderá andar de 
paixão em paixão. Domine a sua agitação, permaneça sereno e 
verá que tudo lhe sai bem! Saúde: Sentir-se-á em forma. Dinheiro: 

Surgirão vários projetos que lhe permitirão alcançar aquela quantia de que 
tanto necessita. Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balanÇa: Carta da Semana: 5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos 
obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho! Saúde: 
Procure fazer algum tipo de desporto. Dinheiro: Maré pouco 
favorável para investimentos. 

Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpiãO: Carta da Semana: Rei de Copas, que significa 
Poder de Concretização, Respeito. Amor: Vai apaixonar-se 
facilmente, estará com um grande poder de sedução. A vida é um 
dom maravilhoso. Agradeça a Deus por ela! Saúde: Estará em boa 

forma. Dinheiro: Pode agora comprar aquele objeto de que tanto gosta. 
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sagitáriO: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Tente ser mais seletivo nas suas amizades. 
Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. Dinheiro: Tenha algum 
cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o 

jogo poderá sair prejudicado. Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39

capricórniO: Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo 
que vai dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes contra 
si. Saúde: Cuide mais dos seus pés. Dinheiro: Não deixe que os 

outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito no seu local de 
trabalho. Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta da Semana: O Carro, que significa Sucesso. 
Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação 
afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Dê mais 
atenção à sua saúde, pois na verdade quando julgamos estar 

bem nem sempre o estamos. Dinheiro: Período pouco favorável a grandes 
investimentos. Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEixEs: Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabilidade, 
Estudo e Mistério. Amor: Não se precipite numa decisão 
importante. Analise todos os factos e pense friamente. As decisões 
precipitadas não lhe serão favoráveis. Se alguém quiser desviá-lo 

do caminho do Bem, não o acompanhe! Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para que elas 
surtam o efeito que deseja. Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40

ato de gratidão Para com mota amaral

em boa hora, José Manuel 
Bolieiro, Presidente da 

Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, entendeu homenagear o primeiro 
Presidente do Governo Regional dos Açores, 
com o descerramento de uma placa na casa 
onde ele nasceu e viveu na Rua Lisboa, em 
Ponta Delgada.
A homenagem foi justificada por Rubens Pa-

vão, em nome da Comissão Municipal de To-
ponímia, que a propôs à Câmara Municipal. Foi 
Américo Natalino Viveiros, “compagnon de rou-
te” de Mota Amaral, como Deputado e membro 
do Governo Regional, quem falou sobre a figura 
ímpar deste estadista açoriano, prestando o seu 
testemunho do longo e relevante percurso políti-
co do primeiro Presidente do Governo Regional. 
A Rua de Lisboa, junto à casa nº 11B, encheu-

-se de familiares, representante das autoridades 
e muitos amigos e admiradores, que quiseram 
juntar-se à homenagem, num ato singelo, àquele 
que, mesmo fora da política, continua, como o 
próprio disse, a dar o seu contributo de cidadania 
ativa, pois um político numa se reforma. 
Natalino de Viveiros, naquela sessão enfatizou 

de forma clara e assertiva a personalidade de 
João Bosco da Mota Amaral, realçando o facto 
dele ter sido sempre um autonomista convicto, 

desafiando mesmo em várias ocasiões o poder 
de Lisboa, em defesa dos interesses dos Açores 
e dos açorianos. 
O orador lembrou que Mota Amaral sempre 

teve um percurso brilhante ao ponto de ter obti-
do no ensino secundário a mais alta classificação 
em Portugal, recebendo por isso o Prémio Na-
cional, atribuído ao melhor aluno. 
Como discípulo do Professor Marcelo Caetano, 

desde cedo se augurou um futuro brilhante para 
este açoriano dos quatro costados, que teve um 
belo sonho para este torrão insulano e desde o 25 
de abril apostou em unir as nossas ilhas, lutando 
contra bairrismos serôdios e apresentando um 
projeto de auto governação para os Açores, que 
mais tarde foi incluído na Constituição da Repú-
blica Portuguesa e sufragado em eleições diretas 
pelos açorianos de todas as ilhas, nas primeiras 
eleições regionais realizadas em 1976.
Todos reconhecem a humildade deste homem, 

que sempre imprimiu seriedade à política, nunca 
escondendo as suas convicções, quer religiosas, 
pessoais ou políticas e desde os primórdios da 
sua vida ativa, procurou pautar-se por uma poli-
tica de proximidade e de afetos, indo ao encontro 
das pessoas, fazendo das eleições a festa da de-
mocracia e mostrando que política é um serviço 
que se presta às pessoas. 
Mota Amaral, homem de fino trato e de apurado 

sentido de humor, pôs os presentes na homena-
gem a rir, ao afirmar que “O mais frequente é 
homenagens destas ocorreram já quando o ho-
menageado tem residência definitiva na proteção 
de São Joaquim. Ora eu, graças a Deus, estou 
ainda vivo, bem vivo e de boa saúde, e apesar de 
completar 74 anos parece que me mantenho em 
forma, pelo menos é isso que muitas pessoas me 
dizem pela rua”. 
Citando mais palavra menos palavra o que disse 

