
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

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs sObrE carvãO
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Cláudia PasCoal venCe
Festival RtP da Canção

Continuação na página 6
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o Mundialito Canadá - HistóRia de suCesso
Decorreu no passado sába-

do na missão Santa cruz, a 
gala mundialito-canadá.  Para 
os leitores que não sabem o que 
é o mundialito, permita que lhe 
explique. o mundialito é o maior 
torneio de futebol para crianças 
no mundo. endossado pela FIFA, 
esta competição envolve cerca de 
50 países, 300 equipas e 5000 jo-
gadores. esta grande escola co-
meçou na Argentina, decorreu 
nas canárias e  depois Portugal 
durante 10 anos. 
Este ano esta competição de alto 

nível para jovens amantes do jogo 
da bola terá lugar em Espanha. O 
Canadá está presente  desde 2011 

graças a José Luís Timóteo e Simão 
Mateus Mendes, fundadores da Es-
cola desportiva Mundialito (ESM) 
aqui no Canadá. Insatisfeitos com a 
maneira que outras escolas e asso-
ciações ensinavam futebol aqui em 
Montreal, estes aficionados da bola 
tiveram a coragem de começar do 
nada e fazer diferente e melhor que 
os outros. Foi assim que em 2009-
2010 implementaram as técnicas de 
treino e jogo da Academia do Mun-
dialito. 
Desde então, este  projeto  ambi-

cioso cresceu exponencialmente 
chegando a levar doze equipas ao 
Mundialito em Portugal. 
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ANtóNIo
PeDro coStA

uM FutuRo assoMbRoso

é o pensador que 
está nas bocas 

do mundo, com 
conferências pelo 

Planeta, divulgando as suas teo-
rias sobre a história da humanida-
de e perspetivando o amanhã com 
uma lucidez estonteante. trata-se 
de Yuval Noah Harari, um profes-
sor israelita de História e autor do 
best-seller internacional Sapiens: 
uma breve história da humanida-
de e também do Homo Deus – uma 
breve História do Amanhã. 
Considero que se tratam de livros 

de leitura obrigatória, pela perspetiva 
que nos permite obter e pela impor-
tância que esta perspetiva poderá ter 
nas nossas vidas no futuro. Yuval Ha-
rari deixa-nos a pensar e por vezes a 
temer do que está para vir num mun-
do em constante mutação, em que o 
homem está a ser deixado levar pelos 
robots que passarão, por este cami-
nhar, a mandar no próprio ser huma-
no que o criou.
O Guardian Books of the Year 2016 

diria dele acerca o livro Homo Deus: 
«De uma lucidez invejável (e alar-
mante), descreve os enormes desafios 
que temos pela frente, enquanto espé-
cie, à medida que a tecnologia genéti-
ca, a inteligência artificial e a robótica 
alteram profundamente as nossas re-
lações humanas e com outras espé-
cies. Uma leitura ainda mais voraz 
e mais importante do que a do seu já 
excelente Sapiens». Harari é um es-
critor excecional, que parece ter sido 
escolhido pelas musas como veículo 
do zeitgeist… Um livro fascinante. 
Este professor no departamento de 
História da Universidade Hebraica 
de Jerusalém por onde passa capta 
a atenção dos participantes nas suas 
palestras e tornou-se viral em plata-
formas digitais, como o youtube e ne-
tflix que são visionadas por milhões 
de pessoas, ávidas em perceber por 
onde caminha este mundo alucinante. 
Harari nasceu em Israel, embora seja 
filho de judeus com raízes na Euro-
pa Oriental. Especializou-se primeiro 
em História mediavel e História mili-
tar, antes de completar seu doutorado 
no Jesus College, Oxford, em 2002. 
Desde então, ele tem publicado nu-
merosos livros e artigos, incluindo 
Operações Especiais na Era do Cava-
lheirismo.
Ele agora é especializado em His-

tória mundial e processos da macro-
-história. A sua pesquisa se concentra 

em questões da macro-história, tais 
como: Qual a relação entre a História 
e a Biologia? Qual a diferença funda-
mental entre o Homo sapiens e outros 
animais? Existe justiça na História? A 
História tem uma direção? Será que 
as pessoas se tornaram mais felizes 
com o passar do tempo?
Seu livro Sapiens foi originalmente 

publicado em hebraico sob o título 
Uma breve História do Género Hu-
mano, e depois traduzido para 30 
idiomas aproximadamente e vai des-
de a evolução do Homo Sapiens na 
idade da pedra até à revolução polí-
tica e tecnológica do século XXI, o 
que despertou muito interesse, tanto 
do público académico quanto da co-
munidade em geral, transformando 
Harari em uma celebridade instan-
tânea. Por seu lado, o Homo Deus 
é fenomenal, de uma lucidez sobre 
o mundo em que vivemos e sobre o 
que o futuro nos reserva. De leitura e 
compreensão simples, este livro mos-
tra bem a genialidade e o nível cultu-
ral de Yuval.  Harari já ganhou duas 
vezes o Prémio Polonsky por Cria-
tividade e Originalidade, em 2009 e 
2012. Em 2011 ele ganhou o prémio 
Moncado de História militar para a 
sociedade pelos artigos de destaque 
na História militar. Em 2012 ele foi 
eleito para academia Jovem Israelita 
de Ciências. Em 2015, Sapiens foi 
selecionado por Mark Zuckerberg, 
fundador do Facebook, para seu Clu-
be do livro online, tendo este convi-
dado os seus seguidores a ler o que 
ele descreve como “uma grande nar-
rativa sobre a História da civilização 
humana”. Em Portugal, este eminente 
historiador não passou despercebido 
e alguns milhares de portugueses já 
leram as quatro edições do antecessor 
de Homo Deus, bem como este seu 
mais recente trabalho de investiga-
ção. Yuval Harari faz uma análise da 
evolução do Homem e a sua antevi-
são assombrosa que na sua perspetiva 
levará a que a Inteligência artificial 
e a biogenética destituirão em breve 
as regras que gerem as sociedades 
atuais, e em que será o algoritmo a 
decidir a nossa vida, como os emprés-
timos de um banco, que as reivindica-
ções dos excluídos serão ignoradas e 
que o que hoje se ensina nas escolas e 
universidades de pouco servirá dentro 
de no máximo duas décadas. Harari 
não pretende que seja uma perceção 
catastrófica, antes o resultado da evo-
lução da tecnologia ao nosso dispor 
no século XXI e que será impossível 
de travar. No mundo que nos espera 
parece que o homem será uma mera 
peça do xadrez.

eMboRa disCutível o FavoRitisMo
é tão antigo CoMo a esPéCie HuMana

Há muitos desenvolvimentos positivos no espaço de Portugal, mas 
continua com a sua quota de problemas nas políticas económicas. 

A política portuguesa está um pouco mais calma, por várias razões: os 
mercados estão a crescer, é uma boa notícia para os trabalhadores, con-
sumidores e uma vantagem para a economia do país. O Governo com a 
coligação «livre» tem uma agenda à sua frente boa para os negócios, me-
lhor bem-estar social e existe uma ligeira retoma em termos do PIB. Mas a 
verdade é que a Europa e os empresários devem estar dispostos a participar 
na economia social, porque quando o tempo é de prosperidade, desapare-
cem para experimentar os paraísos fiscais e voltam para sacar novamente 
benefícios do Governo, em nome de balões que transportam ilusão.
É difícil potenciar um crescimento sustentável sem olhar para o caminho 

com atenção e construir com visão e trabalho um modelo bom para todos 
os portugueses. É preciso conseguir desenvolver melhor as infra-estrutu-
ras básicas que estão em falta há vários anos nas regiões rurais, como o 
abastecimento de água, tratamento de resíduos e uma estratégia motivado-
ra para recuperação de habitações degradadas e uma agenda motivadora 
para as indústrias e produções orientadas para o consumo nacional e para 
a exportação. Promover a importância Cultural e a Língua Portuguesa no 
mundo será muito relevante para a economia de Portugal a longo prazo e a 
curto prazo «muito bom» para os produtos portugueses importados. 
Continuamos com o mesmo modelo de ornamento, compadrio grosseiro 

