ANnéeS 57 | éDItion #45 | mercredi 14 mars, 2018

directeur: manuel de sequeira rodrigues
grelhados sobre carvão

grElhadOs sObrE carvãO

brAS Iro
8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares

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

514-389-0606

Ponte 25 de Abril
com R isco de Colapso

A

Ponte 25 Abril precisa de obras urgentes: há fissuras, brechas
e “parafusos” sem aperto a necessitar de intervenção imediata.
A conclusão consta de um documento secreto do Laboratório
Nacional de Engenharia Civil. O secretário de Estado das Infraestruturas admite que terá de ser feita a empreitada e já pediu autorização
para gastar €20 milhões. Falta só a luz verde das Finanças.
O Governo tem em mãos um rela- medidas urgentes e não se avance
tório explosivo do Laboratório Na- para uma intervenção de reparação,
cional de Engenharia Civil (LNEC): poderá ser preciso restringir-se o
a Ponte 25 de Abril precisa de obras tráfego de pesados e de comboios
imediatas e urgentes. O motivo: te- de mercadoria, apurou a VISÃO. O
rem sido detetadas “fissuras” numa alerta chegou numa altura em que
zona estrutural da travessia, o que o secretário de Estado das Infraespode afetar a segurança. O relatório truturas, Guilherme W. d’Oliveira
entregue ao Governo no mês passado Martins, aguarda há seis meses pela
avisa que, caso não sejam tomadas resposta do ministro das Finanças,

Mário Centeno, ao seu pedido para
libertação de verbas para as obras,
no caso, €20 milhões.
Por ser uma intervenção de maior
escala e por obrigar a uma despesa
que vai prolongar-se por mais de
um ano (plurianual), tem de ter luz
verde das Finanças. Agora o relatório do LNEC veio dar mais urgência
ao pedido do governante que tutela
a Ponte 25 de Abril. “Após a análise
de uma inspeção periódica que apontava para a necessidade de obras de
manutenção regular na Ponte 25 de
Abril, o secretário de Estado das Infraestruturas solicitou ao LNEC nova

álise do seu
Servico de an

46

$

Cada

tinto e branCo

fiscalização que apontou no mesmo
sentido”, confirmou à fonte oficial
do gabinete do secretário de Estado
das Infraestruturas. Neste momento, admite a mesma fonte, ainda não
está tudo pronto para se avançar: “O
Governo desenvolve atualmente os
necessários procedimentos administrativos com vista à realização das
obras mencionadas.” Ou seja: falta a
luz verde das Finanças.
A demora das obras para reparar as
falhas numa área estrutural da Ponte
25 de Abril levou, no final de fevereiro, o Conselho de Segurança da
Continuação na página 10
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A Europa
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Palavra do Diretor