José Bolieiro “fica demonstrado nesta homena-
gem que houve uma relação de amizade e admi-
ração pelo que Mota Amaral fez ao longo da sua 
vida no relacionamento com as instituições, quer 
seja a nível regional, nacional e internacional, 
levando para lugares além-fronteiras o nome dos 
Açores, da política e da democracia”.
José Manuel Bolieiro no seu brilhante impro-

viso, disse ter-se revisto nas palavras lidas por 
Américo Viveiros quanto ao homenageado e 
destacou o seu sentimento e emoção de ter a 
honra de prestar homenagem a Mota Amaral, 
afirmando que este pequeno gesto tem a dimen-
são universal de uma alma, a alma de cada um 
dos amigos e admiradores do ex-Presidente do 
Governo, a alma coletiva de um povo que sabe 

reconhecer entre os seus, aqueles que se distin-
guiram pelo bem-fazer e fazer-bem comunitário. 
O homenageado afirmou que procura manter-se 

ativo em várias frentes, desde logo dando aulas 
pro bono na Universidade dos Açores, respon-
dendo a um convite do Reitor da Universidade 
dos Açores, e ainda estudando, comentando o 
que se vai passando no campo político e social 
das nossas ilhas, em Portugal, na Europa e pelo 
mundo fora.
Mota Amaral, advogado de profissão desde de 

1967, especializou-se em Direito Administrativo 
e Direito Fiscal e deixa um legado cívico muito 
relevante, pois foi antes do 25 de abril eleito à 
Assembleia Nacional em 1969, intervindo em 
questões de interesse para os Açores. Foi ainda 
deputado à Assembleia Constituinte e eleito em 
todas as Legislaturas seguintes suspendendo o 
mandato para desempenhar o cargo de Presiden-
te do Governo Regional dos Açores (entre 1976 
a 1995) sendo a pessoa com mais anos conse-
cutivos no exercício de um cargo governativo, 
previsto na Constituição, atingindo o alto cargo 
de Presidente da Assembleia da República. Por 
outro lado, foi fundador do PPD-PSD Açores em 
Maio de 1974, desempenhando elevados cargos 
diretivos, nas estruturas partidárias a nível regio-
nal e nacional. 
Esta homenagem da Câmara Municipal de Pon-

ta Delgada a Mota Amaral, honra o município e 
demonstra que em política, por vezes, há tam-
bém gratidão.

ANtóNIo peDro coStA
acosta@avozdeportugal.com

horóscopo maria helena martinS
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INFormAÇÃo 
pArA quem lÊ.

reSultADo pArA 
quem ANuNcIA.

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

agÊncias
de Viagens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEdrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOix inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

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

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

contabilista

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

www.acaixa.ca

serViços 
Financeiros

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentista

eletricidade

agÊncias
Funerárias

mercearias

monumentos

notários

padaria

renoVações
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

antóniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença Grave
- Invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma

Paulo F. Gonçalves

importadores

agência
AlgArve

restaurantes

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIo Do DólAr cANADIANo
16 DE MAIO DE 2017

1 EURO = CAD 1,515180

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

serViços consulares
EMbaixada dE
pOrtugal EM Otava
t.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425 | t.: 514.499.0359

Precisa-se de uma “nanny”, governante energética 
para cuidar de 2 crianças, jovem e que cozinhe. Se-
gundas e sextas-feiras perto do Metro Namur.
Por favor, ligue (514) 816-1215 ou (514) 261-0003

Controle o seu peso. Sinta-se no seu melhor. 
Resultados garantidos. 

Pacote de experiência, 3 dias. 
carlOs palMa: 514-961-0770

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

rOsa: 514-278-3956

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click 
Mega pode ver os canais portugueses, brasi-
leiros, e outros mais, canais desportivos de 
todos os países, filmes, séries, possibilidades 
ilimitadas. Desloco-me para instalação. 

cansadO dE pagar tantO
para a tElEvisãO tElEFOna já:

514-267-8766

serViços

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

aluga-se

Aluga-se apartamento renovado com 2 qts fechados, 
cozinha em cerâmica, e quartos em madeira, 

aquecimento elétrico, entradas para máquina de lavar 
e secar. Ideal para casal ou pessoa só. Referências, 

deve ser respeitosa e tranquila. 514-354-6568

Vende-se

Vende-se ViVenda

qualidadE supEriOr EM Marinha
grandE, pOrtugal. pErtO das 
praias da nazaré, sãO pEdrO

dE MOEl, E viEira dE lEiria.
cOntactOs:

514-425-9181
GERMEnioLa@GMaiL.CoM

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

514-242-7649

gilbErtO
EspEcialista 

EM rEnOvaÇõEs
ligEiras

Cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

Você está procurando um novo desafio ou simples-
mente uma nova oportunidade?

bain MagiquE Está À prOcura
dE nOvOs EMprEgadOs

Várias posições disponíveis na nossa fábrica e sede 
em Saint-Eustache! Esperamos sua aplicação

carrieres@bathfitter.com

daMa dE cOMpanhia pOrtuguEsa
Precisa-se de dama de companhia, portuguesa, que 
saiba cozinhar e que tenha experiência e vocação 
para lidar com idosos. As funções incluem preparar as 
refeições e fazer companhia a uma senhora que mora 
na Ville Mont-Royal. O horário será de três horas por 
dia, entre 4 ou 5 dias por semana, a acordar mutua-
mente, bem como as condições salariais que serão 
discutidas na entrevista. Como se trata de um cuidado 
que requer muita sensibilidade, todas as interessadas 
deverão apresentar referências.