e nomeações de amiguismo, transversal a toda a sociedade e diáspora, con-
sumada pelos vários governos, incluindo o atual, apoiado pelos agentes 
culturais que ainda aguardam resposta às suas considerações.
O favoritismo é tão antigo como a espécie humana, mas convém que 

clarifiquemos conceitos para que não haja confusões e aproveitamentos 
desviantes como aqueles a que temos assistido em que a pretexto da salva-
ção do sistema bancário se tem feito uma socialização de prejuízos e uma 
salvação  dos banqueiros. O sistema bancário também é um bem público 
na medida em que exerce as funções essenciais de captação das poupanças 
através dos depósitos e as canaliza para a economia real pela via da conces-
são do crédito. É esta atividade de intermediação que é fulcral e deve ser 
garantida para o desenvolvimento, crédito à economia, quer o crédito ao 
investimento produtivo e às famílias. As restantes instituições e operações 
bancárias, como os bancos de investimento as operações de financiamento 
para aquisição de participações, as aplicações bolsistas etc, não têm de ser 
uma preocupação dos Estados, porque não se enquadram no conceito de 
bem público e para que os impostos não sejam sugados pelas atividades 
meramente financeiras e especulativas e é aqui que reporta grande parte da 
operação ainda em curso de recapitalização dos bancos. Foram os erros e a 
irresponsabilidade dos banqueiros que conduziram à necessidade da reca-
pitalização e deviam ser os acionistas deste segundo quadro de instituições 
a ter a responsabilidade de prover o acréscimo  de capitais necessários. O 
entendimento dos negociadores do plano de resgate de Portugal incluiram 
todos os montantes no financiamento de cerca de 14 mil milhões de euros 
para os bancos privados e até discriminaram a Caixa Geral de Depósitos 
que foi expressamente excluída do acesso a este financiamento. 
Não é lícito que o Estado se endivide acrescidamente para satisfazer as 

conveniências dos banqueiros. É necessário conquistar a confiança no sis-
tema bancário em permanência para desempenhar as funções indispensá-
veis e adequadas ao serviço da economia e do desenvolvimento de Portu-
gal.
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jorge correIA

AgeNDA comuNItárIAo RetoRno da(s) gueRRa(s) FRia(s)

o discurso na semana pas-
sada de vladimir Putin, 

presidente da rússia, trou-
xe alguma perplexidade e 
apreensão ao mundo. Isto 

principalmente pelas ameaças veladas de ar-
mamento excecional com tecnologias que eu 
diria de ficção científica, mas ditas com uma 
certeza e convicções tais que muitos se puse-
ram a pensar. 
Eu fui um deles. E não por estas razões, mas pelo 
retrocesso que um líder propõe ao seu povo sem 
que este reaja; as instituições militares, económi-
cas e civis acomodam-se à arrogância, ambição e 
complexo de inferioridade de um líder que em vez 
de aproveitar os saltos democráticos e de abertura 
dados nas últimas décadas, é certo que com mui-
tas deficiências, mas ainda assim na direção certa, 
apregoa e galvaniza todos na direção oposta, num 
retrocesso ao estado penível em que a União So-
viética, quase de uma forma lúdica, se entretinha 
numa rivalidade infantil com os Estados Unidos 
da América (EUA), defendendo uma ambição de 
alcance dominador para além das suas fronteiras 
em seu prejuízo mas principalmente em prejuízo 
dos povos que acabavam por servir de palco em-
prestado para esta rivalidade.
Infelizmente escasseiam os verdadeiros homens 
de estado. A liderança é hoje um bem quase extin-
to, cujos exemplos atuais desta nada têm: apenas 
uma ambição desmedida, um ego insuflado, uma 
falta de princípios que não vai além da mediocri-
dade. Exemplo: Trump pensa uma boa ideia uma 
presidência sem termo, à semelhança do que o 
seu homólogo chinês tem vindo paulatinamente a 
construir. Onde está o ideal de liberdade america-
no? Onde está a Perestroika? Onde está a revolu-
ção da praça de Tiananmen?
Na época atual que vivemos, com tecnologia que 
nos permite a alcançar no tempo e no espaço co-
nhecimento e vivências de uma riqueza incalcu-
lável; que nos permite encurtar distâncias, conhe-
cer e contactar outras realidades; que nos permite 
ampliar o alcance das nossas ações, é incrível 
como está apenas amarrada à vaidade dos selfies 

e dos inúteis e absorventes vídeos de gatinhos, 
cãezinhos e outras criaturas, humanas ou não, a 
fazerem habilidades sem qualquer objetivo ou as 
mensagens de texto ou posts do que está ou não 
a fazer e com quem. Na primeira guerra do golfo 
tinha 15 anos e recordo-me que em toda a escola, 
dos melhores alunos até aos mais calões ou com 
dificuldades, toda a gente sabia do que se passava, 
sabia falar daquele assunto, ou pelo menos conhe-
cia o mínimo indispensável para identificar as cir-
cunstâncias pelo menos à medida do que se podia 
pelos media. Agora observo os jovens desligados, 
nem sequer sabem do que se passa, apenas uma 
vaga ideia de nomes e lugares sem qualquer cor-
relação lógica. Este desligamento é extremamen-
te perigoso em todos os tempos pois abre espaço 
àqueles que se apoderam das rédeas das nações 
projetando sobre estas as frustrações, os medos, 
as ambições desmedidas, ilegítimas, iníquas, que 
só causam atraso e sofrimento. Assim vão se se-
dimentando as desconfianças, os medos e con-
sequentemente as guerra(s) fria(s) entre pessoas, 
entre povos, entre etnias, entre grupos políticos, 
entre grupos religiosos e outros.

JantaR da sexta-FeiRa santa
O Clube Oriental organiza um jantar na sexta-feira san-
ta dia 30 de março pelas 19h ementa da noite sargos 
grelhados com batatas e vegetais, faça a sua marca-
ção p’ró Oriental telefone 514-342-4373 esperamos 
pour voz neste jantar de pascoa.

dia Mundial da MulHeR
O Clube Oriental celebra o Dia Mundial da Mulher, 
dia 10 de marco pelas 19h. Ementa com uma entra-
da, sopa, salada e café e sobremesa prato principal 
salmao no forno, animação musical a cargo de Júlio 
Lourenço. Vamos à festa juntos, o Oriental é o maior. 
Para mais informações: 514-342-4373

HoMenageM a FilaRMoniCa do
divino esPiRito santo de laval
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval or-
ganiza uma missa em homenagem aos seus 40 anos 
de existência. Na Igreja de Nossa Senhora de Fátima 
em Laval, no Sábado dia 17 de Março 2018 às 18h30. 
Através deste meio convidamos todos os Fundadores, 
Direções, Músicos, Meninas das Bandeiras e todos os 
familiares dos membros falecidos.  Após a celebração 
eucarística haverá um convívio no Centro Comunitário.  
Estăo todos convidados.
Um obrigado desde já da Direção

RoMeiRos do QuébeC
Informa a todos os irmãos/ãs Romeiros que estejam in-
teressados a participarem na nossa caminhada. Sexta-
-feira Santa, dia 30 de março de 2018 que se chama 
Romaria. Devem participar no encontro preparatório 
que terá lugar no domingo 18 de março pelas 15h30 
no Salão da Missão de  Nossa Senhora de Fátima em 
Laval situado na rua Favreau. Para alguma informação 
especial contactar o Mestre dos Romeiros Duarte Ama-
ral  Tel.: 450 625.7053. Venha caminhar connosco na Fé 
de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Nossa Mãe Maria 
Santissima.   Mestre Duarte Amaral