dos ricos e dos pobres

António
Pedro Costa

D

e vez em
quando é importante olharmos para as estatísticas, embora nem sempre
nos podemos guiar apenas pelos
números para aferirmos como
vamos em termos de bem-estar
social do nosso povo. Contudo, não podemos deixar de dar
uma vista de olhos pelo Eurostat, como grande barómetro de
como vão as coisas por esta Europa fora.
Os indicadores divulgados relativamente à riqueza produzida e o
nível de consumo entre os países
europeus, permitem-nos concluir
que mesmo não se sendo economista encartado, se constata que
Portugal continua entre os países
mais pobres da Europa e longe dos
níveis dos poderosos parceiros localizados no centro da Europa.
Os dados referem-se a 2016 e a
riqueza produzida por habitante no nosso país é 23% inferior à
média da União Europeia. Embora o PIB per capita seja um indicador de bem-estar económico, o
consumo per capita pode medir
melhor o bem-estar das famílias e
aqui também Portugal está abaixo
da média europeia (18%). Estes
dois indicadores permitem avaliar
qual a capacidade de produção e
de consumo por habitante.
Segundo os dados revelados pelo
Eurostat e de acordo com as análises feitas pelos especialistas, mostram que Portugal continua na segunda metade da tabela europeia
e, em ambos os casos, ainda não
recuperou o terreno perdido durante o período da Troika, face ao
resto da Europa, o que significa na
prática que o nosso país tem falhado o processo de convergência
com a União Europeia.
No que diz respeito ao PIB per
capita tem-se mantido estável nos
77% nos últimos cinco anos e situou-se em 79% entre 2015 e 2018
e chegou a estar menos de 20%
abaixo da média em 2009 e 2010,
o que quer dizer que Portugal está
mais pobre face aos parceiros europeus do que há dez anos atrás.
Paralelamente, estes dados ilustram bem como a Europa está dividida entre países mais ricos e mais
pobres, em que o centro do velho
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continente é onde claramente se
encontram as nações em que a riqueza é maior. Tal situação pode
significar também que as políticas
europeias têm falhado nos seus
objetivos, ou seja que a União Europeia não consegue atingir a convergência económica entre os seus
estados membros, como tem sido
propalado pelos responsáveis.
Infelizmente, na Europa, que
pretende ser o baluarte da luta
contra as desigualdades, o que vemos é uma política do individualismo, em que cada país olha para
o seu umbigo e assim nunca iremos chegar a uma sociedade mais
justa, capaz de partilhar recursos
e meios. Só pela solidariedade é
que conseguiremos fazê-lo e aquilo que os países europeus fazem é
uma política do nacionalismo.
No nosso país, e também aqui
nos Açores não poderemos ficar
calados sem alertarmos para a necessidade de pretendermos atingir o patamar de uma sociedade
desenvolvida, capaz de reduzir a
pobreza, e que não se preocupe
em apenas favorecer o assistencialismo ou a dependência, mas
apostando na interdependência, na
cooperação e na partilha solidária.
Na nossa Região, ainda se regista
uma situação social e de pobreza
dramática, que a solidariedade
social nos Açores não conseguiu
ainda dar uma resposta. Os níveis
de pobreza de que a sociedade
açoriana padece hoje constituem
um retrato duro da política social
em todos estes anos de autonomia
e este problema agudiza-se a cada
dia que passa.
Há demasiados diagnósticos nos
Açores e esperamos que desta vez
o grupo de trabalho, formado por
eminentes figuras da Comissão
Científica da Estratégia Regional
de Combate à Pobreza e Exclusão
Social, aponte caminhos seguros
para nos livrarmos desta pesada
herança com taxas de avaliação da
pobreza demasiado elevadas.
Não é o complemento regional
de pensão, nem tão-pouco o rendimento de inserção social que virão resolver esta situação, porque
combater a pobreza com estruturas materiais, subsídios, equipamentos ou apoios à habitação, não
resolverá, como não tem resolvido
até aqui, mas com estruturas imateriais, basilares na construção de
uma sociedade desenvolvida.
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A