Favor de contactar 
Paula de Vasconcelos : 514-527-6400

KEMF Inc. especialistas em instalações de calhas e 
proteção de calhas procura uma equipe de 2-homems 
de experiência para fazer instalações de calhas.
Os candidatos devem: 
•Possuir uma carta de condução válida
•Estar disponível para trabalhar em e ao redor da área 
de Montreal
•Possuir suas próprias ferramentas
•Não ter medo das alturas
Se você tem as qualificações e está interessado, entre 
em contato com Anabela por telefone 450-923-4812 
ou por courreio eletronico Anabela@kemf.ca

Precisa-se de uma senhora para limpeza e tormar 
conta de um condo de um casal. Deve ter expe-
riência e trabalhar sexta-feira e um segundo dia 

quer seja segunda ou terça-feira.
Deve ter boas referências.

514-341-6016 telefonar da 2ª à 6ª feira das 9h às 
18h e deixar mensagem em francês ou inglês

emprego

Aluga-se 51/2 no canto de Bordeau e Beaubien, 2 qts 
de banho, 2 salões, 2 cozinhas, muito moderno com 

estacionamento e quintal. 
cOnniE 514-909-3014
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

empregos

Restaurante português procura um(a) cozinheiro(a) 
e um/a assistente de gerente com experiência para 
trabalhar a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022

jardins dEs bEaux-rÊvEs
Companhia paisagista procura homens para

trabalhar nos jardins. Com um mínimo de dois anos 
de experiência. BOM SALÁRIO

514-554-0213 Ou 450-641-7389

prEcisa-sE dE hOMEM para instalaÇãO  
dE aluMÍniO cOM Ou sEM ExpEriÊncia

tEl.:514-362-1300

Precisa-se de uma equipa com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios a 
tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um car-
ro. Homens e mulheres podem se inscrever. Expe-
riência em colocação e polimento de piso em cerâ-
mica, com máquinas de lavar carpetes, uma mais 
valia. Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-
1977 ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.

Somos uma família que fala inglês em Montreal e 
estamos à procura de uma governanta/ Gerente 
de Casa responsável, enérgica, inteligente, traba-
lhadora e com experiência a tempo inteiro (40h/s 
| 575$/semana). Tarefas domésticas gerais. Com 
carta de condução válida. Por favor, envie as suas 
informações juntamente com o seu número de te-
lefone para lilasara2015@gmail.com e será contac-
tada com mais detalhes.

Precisa-se de uma pessoa para trabalhos gerais 
tal como pequenas reparações e manutenção 

de edifícios. Deve ter a sua ferramenta e ter 
experiência neste ramo. Carlos: 514-601-8798

m e m o r A N D u m
2º anO dE saudadE

antOninO siMõEs FErrEira
29-09-1940- 23-05-2015

Saudoso marido, pai, sogro, avô e 
amigo foste embora muito cedo e 
já passaram 2 anos de saudades. 
Hoje és o nosso anjo da guarda, 
continuas nos nossos corações 
com muitas saudades da tua es-
posa, filhos, noras, netas, neto e 
familiares. Uma missa será cele-
brada em sua memória dia 23 de 
maio às 18h30 na igreja Santa 
Cruz. Agradecemos a todas os 
que participarem.

Rosa Ferreira

dEli du Marché 440
Precisa-se de um cozinheiro para Fast Food

a tempo inteiro (40h/por semana). 
514-299-4911 ou apresentar-se no 

3535 autoroute 440 oeste, Laval, H7P5G9

antóniO MissãO dE FOntEs
1933 – 2017

é com grande pesar, que a famí-
lia vem por este meio informar o 
falecimento em Montreal, no dia 
12 de março de 2017, com 84 
anos de idade, de António Mis-
são de Fontes, esposo de Maria 
do Rosário Pereira de Medeiros, 
natural de Santa Cruz, Lagoa, 
São Miguel, Açores. Ele dei-
xa na dor a sua esposa Maria, 
os filhos/as: Maria Margarida, 
Joseph Francisco, António Ma-
nuel, Jorge Alberto (Carole) e 
Donald (Christina), neta: Mélissa, irmãos/ãs: Maria dos 
Anjos (falecido João Raposo), Maria de Jesus (António 
Pires), Maria Inês (falecido Carlos Cordeiro) e Armando 
(Rosa da Ponte Chora), assim como cunhados/as, so-
brinhos/as, primos/as, outros parentes e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MaGnUS PoiRiER inc 
6825, rue Sherbrooke Est, Montréal
antónio Rodrigues
cel. 514-918-1848
O velório tem lugar hoje, quarta-feira 17 de maio 2017, 
das 17h às 22h, e amanhã quinta-feira dia 18 de maio 
de 2017 a partir das 8h. Segue-se a missa de corpo pre-
sente, na quinta-feira dia 18 de maio de 2017, às 10h na 
Igreja Santa Cruz, 60 rue Rachel Ouest, Montreal. Será 
sepultado no Cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Haja.