Festa do CHiCHaRRo
Os Amigos de Rabo de Peixe do Québec organizam 
a sua Festa do Chicharro que se realiza no dia 24 de 
março de 2018 às 19h na igreja de Nossa Senhora de 
Fátima em Laval. Para animar esta festa haverá DJ Jeff 
Gouveia, Carlos Amaral do Sol Açoriano e o grupo dos 
bailinhos de Rabo de Peixe. Para mais informações 
contatar Diane Borge: 514-549-4344 ou António Calis-
to: 514-777-1551 ou Robert Barbosa: 514-999-1546.
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5:47 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Eattitude e Maria Granel
 Network Negócios
10:15 Criar.pt
10:30 Podium
11:30 Nordeste
 Ilha a Cores
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 Amares
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Literatura Aqui
20:30 Inesquecível
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa
 com Herman José
1:00 Todas as Palavras
1:30 5 Para a Meia-Noite

dOMingO, 11 dE MarçO             
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:30 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:00 Agora Nós
10:45 Sociedade Recreativa
11:30 Cancro do Pulmão
 Diga Doutor
12:15 Network Negócios
13:00 Criar.pt
13:15 Notícias do Meu País
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Festival da Canção
 Grande Final
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Missão: 100% Português
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box
1:30 Bom Dia Portugal

2ª-fEira, 12 dE MarçO                   
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Janela Indiscreta
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - Int.
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Prós e Contras
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Golo RTP - Int.
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

3ª-fEira, 13 dE MarçO                   
5:00 Network Negócios
5:51 Sociedade Civil
6:45 Madeira Prima
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo

4ª-fEira, 7 dE MarçO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:47 Aceder à Justiça
 Sociedade Civil
6:48 Pedro Pinho
 Filhos da Nação
7:21 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 O Sábio
9:53 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:46 Agora Nós
18:43 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:36 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:05 Notícias do Atlântico
23:13 O Sábio
23:42 Janela Indiscreta

5ª-fEira, 8 dE MarçO                            
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:47 Igreja no Século XXI
 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Excursões Air Lino
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Grande Área
0:45 Chá Gorreana
 Fabrico Nacional
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 9 dE MarçO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
7:00 Visita Guiada
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:45 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Sexta às 9
0:15 Notícias do Meu País
1:15 Hora dos Portugueses

sÁbadO, 10 dE MarçO                          
1:30 Fugiram de
 Casa de Seus Pais
2:15 Dentro
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses

671a bOul curé-labEllE, laval, 
h7v 2t8 | t.: 450-682-9414 

www.patisseriemedeiros.com

EsPEcial quartas-fEiras

2495$1995$
Combo de frango familiar

cá estamos nós uma vez 
mais no tempo da quares-

ma que vai acabar no domingo 
de Páscoa. é interessante que 
uma quantidade enorme reli-

giões por este mundo fora não festejam esta fes-
ta da mesma maneira.
E portanto em principio só há um Deus, que tro-

ca de nome conforme a religião. Na época em que 
vivemos sobretudo no Québec a religião católica 
tem perdido muitos fiéis, centenas de igrejas têm 
sido vendidas ou transformadas em edifícios de 
habitação. Está faltando padres por razões que não 
interessa falar aqui. Mas tem aparecido uma quan-
tidade enorme também de outras igrejas, sobretu-
do “haitiennes” africanas e também latinas. Tem 
também saído nos jornais muitos casos de abusos 
sexuais de padres católicos, pedófilos, que têm des-
truído a vida de milhares de crianças que em princí-
pio eram suposto as proteger. Nos jornais também 
já li que  muitas destas novas igrejas têm sido alvo 
de inquéritos a nível financeiro. Uma coisa é certa, 
todas as igrejas precisam de dinheiro, e do Céu não 
cai dólares, só neve e chuva, portanto há que finan-
ciar as despesas correntes, eletricidade, reparações 
e os pastores que muitas vezes fazem uma vida de 
milionários à custa dos fiéis. Infelizmente  muita 

gente que acredita em milagres, e são capazes de 
investir às vezes uma soma de dinheiro que eles 
não possuem p’ra afastar as doenças, resultado é 
que a doença só se cura com medicamentos, se há 
cura, e se estes falsos profetas fizessem milagres 
deveriam ir aos hospitais que estão cheios de doen-
tes de todas as idades.  Isto faz-me lembrar um ou-
tro assunto que se fala muito em Montreal sobre os 
cães agressivos, os animais são treinados pelos hu-
manos p’ró ataque. O problema muitas vezes não é 
o cão ou a religião, mas sim os homens e mulheres 
que à sua conveniência manipulam os animais, ou 
os fiéis no caso das religiões p’rá os seus próprios 
interesses. Eu sou proprietário de uma cadela , a 
Rita, animal mais dócil e obediente mesmo se e 
grande e um pouco feia, se não a conheces vais ter 
medo dela. É uma cadela de fila de São Miguel, 
todas as crianças da minha rua e ruela conhecem 
a Rita, de verão ela faz e recebe carinhos dos miú-
dos. Há também excelentes padres e pastores que 
dirigem com muito carinho e amor os  fieis e que 
ajudam os mesmos nos momentos difíceis. A es-
tes tiro o meu chapeu. Queria para terminar dar os 
parabéns à Linda, que fez domingo 16 anos, não é 
o seu verdadeiro nome, mas é como o avô Soares, 
do Soares e Fils chama a cadela que faz da parte da 
família da filha mais velha, mesmo se a Rita não foi 
convidada p’rá festa.
“Arrisque-se, opte sempre por aquilo que faz o 

seu coração vibrar.” Osho

Quando a tRansCendênCia nos inteRPela 

tu que já conheceste as 
delicias da vida terrestre, 

que já amaste e foste amado, 
que já provaste a doçura do 
mel, e o amargo do fel, que 

já sentiste a alegria, e a tristeza, e, todo o mal e 
o bem que a vida tem. Diz-me se na tua etérea 
condição, se as estrelas têm outro brilhar mais 
lindo. 
Diz-me se o Céu e o azul do mar têm outras cores 

diferentes. Descreve-me o brilhar do Sol quando os 
seus raios  penetram no horizonte. Diz-me se a luz 
na sua passagem  iluminam as montanhas desper-
tando assim os passarinhos e, que estes por sua vez, 
em conjunto formam uma sinfonia de amor dando 
assim calor e alegria na alma do passante. Fala-me 
das noites de lua cheia, quando esta se espelha nas 
águas prateadas, e cristalinas do rio. Fala-me das 
cores magnificas do pôr do Sol, e das multicolores 
do Arco-Íris. Fala-me sobre as quatro estações do 
ano. Diz-me se após o sofrimento, existe uma com-
pensação?
Diz-me se o amor existe? Ou se tudo isto é uma 

ilusão? Não sei se vives numa galáxia mais moder-
nizada que a nossa? Mas se tal é o caso a minha 

mente não está preparada para um excesso de es-
timulação psíquica gerada por outro mundo mais 
evoluído . Isso trata-se de uma armadilha, que pre-
firo não cair nela. A ciência e o universo de infor-
mações gerado por esta galáxia onde vivo deveriam 
ter produzido em mim o sentimento de um homem 
livre, sereno, satisfeito, solidário, que ama a vida 
e tudo o que a promove. Mas a ciência expandiu, 
e fez de mim um homem mais ansioso. A ciência 
provocou uma verdadeira revolução no mundo ex-
terior e no mundo das ideias, mas o seu impacto 
no mundo da emoção gerou mais efeitos colaterais 
do que benefícios. E tudo isso faz acentuar cada 
vez mais a minha desolação. Já conheci a miséria, 
a tristeza, a fome, e a guerra. Agora só me resta 
passar pela ultima etapa. Quanto tempo levará a 
minha viagem ao Céu, quando partir daqui? O Céu 
deve estar a muitos milhares de biliões de milhas, 
desta insignificante Terra. Se o pensamento pode 
atravessar um milhão de anos-luz, num instante, 
não há razão para o indivíduo, transformado, o não 
poder realizar, sendo que terá assistência direta da 
divina providência, que é quem o quer!.. O grande 
Universo de Deus não é limitado pelo tempo nem 
pelo espaço.
Creio que a nossa inteligência está muito limitada 

para poder alcançar mistérios que só dizem respei-
to ao artesão da existência. 