política de proximidade

deve beneficiar as
populações

O

papel central dos meios de comunicação de massas na política
moderna é bem patente. Graças a estes a opinião pública mostra-se mais poderosa do que nunca, o que explica a ascensão ininterrupta das profissões especializadas em influenciá-las.
O que é menos compreensível é o elo crucial entre as políticas dos
meios de comunicação e as ações diretas, ou seja as ações vindas de
baixo, porque não podemos esquecer as muitas centenas de milhares de
portugueses atingidos pelo desemprego, sujeitos a um trabalho precário
e sem direitos, os muitos milhares de jovens que continuam a emigrar,
aos baixos salários e às baixas reformas, as desigualdades regionais e os
muitos milhares que aspiram a viver com dignidade.
Não podemos esquecer que os níveis de crescimento económico que temos vindo a conhecer não são suficientes para tirar o País do marasmo a
que foi conduzido. É necessário um crescimento continuado, prolongado, sustentável, criador de mais riqueza com uma repartição mais justa.
É uma ilusão pensar que é possível inverter o rumo de empobrecimento
do País sujeito às políticas e aos critérios impostos a partir do exterior,
nomeadamente da União Europeia e dos interesses das elites financeiras.
Num mundo cada vez mais globalizado o governo nacional é para o
povo e os seus efeitos devem ser julgados com base no que fazem pelo
povo. O presidente do Banco Mundial chegou à conclusão de que, para a
maior parte da população mundial a palavra globalização, sugere medo e
insegurança e não oportunidades e inclusão.
Os governos raramente representam sequer uma verdadeira maioria dos
eleitores, quanto mais do eleitorado, «por exemplo» no Reino Unido,
não houve um único partido, desde 1931 a colher mais de 50 por cento
dos votos e nenhum governo representou desde a aliança do período de
guerra uma clara maioria. Hoje a ironia de uma sociedade baseada no
fluxo ilimitado de informação e entretenimento conta com a ajuda dos
propagandistas do populismo para encher as páginas e ecrãs. As eleições democráticas continuarão a realizar-se, sem que necessariamente se
comprometam com o populismo dramaticamente desadequado aos interesses da maioria dos cidadãos.
A política deve beneficiar as populações. Lembro que o Alto Douro é a
mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, que transformou montes em socalcos, a terra em seiva e a seiva no vinho do Douro,
sendo esse mesmo trabalho que tornou possível a classificação da UNESCO. Como seria de esperar esta classificação criou legítimas expectativas quanto às potencialidades de desenvolvimento, ao nível regional e
nacional, que esta região comporta.
A realidade, contudo encarregou-se de as frustar, devido às opções políticas de sucessivos governos. Hoje a Região Demarcada do Douro continua a ser a região mais pobre do País e uma das mais pobres da União
Europeia ao nível das condições de vida das suas populações e do rendimento da esmagadora maioria dos milhares de vitivinicultores.
Não é por acaso, a região perdeu nos últimos 10 anos cerca de 17 mil
pessoas. Muito embora a região demarcada tenha sido construída pelo
esforço e suor de pequenos vitivinicultores. Estes estão a ser obrigados a
abandoná-la fruto da ausência de políticas de apoio à agricultura, designadamente nas zonas de menor rendimento.
Há um profundo contraste entre as condições de vida e rendimentos
da maioria da população e os lucros e ostentação dos proprietários das
grandes casas exportadoras e comerciais e dos empresários do turismo.
A solução destes problemas irá requerer forçosamente medidas, para as
quais quase de certeza não se encontrará apoio nas contagens de votos ou
em sondagens às preferências de consumo.
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A Idade

dos ímpios

jorge correia

A

história humana distingue-se por diversas “idades”,
talvez a mais conhecida por ser
recente ser a idade média, onde
o obscurantismo reinou para
além da tirania, selvajaria e um afastamento generalizado de tudo quando se poderia chamar de
científico. Olhando de longe custa a crer como depois de sociedades desenvolvidas, que se caracterizaram pela ostensiva expansão à custa de povos
menos desenvolvidos que foram escravizados ou
dizimados, havendo poucos casos de integração, se
caminhou para o obscurantismo. Mas talvez houvesse a necessidade de reencaminhar o Homem
a uma simplicidade de vida que o levasse a reencontrar valores humanos que se haviam perdido
na voragem da ambição desmedida e da procura
desenfreada da satisfação pessoal, mesmo à custa
do seu próximo.
Chegados à época atual vemos as massas levantarem às alturas criaturas de duvidoso fundo, que
mesmo dando mostras desse mesmo fundo que as
anima, são sustentadas para levarem a cabo as suas
mais baixas intenções, pois o que interessa é haver
benefício ou pelo menos a aparência do benefício.
Não é à toa que existem os diversos mitos, das religiões ao paganismo, dos pactos com o diabo, com
os demónios ou outros seres que se marginalizam
em relação ao criador. Esses pactos caracterizam-se pela “venda da alma”, ou seja, pelo entregar da
nossa liberdade de pensar, de sentir e de agir para
outros seres que supostamente se encarregarão de
nos proporcionar aquilo que desejamos. Mas isso
tem um preço, revelado expressamente nesses mitos pelo sofrimento a que o “vendido” se sujeita.
E isto porquê? Simplesmente porque é mais fácil,
exige menos de nós mesmos, evita-nos o sacrifício. Assim temos a concretização do novo imperador na China, de forma inacreditável depois das
péssimas experiências vividas no passado recente
naquele país milenar. Temos o retorno do imperialismo russo, do imperialismo americano e ouSeu
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tros mais, enfim, numa forma de ação baseada no
confronto, na ameaça, na coação. E isto acontece
perante massas que apoiam estes líderes de forma
impávida e serena, apenas porque pairam no ar
promessas de facilidade de vida que essas mesmas
massas pensam que as isentam da responsabilidade nas consequências nefastas que virão deste
perigoso caminho que se empreende. A idade dos
ímpios está aí, e não escrevo sobre o prisma religioso. Trata-se daquela pequena grande diferença
que nos distingue dos animais, que nos eleva acima
do mundo dos instintos de tal forma que nos permite compreender o benefício futuro, o benefício
duradouro sobre a forma de compreensão que nada
perverso perdura no Universo. Não pretendo ser
pessimista, apenas lançar à luz da razão este aspeto
importantíssimo para a felicidade comum e individual, pois a realidade exigirá uma postura firme
mas não violenta, uma postura tolerante mas não
complacente, uma postura compreensiva mas não
corrupta face às correntes ímpias que pretendem
assumir rédeas dos nossos destinos.
Sexta-feira
dia 16 de Março 2018
Ementa: Sopa,
Peixe grelhado, sobremesa
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Homenagem à Filarmónica do
Divino Espírito Santo de Laval
A Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval organiza 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. Um
obrigado desde já da Direção.