bEnvindE da silva
Faleceu em Montreal, no dia 11 
de maio de 2017, com 86 anos 
de idade, a senhora Benvinde 
Da Silva esposa do já felecido 
Carlos Rodrigues, natural de 
Santa Cruz, Madeira, Portu-
gal. Deixa na dor seus filhos/
as Theresa, Gorette, Carlos, 
Mary, Benvinda, John e Ma-
nuel, Cunhado/as, netos/as, 
familiares e amigos.
Os servicos fúnebres estiveram 
a cargo de:
alfred Dallaire | MEMOria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca    514-277-7778
Bruno Costa
O velório teve lugar terça-feira 16 de maio de 2017 das 
14h as 22h. O funeral é celebrado hoje quarta-feira 17 
de maio de 2017 às 10h na igreja Santa Cruz. Foi se-
pultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A famí-
lia vem por este agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram tomar parte nas ceremónias fúnebres ou de 
qualquer forma, se lhe associaram na dor. Bem Haja.

alda dE MEdEirOs piMEntEl
1923-2017

Faleceu em Laval, no dia 11 
de maio de 2017, com 93 anos 
de idade, senhora Alda De 
Medeiros Pimentel  esposa do já 
falecido Sr. Francisco Medeiros 
Araujo, natural de Ponta Graça, 
São Miguel, Açores. Deixa na 
dor suas filhas Maria Helena 
Araujo, Margarida Machado 
(José Machado), seus netos/as 
Sylvie, Frank, Jean-Francois, 
David, Fernanda e Philippe, 
seus bisneto/as Victoria, Briana 
e Matteo, cunhadas, sobrinhos /
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred Dallaire | MEMOria
2159, St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
O velório teve lugar domingo 7 de maio de 2017 das 14h 
às 17h e das 19h às 22h. O funeral  foi celebrado se-
gunda-feira 15 de maio de 2017 às 10h na igreja Nossa 
Senhora de Fátima de Laval e foi sepultada em cripta 
no Mausolée St-Martin em Laval. A família vem por este 
meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

m e m o r A N D u m
1º anO dE saudadE

jOsé MOniz
Ninguém sabe o quanto os senti-
mos pela sua falta, ninguém sabe 
como estamos a sofrer sem ti. A 
vida nunca será a mesma. Estas 
nos nossos corações e serás sem-
pre na nossa  memória. Não há 
um dia, querido pai, Que eu não 
penso em ti. Te amo para sempre. 
Esposa, crianças, netos e família.
Renovam com profunda saudade 
a missa do primeiro ano em sua 
memória, que será rezada no do-

mingo 21 de maio na igreja Santa Cruz, às 10h00. Bem 
haja.

Precisa-se de um trabalhador em “Pavé Unis” 
com experiência. Podem nos contactar para o 

514 325-7729 ou enviar o vosso CV para 
josbucaro@bucaro.ca

empregos

tErrassEMEnt sicurElla Et Fils inc.
Precisa-se de chefe de equipa e bons trabalhadores 
para trabalhar em pavimento na margem sul, Montreal 
e seus arredores. Tipo de trabalho: dominando as téc-
nicas variadas em colocação de pedras, muros, esca-
das, calçadas, turfa etc. Confortável na condução de 
material de construção (escavadora/camião). Com 2 
anos de experiência e carta de condução. 40h por se-
mana. Excelente salário segundo a experiência.

pEtEr au 450-465-2969
oU inFo@SiCURELLaETFiLS.CoM

Precisa-se de uma senhora operadora de máquinas 
de costura a tempo inteiro (39 horas por semana) boa 

regalias e há ar condicionado. Lucia 514-816-0873

alFrEdO rOdriguEs
1936-2017

Faleceu em Montreal, no dia 9 
de maio de 2017, o Sr. Alfredo 
Rodrigues, natural da Ribeira 
Das Tainhas, São-Miguel, Aço-
res, com a idade de 81 anos.
Deixa na dor sua esposa Ma-
ria Do Carmo Vieira Rodrigues, 
seus filhos José (Lucie), Leonor 
(John), Marta (Edward), e Ana 
(Silviu), netos Melissa, Matthew, 
Andrew, Thomas e Erica, seus 
irmãos, irmãs, cunhados/as, 
sobrinhos/as assim coma outros restantes familiares e 
amigos.
Os servicos fúnebres estiveram a cargo do:
Grupo Yves Legaré
1350, autoroute 13 Laval, Qc
Victor Marques
514-595-1500
O funeral teve lugar no dia 16 de maio após missa de 
corpo presente, pelas 11 horas, na igreja Nossa Senho-
ra de Fátima de Laval, seguindo depois para o Mauso-
léu Du Ruisseau em Laval onde foi sepultado em cripta.
A família vem por este agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram tomar parte nas ceremónias fúnebres 
ou de qualquer forma, se lhe associaram na dor. Bem 
Haja.
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 p j v E d
1-Chelsea 90 37 29 3 5
2-Tottenham 80 36 24 8 4
3-Liverpool 73 37 21 10 6
4-Manchester City 72 36 21 9 6
5-Arsenal 69 36 21 6 9
6-Man. United 65 36 17 14 5
7-Everton 61 37 17 10 10
8-West Bromwich 45 36 12 9 15
9-Southampton 45 36 12 9 15
10-Bournemouth 45 37 12 9 16
11-Leicester City 43 36 12 7 17
12-West Ham 42 37 11 9 17
13-Crystal Palace 41 37 12 5 20
14-Stoke City 41 37 10 11 16
15-Burnley 40 37 11 7 19
16-Watford 40 37 11 7 19
17-Swansea City 38 37 11 5 21
18-Hull City 34 37 9 7 21
19-Middlesbrough 28 37 5 13 19
20-Sunderland 24 36 6 6 24