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

Coisas do CoRisCo
joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com
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Domingo passado, o mundo 
do fado foi até ao altar da 

igreja de Santa cruz, para A 
louvar com seus cânticos ma-

rianos.
Este ano tivemos 3 missas temáticas, a primeira 

foi as filarmónicas e Tuna D’oiro, a segunda foi 
as filarmónicas e marchas, e para encerrar estas 
missas temáticas e especiais foi a missa fadistas.
Vários fadistas da Comunidade vieiram cantar 

e tocar na missa das 11h30. 
No início os tocadores, Liberto Medeiros, Pau-

lo Gomes e Nelson Moreira Guitarrada à Luz 

das velas. De seguida foi Cristina Rodrigues que 
cantou, Que Deus me Perdoe, seguida por Marta 
Raposo com Cantilena da Lua nova. Carlos Ro-

Missa teMátiCa Fadista na santa CRuz
mANuel NeveS
mneves@avozdeportugal.com

drigues cantou a Capelinha da Guia (Fado Tan-
go). 
Cristina Rodrigues voltou a nos encantar com 

Avé Maria, um fado da Kátia Guerreiro, depois 
Marta Raposo cantou Jesus cristo anda na rua. 
António Horácio também participou com En-
contrei-te meu senhor e depois foi um duo para 

um fado de despedida com Marta Raposo e An-
tónio Horário. E, para finalizar a missa tivemos 
o Carlos Rodrigues que cantou “Nossa Senhora” 

e António Horácio cantou a canção da família.
Foi uma linda cerimónia que merece destaque, 

com grandes fadistas, parabéns.
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o Mundialito Canadá - HistóRia de suCesso
tos jovens que fazem do jogo da bola um projeto 
de vida. Apesar de ter muitos e bons patrocínios, 
o dinheiro não chega para pagar todas as despesas 
inerentes ao desporto do futebol e às deslocações 
ao Mundialito. Muitos miúdos com um talento ina-

to e um potencial extraordinário não têm a oportu-
nidade de ir ao Mundialito porque vêm de famílias 
com rendimentos muito baixos. José Luís Timóteo 
confessou que o maior sonho dele seria ter dinhei-
ro suficiente para poder proporcionar a todos esses 
jovens com um  talento formidável a possibilidade 
de ir ao Mundialito. 
Graças ao empenho, esforço e dedicação desta du-

pla que se complementa muito bem, José Luís cá 
nos treinos e o Simão em Portugal que faz contac-
tos e prepara o terreno para receber as equipas do 
Canadá, dezenas de jovens vivem anualmente  o 
sonho duma vida, ir a Portugal e a Espanha jogar à 
bola.  Alguns regressam no ano seguinte para con-
tinuar a aprendizagem. O dinheiro angariado nes-
tas festas permite levar os melhores jogadores  a  
Portugal para fazerem estágios intensivos e ficarem 
na mira de clubes portugueses. “É preciso aprender 
com jogadores superiores a nós para sermos me-
lhores’’ afirmou Timóteo, é essa a chave do sucesso 
do Mundialito-Canadá. 
As viagens formam os atletas, acredita Mendes 

que deixou a família e o Canadá para ir para Por-
tugal onde já fez a formação nível 1 da UEFA e 
está prestes a terminar a nível 2 que lhe permitirá 
treinar equipas da primeira divisão. “Com o José 
Luís levamos miúdos a Portugal que competiram 
e ganharam uma taça de prata maior que aquelas 
que alguma vez tinham visto aqui. Isso motiva os 
jovens. Temos talento aqui e é isso que temos mos-

trado” declarou Simão.
A maior história de sucesso desta organização é 

sem dúvida a de Jean-Yves Ballou, o jovem africa-
no que formou-se com a ESM-Canadá entre  2011 
e 2015 e foi com Timóteo e Mendes em 2012 ao 
Mundialito em Portugal. Este jovem que Timóteo 
tratou como um filho foi contratado pelo Barcelona 

para a equipe B e agora já pratica na A. Outros jo-
vens viram o seu potencial e talento reconhecidos 
por equipas portuguesas como: o próprio filho do 
José Luís Timóteo, Wesley Timóteo que joga no 
Belenenses, Josué Duverger no Sporting, Brandon 
Moleirinho (filho do Carlos Moleirinho do café 
Portugal) joga no Barreirense e Abraham Duverger 
que além de jogar no União de Leiria também faz 
parte da equipe nacional do Haiti Sub-20.
A ida ao Mundialito é a concretização dum traba-

lho duro e exigente que passa pelo ensino do  jogo  
mas também pela educação, a alimentação e o con-
dicionamento físico dos jovens atletas. Para prepa-
rar as 9 equipas que vão representar o Canadá  este 
ano no Mundialito, a dupla Timóteo-Simão man-
dou vir Bruno Ribeiro, antigo jogador profissional 
e novo treinador do Cova da Piedade para dirigir 

o campo de aperfeiçoamento, assim como Marco 
Caetano agente da FIFA.
A noite também teve a participação do Grupo 

Folclórico Português de Montreal-Lembranças do 
Ribatejo, terra do José Luís Timóteo que foi com 

o seu progenitor (um mestre da cana rachada) cha-
mado ao palco para acompanhar o grupo na cana 
rachada instrumento musical Ribatejano que  tem 
um som semelhante às castanholas. O grupo que 
se estreou em Novembro foi muito apreciado e 
aplaudido pela assistência. Para animar o baile os 
organizadores convidaram o cantor Eddy Sousa e 
o seu DJ. 
A voz de Portugal quer desejar ao timóteo, ao 

Simões e a todos os jovens que vão representar  
o canadá no mundialito em espanha boa sorte 
e boa viagem.

elIzAbetH
cArreIro
mArtINS

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

A ESM-Canada é uma organi-
zação que dá aos jovens daqui 
a oportunidade de competir com 

os melhores e mais prestigiosos clubes do mundo. 
A festa começou com uma mensagem inspiradora  

do antigo defesa central do Impact e da equipa do 
Canadá, o jogador francês Wandrille Lefèvre que se 
dirigiu aos jovens que vão participar no Mundialito 
este ano. Seguiu-se uma chamada por video-confe-
rência a Portugal para falar com o filho do Timóteo 
que joga no Belenenses e ainda ligaram para Espa-

nha para falar com o Ballou mas a chamada durou 
pouco tempo porque a recepção não era boa. De-
pois da festa conversei com o José Luís e o Simão 
que mostraram-se muito contentes com a afluência 
de pessoas e o desfecho  da festa. A primeira gala 
de angariação de fundos teve 80 participantes, esta 
última teve mais de 350 pessoas, sinal sem dúvida 
que esta organização tem vindo a aumentar em po-
pularidade. Além deste tipo de evento, organizam 
noites de poker para atrair fundos indispensáveis à 
sobrevivência desta organização sem fins lucrati-
vos. O Presidente da ESM-Canadá José Luís Timó-
teo, proprietário da Garagem Carrosserie Le Baron 
é um empresário de sucesso que sabe a que portas 
ir bater para pedir ajuda financeira para ajudar tan-
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio
excecional sobre o magníf ico 

cemitérioNotre-Dame-des-Neiges, 
o maior do país, permite-lhe 

homenagear a vida de
maneira realmente

personalizada.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:

- 2 capelas
- 9 salões

- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores

- acesso fácil por transportes públicos

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para 

todo o típo de orçamento.

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

Matança do PoRCo e Festa do
saRRabulHo no RestauRante
estRela do oCeano

SYlvIo
mArtINS

Domingo pas-
sado, dia 

4 de março de 
2018, festejou-se, em grande, pela 
segunda vez a pedido dos clientes, 
o tradicional almoço da matança 
do Porco/Festa do Sarrabulho no 
restaurante estrela do oceano.