Baile

da pinha

Os Campinos do Ribatejo organiza o Baile da Pinha no
sábado 24 de março de 2018 pelas 19h no Sport Montreal e Benfica. A ementa é sopa caldo verde, salada
russa, lombinhos de porco e sobremesa. A Noite será
animada pelo grupo Contacto. Para mais informações
e reservas: Nathalie 514-217-8343 ou Carlos: 514-8218935 ou Claúdia Tavares: 514-493-1342.

António Zambujo em Montreal

O Consulado Geral de Portugal em Montreal tem o prazer de informar que o Musée des beaux-arts de Montréal apresenta, no próximo dia 23 de março, pelas
19h30, o espetáculo do cantor português António Zambujo “La voix du Fado”. Salle Bourgie – Pavillon Claire
et Marc Bourgie; Musée des beaux-arts de Montréal;
1339, Sherbrooke O., Montréal (Québec).

Convocatória para
Assembleia Geral Ordinária

Ao abrigo dos Estatutos do Clube Portugal de Montreal, convoco a Assembleia Geral a reunir-se na Sede
da nossa Coletividade, no próximo dia 24 de março de
2018 pelas 20h, para uma Assembleia Geral Ordinária.

Assembleia Geral Ordinária
para Deliberação e Aprovação
de Contas De Gerência

(Arts. 3.3.1.b e 5.5 dos Estatutos)
São por este meio convocados todos os Sócios Ordinários da Casa dos Açores do Quebeque, no pleno
uso dos seus direitos (Art.3.3.2 dos Estatutos) a comparecerem a uma Assembleia Geral Ordinária que se
reunirá na sede da Casa dos Açores do Quebeque, no
229 rua Fleury oeste, em Montréal, no Domingo, 22 de
Abril de 2018, pelas 14h30.

Sopas

do

Espírito Santo

A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga organiza uma angariação de fundos para as festas do Divino Espírito Santo no sábado 17 de março de
2018 às 19h na sua sede com um jantar dançante. A
noite será animada pelo DJ Entre-nós. Para mais informações e reservas: 514-817-5875 ou 514-593-7898.
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Linhagem da Nobreza Condal e as
Principais Famílias Galaico - Portuguesas!
Fernando Pires