Inglaterra
PremIer league

campeonatos europeus - classiFicação

 p j v E d
1-Juventus 85 36 27 4 5
2-roma 81 36 26 3 7
3-Napoli 80 36 24 8 4
4-Lazio 70 36 21 7 8
5-Atalanta 66 36 19 9 8
6-Milan 60 36 17 9 10
7-Fiorentina 59 36 16 11 9
8-Internazionale 56 36 17 5 14
9-Torino 50 36 12 14 10
10-Sampdoria 47 36 12 11 13
11-Udinese 44 36 12 8 16
12-Cagliari 44 36 13 5 18
13-Chievo 43 36 12 7 17
14-Sassuolo 43 36 12 7 17
15-Bologna 41 36 11 8 17
16-Genoa 33 36 8 9 19
17-Empoli 32 36 8 8 20
18-Crotone 31 36 8 7 21
19-Palermo 23 36 5 8 23
20-Pescara 14 36 2 8 26

 p j v E d
1-Monaco 89 36 28 5 3
2-Paris SG 86 37 27 5 5
3-Nice 77 37 22 11 4
4-Lyon 66 37 21 3 13
5-Marseille 59 37 16 11 10
6-Bordeaux 58 37 15 13 9
7-Nantes 51 37 14 9 14
8-Saint-étienne 50 36 12 14 10
9-Rennes 50 37 12 14 11
10-Guingamp 47 37 13 8 16
11-Toulouse 43 37 10 13 14
12-Lille 43 37 12 7 18
13-Angers 43 37 12 7 18
14-Metz 41 37 11 10 16
15-Montpellier 39 37 10 9 18
16-Dijon 36 37 8 12 17
17-Caen 36 37 10 6 21
18-Lorient 35 37 10 5 22
19-Bastia 34 37 8 10 19
20-Nancy 32 37 8 8 21

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 79 33 24 7 2
2-RB Leipzig 66 33 20 6 7
3-B. Dortmund 61 33 17 10 6
4-TSG Hoffenheim 61 33 16 13 4
5-Hertha BSC 49 33 15 4 14
6-SC Freiburg 48 33 14 6 13
7-FC Köln 46 33 11 13 9
8-W. Bremen 45 33 13 6 14
9-B. M´gladbach 44 33 12 8 13
10-Schalke 04 42 33 11 9 13
11-E. Frankfurt 41 33 11 8 14
12-B. Leverkusen 38 33 10 8 15
13-Mainz  37 33 10 7 16
14-FC Augsburg 37 33 9 10 14
15-Wolfsburg 37 33 10 7 16
16-Hamburger SV 35 33 9 8 16
17-FC Ingolstadt  31 33 8 7 18
18-Darmstadt 98 24 33 7 3 23

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Barcelona 87 37 27 6 4
2-Real Madrid 87 36 27 6 3
3-Atlético Madrid 75 37 22 9 6
4-Sevilla 69 37 20 9 8
5-Villarreal 64 37 18 10 9
6-Athletic 63 37 19 6 12
7-Real Sociedad 63 37 19 6 12
8-Eibar 54 37 15 9 13
9-Alavés 54 37 14 12 11
10-Espanyol 53 37 14 11 12
11-Málaga 46 37 12 10 15
12-Valencia 46 37 13 7 17
13-Celta de Vigo 44 36 13 5 18
14-Las Palmas 39 37 10 9 18
15-Real Betis 38 37 10 8 19
16-Leganés 34 37 8 10 19
17-Deportivo 33 37 7 12 18
18-Sporting Gijón 30 37 7 9 21
19-Osasuna 22 37 4 10 23
20-Granada 20 37 4 8 25

eSPanha
lIga BBVa

F1 hamilton SuPera
vettel e vence em eSPanha

lewis Hamil-
ton não bai-

xou os bracos e 
até mostrou que 
pode lutar de 
igual para igual 

com Sebastian Vettel em pista. 
Incrível a luta entre os dois neste 
circuito da Catalunha no Grande 
Prémio de Espanha, embora ti-
vesse beijado, roda contra roda, a 
luta foi verdadeiramente vencida 
pelo piloto da Mercedes.
Daniel Ricciardo, Red Bull com-

pletou o pódio em terceiro, o seu 

primeiro pódio da 
época. Mais uma 
deceção do nosso 
piloto canadiano 
Lance Stroll, Wi-
lliams, que termi-
nou em 16º lugar. 
“A partida foi boa, 
estava mesmo a 
rodar à mesma al-
tura que Ricciardo 
mas depois da minha segunda para-
gem nas boxes nada funcionava”, 
dizia o jovem piloto aos jornalistas. 
Uma largada cheia de problemas 
que começou entre Felipe Massa 
e Alonso, fazendo  o brasileiro fu-
rar o seu pneumático e cair para a 
cauda do pelotão. Vettel saltou  à 
frente de Hamilton e assegurou os 
comandos da prova, enquanto Vers-
tappen tocou o carro do Raikkonen, 
que acabou por quebrar a suspensão 