É bastante interessante ver estas 
tradições em Montreal. É claro que 
não é o que era antigamente mas po-
demos festejar as delícias tradicio-

nais da Matança do Porco à moda 
dos Açores e também, do Sarrabu-
lho à moda do Minho. 
O restaurante Estrela do Oceano 

estava cheio. As suas duas grandes 
salas cheias de alegria e festejando 

este evento tradicional. Amigos e 
amigas, sobrinhos e familiares, to-
dos ficaram encantados com a mesa 
de sobremesa que foi uma delícia 
para todos. Havia torresmos, batata-
-doce, inhames, morcela, febras de 
porco, fígado, papas de sarrabulho, 

arroz sangue, e, para as crianças, 
batatas fritas, tudo isso num estilo 
de bufete. 
Nesta tarde tivemos o prazer de 

ouvir concertinas e cantares aço-
rianos. Sim, adorei ver estas lindas 

tradições. 
Para as pessoas que não foram 

a esta festa devem esperar para o 
próximo ano para poderem ver e 
apreciar estas tradições açorianas e 
minhotas. Parabéns ao restaurante 
Estrela do Oceano.
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Cláudia PasCoal venCe
Festival RtP da Canção
cláudia Pascoal com “o jardim” foi a 

grande vencedora do 52º Festival rtP da 
canção, que teve lugar no Pavilhão multiusos 
de guimarães, domingo à noite. Irá, por isso, 
representar Portugal no festival da eurovi-
são, que tem lugar na Altice Arena, em lis-
boa, a 12 de maio.

A canção da autoria de Isaura foi premiada com 
12 pontos por parte do televoto e 10 do júri, le-
vando de vencida ‘Para Sorrir Eu Não Preciso de 
Nada’, de Catarina Miranda, que obteve a mes-
ma pontuação no total, tendo 12 pontos vindo 
do júri e 10 do público - no desempate, contudo, 
prevalece a votação do público que, neste caso, 
favoreceu a canção de Cláudia Pascoal.

belezA DA SemANA  

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanlon sanders teiXeira
3187, rue saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4C 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

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

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

esgotado
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tive muito suces-
so e um primo com 
inveja fez magia 
negra para arrui-
nar-me. Ele estava 
conseguindo isso, 
mas eu fui ver josé 
a tempo. 
josé me protegeu 
e estou muito me-
lhor. 
agora, os meus ini-

migos são extremamente invejosos e não podem 
fazer nada sobre isso.

Mauricio

depois de estar 
à beira da morte 
sem uma cura 
médica e total-
mente perdido, 
li sobre josé no 
jornal. 
josé me fez vo-
mitar a feitiçaria. 
E ele mostrou-
-me o rosto do 
meu inimigo e 

foi a minha cunhada. a esposa do meu ir-
mão que sempre me odiava. Obrigado, jose.

raúl

após de 20 anos 
de casamento, 
tivemos uma 
grave crise e 
nós separamos. 
Eu pensei que 
iria perdê-lo, 
mas josé traba-
lhou para mim. 
Ele tirou-me to-
das as pessoas 
negativas de 
nossas vidas e 

estamos felizes novamente.
Maria & celso
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o centro do espírito San-
to de Anjou tem uma 

longa história e já lá vão 
mais três décadas de sucessos e através dos 
anos podemos ver e admirar todos que já lá 
passaram e ajudaram muito para fazer deste 
centro uma história culturalmente incrível.
A Filomena Costa, uma grande admiradora do 

centro escreveu o que muito pensaram nesta lin-

da noite. “O Centro Comunitário de Anjou já nos 
vem habituando a lindas festas de convívio. As-
sim aconteceu sábado, na festa de angariação 
de fundos para as grandes Festas do Divino Es-
pírito Santo. 
Decoração simples, mas de muito bom gos-

to, senão apreciem o lindo centro de mesa, 
aí pelas fotos, “coroa do Divino Espírito 

Santo”confecionado pela simpática Ginete.....
parabéns ....tudo lindo ao pormenor. Momento 
alto da noite,a interpretação de Sylvie da canção 
“Família”. De mãos dadas os membros desta 
associação acompanharam a nossa cançonetis-

ta num hino de amor e paz... 
Maravilhoso... 
Deus quer assim, mas o mundo não está en-

tendendo. Adorei. Obrigada a toda a direção e 
a seu Presidente, tudo estava impecável. Linda 
festa... todos os artistas convidados fizeram uma 
brilhante atuação. Um destaque muito pessoal 

para o Jason Coroa, que está com uma linda e 
potencial voz. Obrigada Kevin Moniz, Duarte 
Froias, Sylvie Pimentel e DJ....Também os be-
névolos que deram uma mãozinha para que tudo 
fosse mais rápido, merecem um agradecimento 
especial... Nota 10 para toda essa Direção. Viva 
Anjou... Viva a Direção e Viva a gente...”
No sábado, 3 de março de 2018 foi realmen-

te uma noite sensacional com muita emoção e 

muita alegria. Tivemos 3 grandes artistas que 
fizeram um show sensacional, Sylvie Pimentel, 
Jason Coroa e Duarte Fróias, e também não es-
quecendo os DJs Aaron Moniz e Kevin Moniz e 
que trabalharam muito para fazer desta angaria-
ção de fundos um grande sucesso.
O jantar foi muito bom e todos dançaram muito, 

até à última canção foi mesmo uma linda festa.
Parabéns a toda a direção que fizeram desta fes-

ta um grande sucesso.

cASAIS DA SemANA  angaRiação de Fundos PaRa
o esPíRito santo de anJou

SYlvIo mArtINS
FIlomeNA coStA
Fotos de Humberto cAbrAl
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Matança do PoRCo eM HoCHelaga
eDuíNo mArtINS
FotoS De joÃo ArruDA

A Associação Portuguesa do 
espírito Santo de Hoche-

laga organizou sábado 3 de 
março de 2018 a tradicional 

matança do Porco. bom ambiente, boa comi-
da e a morcela era uma delícia.
Pela primeira vez houve cantar ao improviso 

com o chefe de redação deste jornal, Mário Car-
valho e Manuel Costa. Foi memorável.
Também muito boa, foi a participação do Ran-

cho da matança e desgarradas foi muito bom. 
Gostei de ver a Associação bem viva. A sala es-
tava cheia. Parabéns aos organizadores.
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

agÊnCias de Viagens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

Contabilista

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

tel.: 514.499.1624

dentista

eletriCidade

agÊnCias
funerárias

monumentos

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renoVações

antÓniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaçãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

sErviçOs cOnsularEs                                             
EMBAIXADA DE
PORTUGAL EM OTAVA t.: 613.729.0883 
CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL t.: 514.499.0359
assOciaçÕEs E clubEs                                                  
ASSOCIAçãO DOS PAIS t.: 514.495.3284
ASS. MULHER PORT. DO CANADÁ t.: 514.983-7837
ASS. PORTUGUESA DE NOSSA 
             SENHORA DE FÁTIMA DE LAVAL t.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ t.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DO ESP. SANTO t.: 514.251.9791
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE t.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THéRèSE t.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE t.: 514.237.3994
CASA DOS AçORES DO QUEBEQUE t.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO
             DO DIVINO ESPíRITO SANTO t.: 514.353.1550
CíRCULO DE RABO DE PEIXE t.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL t.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL t.: 514.844.1406
DIVINO ESP. SANTO DE WEST-ISLAND t.: 450.424.1534
FESTIVAL PORTUGAL EM MTL t.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES t.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA t.: 514.273.4389
ranchOs fOlclÓricOs                                           
CAMPINOS DO RIBATEJO t.: 514.648.8343
CANA VERDE t.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLâNTICO t.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO t.: 514.388.4129
RANCHO FOLC. SANTA CRUZ t.: 514.844.1011
PRAIAS DE PORTUGAL t.: 514.844.1406

cEntrOs                                                                                  
AJUDA à FAMíLIA t.: 514.982.0804
AçãO SóCIO COMUNITÁRIO t.: 514.842.8045
INTEGRAçãO E CULTURA LUSO t.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
PORTUGUESA DE BROSSARD t.: 514.466.9187
PORTUGUESA DE LAVAL t.: 450.681.0612
SANTA CRUZ / LUSITANA t.: 514.844.1011

filarMÓnicas                                                                                  
FILARMóNICA DIVINO ESPíRITO SANTO t.: 514.844.1774
FILARMóNICA
             PORTUGUESA DE MONTREAL t.: 514.982.0688

igrEjas                                                                                  
MISSãO SANTA CRUZ t.: 514.844.1011
MISSãO DE Nª Sª DE FÁTIMA t.: 450.687.4035

igreja

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601 notários

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-Urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

merCearias

importadores

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câmbIo Do DólAr cANADIANo
6 De mArÇo De 2018