da roda dianteira do finlandês. Fe-
lipe Massa também teve problemas 
com pneu furado, depois de um to-
que com o Alonso e teve que ir aos 
boxes. Enquanto Verstappen, Red 
Bull, abandonava a prova. Depois 
de sete voltas de prova, Vettel já ti-
nha mais de dois segundos à frente 
de Hamilton, que tinha cinco segun-
dos em relação a Bottas. Na 14 volta 
, Hamilton começou a aproximar-se 
de Vettel, que foi o primeiro dos co-
mandantes a ir às boxes para mudar 
de pneus, fazendo-a uma volta de-
pois. Hamilton continuou em pista 
acelerando forte por mais algumas 
voltas, para poder ganhar alguns 

preciosos segundos ao 
jovem alemão da Fer-
rari. Quando Hamilton  
parou, na 21ª volta, colo-
cou os pneus médios. A 
estratégia da Mercedes 
era de tentar fazer uma 
paragem a menos que a 

Ferrari. Valtteri Bottas, Mercedes, 
que ainda não tinha parado, assu-
miu a liderança e segurava Vettel, 
que vinha atrás, colado às traseiras 
do seu Mercedes. 
Próximo encontro dentro de 

duas semanas no Grande Prémio 
de Mónaco. Lembramos os nossos 
leitores que estamos no penúltimo 
Grande prémio antes do grande 
prémio do Canadá, a 11 de junho 
no Circuito Gilles Villeneuve.

hélDer DIAS

eSPanha: Fábio coentrão
e Falcao acuSadoS de
Fraude FiScal
A Fiscalía Provincial de Ma-

drid acusa Fábio Coentrão e 
Radamel Falcao de fraude fiscal 
em Espanha. A notícia foi avan-
çada pelo jornal El Confidencial e 
confirmada por outros órgãos de 
comunicação social do país vizi-
nho, incluíndo a Agência EFE.
De acordo com as informações 

disponíveis, Coentrão e Falcao são 
acusados de terem defraudado a 
Hacienda em perto de sete milhões 
de euros, face à omissão de verbas 
relativas a direitos de imagem.
Radamel Falcao é o principal vi-

sado, com uma fraude avaliada em 
5,66 milhões de euros em 2012 e 
2013, na altura em que representava 
o Atlético de Madrid. O avançado 
utilizou as sociedades Business Ti-
ger (Colômbia) e Fardey Overseas 
(Ilhas Virgens Britânicas) para esse 
efeito.
Fábio Coentrão é acusado de fugir 

ao pagamento devido de 1,29 mi-
lhões de euros entre 2012 e 2014, 

com recurso às sociedades Rodinn 
Company (Panamá) e Multisports 
& Image Management Limited (Re-
púplica da Irlanda)
O lateral português continua a re-

presentar o Real Madrid.

SP. braga Pode vir a ter
nova data de naScimento

António Pedro Peixoto, can-
didato à presidência do Sp. 

Braga, admite mudar a data de 
nascimento do clube, se for eleito 
e o estudo de uma empresa exter-
na assim o determinar.
O clube celebra o ano de 1921 

como o do seu nascimento, mas 
há quem defenda que há notícias 
da época que já falam do clube em 
1914 e, outros, em 1919. «Eu não 
sei se é ou não [outra data], não te-
nho qualquer opinião formada, para 
mim é 1921 porque é a que está, 
mas com estudos de entidades ex-
ternas, não vinculadas a nenhuma 
das fações, vamos ter elementos 
para analisar e apresentar em as-

sembleia-geral. Se tivesse que alte-
rar a data de nascimento do clube, 
isso seria respeitar o nosso passado. 
O clube é dos sócios e adeptos, não 
é do presidente, do treinador ou dos 
jogadores, e essa situação tem que 
ser decidida pelos sócios», disse 
à margem de uma reunião com o 
presidente da câmara municipal de 
Braga, Ricardo Rio, em que apre-
sentou o seu programa ao autarca.
O candidato defende algumas me-

lhorias no estádio municipal para 
proporcionar mais conforto aos 
adeptos, estando ainda a desen-
volver um projeto para um acesso 
pedonal desde a zona do Bairro da 
Misericórdia até ao estádio.



A Voz de PortugAl  |  17 de MAIo de 2017  |  P. 19

taça de portugal

1-Portimonense 80 41 24 8 9 68 38
2-Desp. Aves 78 41 22 12 7 60 38
3-Benfica B 63 41 18 9 14 54 55
4-Penafiel 63 41 18 9 14 55 52
5-Braga B 61 41 16 13 12 63 49
6-Varzim 61 41 17 10 14 45 45
7-U. Madeira 61 41 16 13 12 50 43
8-Santa Clara 60 41 16 12 13 43 40
9-FC Porto B 60 41 16 12 13 51 47
10-Académica 59 41 16 11 14 40 34
11-Sp. Covilhã 59 41 14 17 10 50 41
12-V. Guimarães B 57 41 17 6 18 51 48
13-Gil Vicente 56 41 13 17 11 47 47
14-Sporting B 54 41 15 9 17 63 61
15-Cova da Piedade 52 41 14 10 17 43 58
16-Ac. Viseu 51 41 13 12 16 47 52
17-Famalicão 50 41 13 11 17 45 50
18-Leixões 46 41 10 16 15 44 46
19-Fafe 45 41 11 12 18 52 62
20-Vizela 43 41 8 19 14 36 49
21-Freamunde 40 41 9 13 19 39 51
22-Olhanense 25 41 6 7 28 42 82