1 euro = cAD 1,612090

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

Guia do consumidor
um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível

linhas da mão e cartas. 
vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas 

sem voodoo. 
rOsa

514-278-3956

serViços

Me. Malissa
furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

111 st-Paul E. 
no velho Montreal
t.: 514.861.4562

solmar-montreal.com

5938 st-hubert
(rosemont) 

tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida

assure-toi.ca
Plano Poupança

- reforma

Paulo F. gonçalves

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

514.522.5175

serViços
finanCeiros

gilbErtO
EsPEcialista EM 

rEnOvaçÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 

restaurantes

casas de banho, cozinha ao 
completo, chão de madeira (bois 

franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281
jes

renoVations
jOsé silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrçaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

agÊnCias
funerárias

imobiliário

Antes de listar sua pro-
priedade, solicite este 
relatório GRATUITO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 
competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E Para

O dÓlar suPEriOr

restaurantes

linHa abeRta:
514 790.0251

PubliCidade:
514 366.2888

doMingo das 16H às 18H
5877 PaPineau, MontReal, QC

PRodutoRa
Rosa velosa
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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
bom trabalhador. 

nora: 450-628-5472
Precisa-se de homens e mulheres com 
experiência em limpeza escritórios de 

companhias a tempo inteiro ou a tempo 
parcial. deve ter um carro. Por favor, 

envie seu cv por fax para 450-975-1977 
ou ligue para 450-975-2303 9h-17h.

empregos

Classificados e pequenos anúncios
uma esColha Certa... telefone 514-284-1813 Necrologia

assistente padeiro com experiência a tempo 
inteiro e uma senhora para trabalhar ao balcão a 

tempo inteiro. tania: 514-795-8277

Precisa-se de homem para instalação 
de alumínio com ou sem experiência

514-362-1300

Pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.

t.: 514-814-0362

Precisa-se de pessoas para trabalhar na instalação 
de “Pavé-unis” com ao menos 5 anos de experiência. 

Sálario a determinar. jos bucaro: 514-325-7729

Precisa-se de um zelador “janitor”, para viver 
no edifício, trabalhos gerais tal como pequenas 
reparações e manutenção de edifícios. deve ter 

ferramenta e experiência neste ramo. 
carlos: 514-601-8798

58 AnOs AO sERvIçO DOs
nOssOs lEITOREs E clIEnTEs

A VOZ DE PORTUGAL

tErrassEMEnt
tErra-nOva

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

operador de escavadora com licença de con-
dução de classe 1 ou 3. salário competitivo. 

roberto: 514-992-1586

Precisa-se de uma operadora de máquina de costura 
com experiência, para jaquetas de senhoras. A posi-
ção é oferecida em tempo integral (39h), bom salário, 
boas condições de trabalho, oferta de emprego na fá-
brica, operador sério. lucie 514-387-4257

Precisa-se de uma senhora para tomar 
conta dos meus pais em terrebonne

de 3 a 5 dias por semana e de 3 a 4 horas por dia.
gil da Ponte: 514-887-6883

Precisa-se de costureira com ao menos 3 anos de 
experiência com “overlock”, “Blindstitch” e “Plain”.

Estamos situados em Laval.
tina: 514-941-4500

Precisa-se de gente para trabalhar numa 
companhia de renovações. Operários para 
renovações de casas com experiência. tra-
balho durante todo o ano.

tOny: 514-668-0656

Procura-se para atendimento 
ao balcão a tempo inteiro ou 

parcial. homem ou mulher com 
ou sem experiência que fale 

português e francês
para intregrar numa equipa 

jovem e dinâmica 
contactar : Maria do céu 

514-677-2918

empregos

Precisa-se de senhora para fazer limpeza numa
casa perto de boisbriand com experiência.

deve falar inglês.
450-430-5689

† bianca andradE fErrEira
2015-2018

Faleceu em Montreal, no dia 2 de 
março de 2018, com 2 anos de 
idade Bianca Andrade Ferreira, 
filha de Christina Andrade e Em-
manuel Ferreira.
Deixa na dor sua Mãe, seu Pai, 
sua irmã Alicia, seu avô, suas 
avós, tios/as, primos/as, familia-
res e amigos.

Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
3254, bellechasse E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves

Em vez de enviar flores, um donativo à fundação Leu-
codystrophie serão açeites e bem-vindos:

laboratoire de la dre. geneviève
Bernard sur les leucodystrophies
https://childrenfoundation.com/fundraiser/laboratoire-
-dre-genevieve-bernard

fondation le tout Pour loo
https://fondationletoutpourloo.org

O Velório tem lugar hoje quarta-feira 7 de março de 
2018 das 17h às 22h, quinta-feira a partir das 8h30. 
O funeral terá lugar de corpo presente quinta-feira 8 
de março de 2018 às 10h na igreja Santa Cruz e será 
sepultada em cripta no cemitério Repos St-Francois 
D’Assise. Renovam com profunda saudade a missa do 
sétimo dia que será celebrada sexta-feira 9 de março 
de 2018 às 18h30 na igreja Santa Cruz. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem Hajam.

companhia em paisagismo está 
à procura de empregados com

ou sem experiência com
carta de condução.

514-242-7649

restaurante taberna
situado no “velho Montreal”

Precisa-se de cozinheiros/as com experiência na 
grelha e cozinha atualizada. Precisamos também 

bons trabalhadores em lava-pratos.
chef silva

438-396-6357
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o presidente do Sindicato 
dos Jogadores Profissionais 

dos jogadores (SjPF), joaquim 
evangelista, disse esta terça-feira 
que é importante oferecer melho-
res ferramentas aos dirigentes dos 
clubes com o objetivo de diminuir 
o «match-fixing» em Portugal

«O grande desafio do futebol por-
tuguês é capacitar os dirigentes, dar 
ferramentas para poderem lidar com 
este fenómeno, dar mais conheci-
mentos, obrigar à boa governação, 
à transparência e evitar conflitos de 
interesses. É por aí o caminho», dis-
se.
Numa conferência promovida pela 

Universidade Europeia em Lisboa, 
em que se discutiu principalmente a 
viciação de resultados em Portugal, 
Joaquim Evangelista criticou os 

«O grande desafio do futebol português é capacitar os dirigentes»

JoaQuiM evangelista ContRa
o MatCH-Fixing eM PoRtugal

«agentes poucos pacificadores», e 
lamenta que «valha tudo para além 
do desporto».
O presidente revelou que os joga-

dores portugueses da II liga rece-
bem em média 800 euros por mês, 
daí serem alvos fáceis para quem 
procura viciar jogos.

«Os valores do desporto 
são postos em causa e vale 
tudo para obter receitas. No 
dia-a-dia sabem onde exis-
tem vulnerabilidades, os 
campeonatos mais frágeis e 
os jogadores que precisam. 
O nosso campeonato é um 
deles e deve-se ao incum-
primento salarial. Entre o 
não receber e ter uma ofer-
ta concreta em dinheiro, fica 
fácil», continuou.
O antigo futebolista Nuno 

Gomes também esteve no evento, e 
explicou que nunca foi aliciado por 
propostas semelhantes.
«Felizmente quando joguei este 

‘boom’ ainda não tinha rebentado. 
Os clubes por onde passei tinham 
os ordenados em dia. A realidade do 
futebol português é que levam mui-
to pouco dinheiro para casa, quanto 
menos ganham, mais vulneráveis 
estão e o investimento chinês está 
relacionado com isso», disse.