  P J V E D GM GS

1-Benfica 81 33 25 6 2 70 16
2-FC Porto 76 33 22 10 1 70 16
3-Sporting 67 33 20 7 6 64 35
4-V. Guimarães 62 33 18 8 7 50 38
5-Braga 54 33 15 9 9 51 34
6-Marítimo 49 33 13 10 10 34 32
7-Rio Ave 46 33 13 7 13 39 39
8-Feirense 45 33 13 6 14 30 45
9-Boavista 42 33 10 12 11 31 34
10-Chaves 38 33 8 14 11 34 38
11-Belenenses 36 33 9 9 15 27 43
12-Paços Ferreira 35 33 8 11 14 32 45
13-Estoril Praia 35 33 9 8 16 32 40
14-V. Setúbal 35 33 9 8 16 28 38
15-Arouca 32 33 9 5 19 31 53
16-Moreirense 30 33 7 9 17 30 47
17-Tondela 29 33 7 8 18 27 52
18-Nacional 21 33 4 9 20 21 56

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
12/05 Belenenses 1-1 Moreirense
13/05 Arouca 1-2 Tondela
  Benfica 5-0 V. Guimarães
  Feirense 2-1 Sporting
14/05 Chaves 2-2 Rio Ave
  Marítimo 1-1 Estoril Praia
  FC Porto 4-1 P. Ferreira
  Braga 4-0 Nacional
15/05 V. Setúbal 0-1 Boavista

20/05 Rio Ave 11h00 Belenenses
  Paços Ferreira 11h00 Marítimo
  Nacional 11h00 V. Setúbal
  V. Guimarães 13h15 Feirense
  Boavista 15h30 Benfica
21/05 Estoril Praia 13h00 Arouca
  Tondela 13h00 Braga 
 Moreirense 13h00 FC Porto
  Sporting 15h15 Chaves

PrÓXIMA JornAdA

    1ª Mão     2ª Mão
Ajax-Lyon       4-1       3-1
Celta de Vigo-Manchester United       0-1       1-1

2017/05/28    Benfica 12h00 V. Guimarães

    1ª Mão    2ª Mão
Real Madrid - Atlético Madrid       3-0       2-1
Monaco - Juventus       0-2       2-1

reSultAdoS
12/05 FC Porto B 1-0 Guimarães B
13/05 C. Piedade 1-3 Desp. Aves
14/05 Portimonense 3-2 Olhanense
  Sp. Covilhã 1-1 Santa Clara
  Famalicão 2-1 Ac. Viseu
  Fafe 2-1 Varzim
  Vizela 1-1 Freamunde
  U. Madeira 5-1 Gil Vicente
  Penafiel 0-0 Leixões
  Benfica B 1-4 Braga B
  Sporting B 1-2 Académica

20/05 Freamunde 11:00 Sp. Covilhã
21/05 Santa Clara 6:45 Portimonense
  Desp. Aves 6:45 Fafe
  Leixões 6:45 U. Madeira
  Varzim 11:00 Vizela
  Olhanense11:00 Penafiel
  Gil Vicente 11:00 Famalicão
  Ac. Viseu 11:00 Cova da Piedade
  Académica 11:00 FC Porto B
  Braga B 11:00 Sporting B
 V. Guimarães B 11:00 Benfica B

PrÓXIMA JornAdA

grupO East  j p
1-Toronto FC 12 25
2-Columbus Crew 12 19
3-Orlando City 10 19
4-New York City FC 10 17
5-NY Red Bulls 12 16
6-Chicago Fire 10 15
7-NE Revolution 11 13
8-Atlanta United FC 10 12
9-DC United 10 11
10-Philadelphia Union 10 10
11-Impact Montréal  10 10

grupO WEst j p
1-Houston Dynamo 10 19
2-FC Dallas 9 19
3-Sporting KC 11 19
4-Portland Timbers 11 18
5-SJ Earthquakes 11 15
6-Vancouver Whitecaps 10 13
7-LA Galaxy 10 11
8-Minnesota United 11 11
9-Seattle Sounders 10 10
10-Real Salt Lake 11 8
11-Colorado Rapids 9 7

mls

deciSõeS e Fio de
eSPerança em novo milagre
benfica é tetracampeão e nada mais 

há por definir nas primeiras cinco 
posições na tabela classificativa da Liga. 
FC Porto, Sporting, V. Guimarães e Sp. 
Braga já sabem o que o futuro lhes re-
serva a uma jornada do fim da compe-
tição.
Cinco clubes chegam à derradeira ronda 

com cenários em aberto e nesse capítulo o 
grande mérito vai para o Tondela, que man-
tém um fio de esperança em novo milagre 
graças ao primeiro triunfo fora de casa em 
toda a época (1-2). Demérito do Arouca, 
que se vê assim arrastado para esse fim-de-
-semana de incerteza, a par do Moreirense.
Tondela (29 pontos, recebe o Sp. Braga), 

Moreirense (30 pontos, recebe o FC Por-

to) e Arouca (32 pontos, visita o Estoril) 
discutem em cima da meta a identidade do 
parceiro do Nacional da descida para a II 
Liga.
Pedro Nuno foi o herói da equipa de Pepa, 

garantindo a reviravolta após tento inicial 
de Crivellaro. Apenas um ponto nos últi-
mos quatro jogos para o Arouca de Jorge 
Leitão. O Moreirense de Petit está igual-
mente em risco mas conseguiu evitar a 
derrota no Restelo, frente a um Belenenses 
que jogou em superioridade numérica na 
última meia-hora (1-1).
A outra decisão em aberto diz respeito ao 

sexto lugar, com via aberta para a Europa. 
Um golo de Tarantini ao cair do pano em 
Chaves manteve o Marítimo ao alcance do 
Rio Ave, embora a distância de três pontos 
garanta considerável favoritismo para os 
madeirenses.
Em jogos entre quatro boas equipas da 

Liga, um livre cobrado de forma exemplar 
por Kléber selou o empate para o Estoril na 
visita ao Marítimo (1-1). Um golaço de Fá-
bio Martins abriu caminho para um exce-
lente duelo entre Desp. Chaves e Rio Ave, 
com duas vantagens para os locais e igual 
número de recuperações visitantes (2-2). O 
sonho está vivo. Pouco, mas está.
Tudo o resto ficou decidido sem margem 

para surpresas. O Benfica já tinha dado um 
passo de gigante com a vitória em Vila do 
Conde, frente ao Rio Ave - distanciando-

-se de um FC Porto que empatou com o 
Marítimo – e confirmou um tetra inédito na 
sua história com uma goleada frente ao V. 
Guimarães, numa das melhores exibições 
da temporada (5-0).
A equipa de Rui Vitória resistiu à aproxi-

mação do FC Porto na segunda volta e des-
colou quando o principal adversário per-
deu força. O 36 chegou ao mesmo tempo 
que os primeiros pedidos de 37. Mas pelo 
caminho ainda há uma final da Taça para 
disputar, com possibilidade de dobradinha. 
Precisamente frente ao Vitória minhoto.
O Estádio do Dragão abriu portas para um 

FC Porto-P. Ferreira na ressaca da festa do 
título mas a resposta foi minimamente dig-
na. Rostos fechados, como seria de esperar, 

um desvio de Ricardo Valente a permitir o 
festejo de Pedrinho perante Iker Casillas e 
curta sensação de pânico. A equipa azul e 
branca deu a volta em oito minutos.
Com o apuramento direto para a Liga dos 

Campeões garantido, o FC Porto despediu-
-se com seu recinto com golos de Herrera, 
Brahimi, Diogo Jota e André Silva (4-1).
O fim-de-semana foi ainda pior para o 

Sporting. Entrou em campo após a cele-
bração do Benfica e foi incapaz de resis-
tir a uma reviravolta do Feirense em Santa 
Maria da Feira (2-1). Dois golos de Tiago 
Silva anularam o festejo de Gelson Martins 
e agudizaram o desgosto, ainda com a der-
rota frente ao Belenenses na memória.
A noite de domingo terminou com a go-

leada do Sp. Braga frente ao condenado 
Nacional da Madeira (4-0), na redenção de 
Stojiljkovic e a estreia gloriosa de Pedro 
Neto, o primeiro jogador de 2000 a marcar 
na Liga.
Já na noite de segunda-feira, em duelo en-

tre equipas tranquilas, o Boavista foi a Se-
túbal vencer por um a zero, com um golo 
de chapéu de Iuri Medeiros.
A equipa «axadrezada» confirmou as-

sim a melhor campanha desde que re-
gressou ao principal escalão, aplicando 
a quinta derrota consecutiva à formação 
sadina, e logo na despedida de Meyong 
do Bonfim.
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Todos me diziam que 
a leitura das cartas ou 
do cigarro era coisa 
do diabo, mas confes-
so que sempre quis 
encontrar alguém que 
soubesse fazer leitu-
ras e que me falasse 
do meu passado e do 
meu futuro sem que 
eu dissesse nada. ao 
fim de visitar muitos 

mentirosos e charlaães que só diziam dis-
parates, finalemente encontrei alguém real 
e verdadeiro. o José disse-me tudo e ad-
vertiu-me para males e perigos. Está tudo 
bem na minha vida agora que José é o meu 
guia.                                                         NN

os médicos diziam 
que era glândula da 
tiróide que me causa-
va a obesidade extre-
ma e que precisava 
de tratamento clínico. 
Por mais que seguis-
se essas instruções o 
meu peso não baixa-
va e nunca fui gorda. 
Estava sempre me-
tida em casa por ter 

vergonha do meu corpo mas isso mudou 
depois de visitar o José. Ele mostrou-me 
que ela queria que eu ficasse feia para 
ele não me desejar. agora estou saudável 
outra vez e não quero mais saber desse 
homem. obrigada José.            Carmenza

o amor! Essa força 
que move a vida! Es-
tava a perdê-lo por 
culpa do orgulho e da 
altivez. Ele sempre 
foi e será o meu úni-
co amor. Saber que 
tinha perdido deixa-
va, muito mal e como 
ele é tão decidido e 
jurou não voltar para 
mim, sabia que ele ia 

cumprir a promessa e por isso visitei o 
josé. Recebi de volta o amor! agradeço a 
este jornal que me trouxe a publicidade 
do José e agradeço a Deus por ter dado 
tanto poder ao José.     Catarina