«Esta camisola é para sempre tua»

FioRentina e CagliaRi RetiRaM
núMeRo 13 de astoRi
A Fiorentina e o cagliari deci-

diram retirar a camisola 13, 
em memória do central Davide 
Astori, que faleceu este 
domingo.
O italiano foi encontrado 

morto no quarto do hotel 
em que a Fiorentina se en-
contrava em estágio, antes 
de uma partida frente à 
Udinese. Logo de início foi 
avançada a hipótese de se 
ter tratado de morte súbita 
durante o sono, sendo pos-
sível que o jogador nunca 
tenha dado conta de nada, 
mas as autoridades não 
descartam ainda a possibi-
lidade de homicídio.
«Para honrar a sua memória e 

tornar permanente a lembrança de 
Davide Astori, o Cagliari e a Fio-
rentina decidiram retirar, de forma 

conjunta, a camisola 13», escreveu 
a Fiorentina no Twitter.
Astori era o capitão da Fiorentina, 

que representava desde 2015/16, 
depois de passar pelo AC Milan, 
Pergolettese, Cremonese, Cagliari 
e Roma.

benFiCa ConFiRMa busCas e
MostRa-se disPonível PaRa ColaboRaR

o Benfica confirmou esta ter-
ça-feira as buscas da Polícia 

judiciária no estádio da luz e 
mostrou-se disponível para cola-
borar com as autoridades para 
o «apuramento da verdade» no 
caso que envolve o seu assessor 
jurídico, que foi detido esta ma-
nhã em Santarém.

Ainda na mesma nota, o emblema 
encarnado manifesta a «confiança 
e convicção de que Paulo Gonçal-
ves terá oportunidade, no âmbito do 
processo judicial, de provar a lega-
lidade dos seus procedimentos».
O Benfica referiu ainda no comu-

nicado, publicado no site oficial, 
que irá pedir uma audiência à Pro-
curadora-Geral da República, «pe-
las reiteradas e constantes violações 
do segredo de justiça, sobre os pro-
cessos que envolvem o clube».
Comunicado do Benfica na íntegra
A Sport Lisboa e Benfica SAD con-

firma a realização de buscas às suas 
instalações no âmbito de um pro-
cesso de investigação sobre even-
tual violação do segredo de justiça 
e reitera a sua total disponibilidade 
em colaborar com as autoridades no 
integral apuramento da verdade.
A Sport Lisboa e Benfica SAD ma-

nifesta a sua confiança e convicção 

de que o Dr. Paulo Gonçalves terá 
oportunidade, no âmbito do proces-
so judicial, de provar a legalidade 
dos seus procedimentos.
A Sport Lisboa e Benfica SAD in-

forma que irá pedir com carácter de 
urgência uma audiência à Senhora 
Procuradora-Geral da República, 
pelas reiteradas e constantes vio-
lações do segredo de justiça, sobre 
os processos que envolvem o clu-
be, numa estratégia intencional e 
com procedimentos fáceis de serem 
investigados, como hoje foi clara-
mente comprovado.
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1-Arouca 46 27 13 7 7 31 24
2-Santa Clara 46 27 13 7 7 35 28
3-Académica 45 27 13 6 8 47 31
4-FC Porto B 45 26 14 3 9 40 32
5-Penafiel	 44	 27	 12	 8	 7	 37	 32
6-Ac. Viseu 41 27 10 11 6 35 30
7-Nacional 40 25 10 10 5 43 34
8-Leixões 40 27 10 10 7 34 31
9-Benfica	B	 38	 27	 11	 5	 11	 39	 44
10-V. Guimarães B 37 27 11 4 12 35 38
11-FC Famalicão 36 27 10 6 11 34 36
12-Varzim 35 27 9 8 10 30 29
13-Sp. Covilhã 35 27 9 8 10 24 27
14-Cova da Piedade 33 27 9 6 12 28 30
15-UD Oliveirense 32 27 8 8 11 29 35
16-U. Madeira 31 27 8 7 12 31 34
17-Sporting B 31 27 8 7 12 32 44
18-Braga B 29 27 6 11 10 28 36
19-Gil Vicente 27 27 6 9 12 22 30
20-Real 20 26 5 5 16 33 42

  P J V E D GM GS

1-fC porto 67 25 21 4 0 68 13
2-Benfica	 62	 25	 19	 5	 1	 67	 16
3-sporting 59 25 18 5 2 49 16
4-braga 55 25 18 1 6 55 23
5-rio ave 37 25 11 4 10 31 32
6-Chaves 36 25 10 6 9 31 37
7-marítimo 33 25 9 6 10 21 35
8-boavista 33 25 10 3 12 27 35
9-V. guimarães 30 25 9 3 13 32 46
10-tondela 28 25 8 4 13 29 37
11-belenenses 28 25 7 7 11 22 34
12-portimonense 27 25 7 6 12 36 44
13-desp. aves 25 25 6 7 12 27 35
14-V. setúbal 24 25 5 9 11 27 44
15-feirense 23 25 7 2 16 23 34
16-moreirense 22 25 5 7 13 20 35
17-paços ferreira 21 25 5 6 14 26
18-estoril praia 21 25 6 3 16 23 52

  PTS  J V E D GM   GS

25ª JORnADA 26ª JORnADA
FC Porto 2-1 Sporting
Feirense 3-0 Boavista
Benfica 5-0 Marítimo

Estoril Praia 0-6 Braga
Tondela 2-0 Chaves

Moreirense 2-0 Paços Ferreira
V. Setúbal 1-0 Rio Ave

V. Guimarães 0-0 Belenenses
Desp. Aves 3-0 Portimonense

TAçA DE PORTUGAL

 
uEfa chaMPiOns lEaguE                 OitavOs-dE-final

EurOPa lEaguE     OitavOs-dE-final
     1ª Mão     2ª Mão
juventus - tottenham        2-2 07/03  14:45
fc basel - Manchester city        0-4 07/03  14:45
fc Porto - liverpool        0-5        0-0
real Madrid - Paris sg        3-1        2-1
chelsea - barcelona        1-1 14/03  14:45
bayern München - besiktas        5-5 14/03  12:00
shakhtar donetsk - roma        2-1 13/03  14:45
sevilla - Manchester united        0-0 13/03  14:45

     1ª Mão     2ª Mão
atlético Madrid-lokomotiv 08/03  13:00 15/03  15:00
b. dortmund-salzburg 08/03  13:00 15/03  15:05
cska Moskva-lyon 08/03  13:00 15/03  15:05
Milan-arsenal 08/03  13:00 15/03  15:05
rb leipzig-Zenit 08/03  15:05 15/03  13:00
Marseille-athletic 08/03  15:05 15/03  13:00
sporting-Plzen 08/03  15:05 15/03  13:00
lazio-dynamo kyiv 08/03  15:05 15/03  13:00

mElhOREs mARcADOREs

EsTATísTIcAs DA PRImEIRA lIgA
MElhOr ataquE FC Porto  68 Golos
PiOr ataquE Moreirense  20 Golos
MElhOr dEfEsa FC Porto  13 Pontos sofridos

09/03 Braga 15:30 Moreirense
10/03 Rio Ave 11:00 Feirense
  Benfica 13:15 Desp. Aves
  Boavista 15:30 Estoril Praia
11/03 Portimonense 6:45 Guimarães
  Marítimo 11:00 V. Setúbal
  Belenenses 13:00 Tondela
  Paços Ferreira 15:15 FC Porto
12/03 Chaves 14:00 Sporting

  1ª MãO 2ª MãO
fc POrtO - sPOrting                          1-0   18/04
dEsP. avEs - caldas                            1-0   18/04

  j g
1-jOnas [bEnfica] 25 30
2-bas dOst [sPOrting]21 20 4 0
2-MOussa MarEga [fc POrtO] 24 20
4-vincEnt abOubakar [fc POrtO] 22 15

análise da 25ª JoRnada
FC Porto cimenta credenciais pelo título no clássico. Benfica isola-se na vice-liderança e con-

tinua perseguição. Sporting perde terreno e vê Sp. braga goleador aproximar-se. tondela, 
Feirense, v. Setúbal e moreirense somam na luta pela manutenção.
A jornada 25 foi de clássico e com o FC Porto a 

sair por cima na receção ao Sporting. A equipa de 
Sérgio Conceição continua na liderança, agora com 
67 pontos: mantém os cinco de diferença para o 
Benfica – que goleou – e aumentou para oito a van-
tagem sobre os leões. Restam nove jornadas e 27 
pontos em disputa. Venham as decisões das deci-
sões. E tudo começou precisamente no Estádio do 
Dragão, com o jogo grande da jornada, na última 
sexta-feira. Marcano adiantou os azuis e brancos 
aos 27 minutos e Rafael Leão, a render o lesionado 
Doumbia perto do intervalo, teve tempo para levar 
tudo empatado para a segunda parte. Aí, o golo de 
Brahimi foi o decisivo para deixar os três pontos 
a Norte e na soma da liderança (2-1). Dragões no 
topo, como melhor ataque (68 golos marcados) e 
melhor defesa (13 sofridos). Já a saber do resultado 
da véspera, o Benfica encarou um Marítimo atrevi-

do e sem vergonha do jogo no primeiro quarto de 
hora. Mas depressa Jonas apareceu como suspeito 
do costume. Marcou aos 16 minutos e guiou a go-
leada de mão cheia dos encarnados (5-0), ao apon-
tar um hat-trick. Dividendos do clássico? A vice-
-liderança isolada. Já tudo tomava banho na Luz 

quando o Sp. Braga repetia, na Amoreira, a meia 
dúzia da primeira volta ao Estoril. O 0-6 iguala a 
maior goleada desta época na Liga – o Benfica-V. 
Setúbal terminou com o mesmo resultado na 12ª 
jornada – cimenta o quarto lugar e deixa os minho-
tos a piscar o terceiro lugar do Sporting: estão a 
quatro pontos e ainda recebem os leões no que falta 
da Liga. Na luta pelo quinto lugar, que pode dar 
acesso à Liga Europa, tudo corrido a derrotas. Me-
nos o V. Guimarães, na estreia de José Peseiro, que 
empatou sem golos na receção ao Belenenses: 0-0.
De resto, o Rio Ave, dono do quinto posto, per-

deu em Setúbal, com um golo decisivo de André 
Pereira (1-0). O Desp. Chaves saiu sem pontos de 
Tondela: derrota por 2-0. O Marítimo, como acima 
visto, saiu goleado da Luz. O Boavista continua in-
termitente entre a vitória caseira e a derrota fora nas 
últimas oito jornadas: desta feita, perdeu na Feira, 
3-0. Por outro lado, neste emaranhado de desfechos 
penosos de quem luta Europa, houve quem saísse 
mais feliz na fuga aos lugares de descida. V. Se-
túbal, Feirense e Tondela – os últimos mais tran-
quilos – somaram triunfos cruciais pela manuten-
ção. A estes, juntou-se o Moreirense, que recebeu 
e venceu (2-0) um P. Ferreira que somou a quinta 
derrota consecutiva antes de receber o FC Porto e 
caiu, a par do Estoril, para os lugares de despromo-
ção: castores e canarinhos somam 21 pontos. Dessa 
zona saíram Feirense e Moreirense. A ronda fechou 
na Vila das Aves com o triunfo por 3-0 do Despor-
tivo das Aves diante do Portimonense. Os três pon-
tos conquistados pelos avenses permitiram-lhes 
chegar ao 13.ª lugar e aos 25 pontos, mais quatro 
que o Estoril, a primeira equipa em zona de des-
promoção. O Portimonense manteve os 27 pontos, 
agora na 12.ª posição.

2-0 com golos de cláudia Neto e Diana Silva

algaRve CuP: vitóRia HistóRiCa
de PoRtugal sobRe a noRuega

A seleção feminina de Portugal venceu, esta 
segunda-feira, a Noruega por 2-0, termi-

nando o grupo A da Algarve cup no segun-
do posto, com os mesmos pontos da Austrália 
que fechou esta fase da prova em primeiro.
Cláudia Neto, aos 36 minutos, e Diana Silva, 

aos 49, deram a Portugal mais um triunfo his-
tórico frente a uma das seleções mais fortes do 
panorama europeu e mundial. A vitória por 2-0 

da Austrália sobre a China permitiu à equipa da 
Oceânia vencer o agrupamento por um golo, mas 
as australianas também não conseguiram anular 
a diferença de golos para os outros dois grupos, 
por isso vão discutir o terceiro lugar da prova 
com Portugal, na qualidade de melhor segundo 
dos três agrupamentos. A final será disputada en-
tre a Suécia, que venceu o grupo B, e a Holanda, 
campeã europeia e vencedora do grupo C.

MouRinHo: «o segundo golo Foi
uMa desgRaça, inFantil, e Mudou tudo»
mourinho: «o segundo golo foi uma des-

graça, infantil, e mudou tudo»
Um golo de Matic permitiu ao Manchester Uni-

ted sair do reduto do Crystal Palace com os três 
pontos. No final do encontro, José Mourinho re-
feriu que os erros da sua equipa tornaram o jogo 
difícil. «Foi um jogo difícil  para mim porque 
a minha equipa cometeu demasiados erros. Ti-
vemos uma atitude fantástica e jogámos com 
qualidade na segunda parte, mas cometemos 
demasiados erros defensivos. Não estou a falar 
especificamente dos defesas. Quando me refiro 
a erros defensivos, refiro-me à equipa em geral», 
começou por dizer, citado pela Sky Sports.
Apesar dos inúmeros erros defensivos, o treina-

dor português elogiou o espírito da equipa, deci-

sivo para a reviravolta no marcador.
«Não gosto que a minha equipa perca organi-

zação como hoje aconteceu, mas foi um grande 
jogo de futebol e conseguimos uma grande re-
viravolta. Foi uma vitória importante para nós, 
faltam nove jogos para o fim e nós temos nove 
pontos de vantagem para o quinto lugar. Não é 
fantástico, é razoável», acrescentou.
O Crystal Palace chegou ao segundo golo logo 

no início da segunda parte, num lance que dei-
xou Mourinho furioso junto à linha lateral. Na-
turalmente, o técnico luso comentou esse lance.
«O segundo golo é uma desgraça, infantil e mu-

dou tudo. Podia encontrar muitos objetivos para 
o segundo golo do Crystal Palace. Os jogadores 
mantiveram uma atitude incrível», finalizou.

27ª JORnADA 28ª JORnADA
Sporting B 0-2 Arouca

Académica 1-1 Penafiel
Braga B 1-0 FC Famalicão

Cova da Piedade 2-2 FC Porto B
Varzim 1-1 Santa Clara

Ac. Viseu 0-2 UD Oliveirense
Sp. Covilhã 1-3 Benfica B
Gil Vicente 2-1 Leixões

U. Madeira 1-1 V. Guimarães B
21/03 Real 10:00 Nacional

09/03 Benfica B 14:00 Académica
10/03 Penafiel 6:15 U. Madeira
  UD Oliveirense 10:00 Varzim
  Nacional 10:00 Braga B
  Leixões 10:00 C. da Piedade
  Arouca 10:00 Sp. Covilhã
  Guimarães B 11:00 Gil Vicente
  FC Famalicão 11:00 Real
  Santa Clara 11:00 Sporting B
11/03 FC Porto B 10:00 Ac. Viseu
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