I

ntrodução da Linhagem
Gonda! do Reino Leones.
A-Vmara Peres Inicio Governo
868-873.
B-Lucidio Vimaraes(1) 873922.
C- Hermenegildo Gonçalves marido de Mumadona Dias(1) -926-943- filho de D. Gonçalo Betotes(1) depois da sua morte , sua viúva governou
o condado até 950. 997-intitula-se magnus portucalensiume.
E-Gonçalo Mendes 950-999, filho de Hermenegildo Gonçalves e Mumadona Dias (1). Em 997
intitula-se magnus dux portucalensiume. Mendo
II goncalves 999-1008. (2)
F-Alvito Nunes 1008-1016. Descendente de Vimara Peres governou o condado conjuntamente
com Gonçalves com Tutadona, a viúva do conde
Mendo II (3) Filho de Alvito governou conjuntamente com a esposa—Ilduara Mendes filha do
conde Mendo II —Gonçalves (2) Segundo José
Matoso, “as duas linhas que podiam reivindicar
a sucessão no condado unem-se, em virtude do
casamento do conde Nuno Alvites (1017-1025)
(descendente de Vimara Peres), com a condessa
Ilduara Mendes filha de Mendo II Gonçalves...
Os destinos das duas famílias, uma precedente de
Vimara Peres, o presor do Porto, outra de Afonso
Betote, o presor de Tuy, estão, portanto, intimamente vinculados pela sua participação no governo do condado portucalense. (2)
G- Filho de Nuno Alvites governou Mendo Nunes, Ilduara Mendes e por conta própria a partir
do ano (1043) governou o condado com sua mãe
(2) 1028-1050.
Mendes Nuno (2) pai de Nuno Mendes foi o último conde da família de Vimara Peres; derrotado
pelo rei Garcia da Galiza na batalha de Pedroso(2)
1050-1071.
[Contactos web@ diariodeleon.es
Carretera Leon—Astroga .4.5 C.P.,2.410].
Daqui nasceu a estrutura cognática à qual o nosso historiador José Matoso faz menção dos reinos
de Espanha e de Portugal, e que eu, identificaria
ainda nos anos 50-60 resíduos de um (tribalismo)
não de estrutura cognática, (congnatio) mas sim
de agnática, que noutros tempos existiu no meu
Soajo natal E ainda mais perto de nós, no século
XIX o casamento entre primos de certas famílias
era constante.
Os reinos da então Nobreza de Espanha, eram:
Astorga, Lugo e Leão. A Nobreza deste último
reino Galaico Português era devido à proximidade das linhagens familiares de fronteiras.
Sei que a minha família da parte paterna, não
pertenceu de um modo mais aberto a uma estrutura biológica cognática mas a materna pertenceu
a uma estrutura de velhas famílias de linhagem
(tribal?) que se perdeu nos múltiplos ramos do
povoamento da terra do Soajo. Isto, devido ao
isolamento do Minho interior despovoado e “das
fomes que se abateram no Norte da Península durante alguns anos, sobretudo a partir dos anos 750
contribuindo assim para diminuir gravemente a
população local”.
Quanto ao repovoamento do Porto foi o conde
Vimara Peres o enviado de D. Afonso Ill de Leão
em 868 que teve essa missão.
Os únicos nomes de terras ou locais que apare-

cem ao Norte do rio Lima e o Minho, são eles:
Valadares na parte Oeste da província e Nóbrega
na parte Este deste território do Minho interior.
Valadares que era antes apenas uma terra da
parte litoral com este nome, segundo Matoso, foi
propriedade de Paio Vasques, e também do mosteiro mencionado nos trabalhos do historiador,
para quem Paio Vasques foi também ele uma pessoa ligada à Nobreza, como o foi Vimara Peres,
fundador de Guimarães e a condessa Mamadona
dona deste Mosteiro.
Contudo foi Afonso Betote o repovoador do
Minho interior como conde e
também presor de Tuy. O resto
do interior do Minho era terra de
ninguém. Exceto Valença e Caminha que já dependiam de uma
estrutura urbana do litoral entre o
rio Minho e o rio Ave. E, cujo Valença já se encontrava em frente a
Tuy. Ainda segundo o historiador
Matoso, a genealogia da linhagem da nobreza de Betote Gonçalo só hipoteticamente se possa
estabelecer como descendente
desta nobreza, mas ainda na altura, sobre o reino de Leão. Por isso
o Minho esteve sobre a tutela de
Tuy enquanto diocese episcopal
da igreja católica de Tuy, desde
os anos 458-463.
Dado que foi a linhagem de um
certo cognato [Soageiro] que conseguiu motivar-me a pegar neste
assunto; por isso não posso de
aqui deixar de abordar um certo
“cognatismo” que neste caso me
atribuo especulando; dado que
ainda hoje nomes de muitas famílias com linhagem estão presentes na velha linhagem da nobreza
condal da Galiza, e na formação
do Condado Portucalense.
Segundo o nosso historiador
Matoso, Afonso Betote é citado como presor de Tuy, estando
tanto Betote como Vimara Peres
vinculados pela sua participação
no governo portucalense, citando mais adiante “uma terceira
família cujas origens, segundo
Matoso, são mais obscuras”. Ora
a condessa Mamadona Dias, era
filha de Ximeno Dias; Diogo Fernandes, era pai
de Ximeno Dias, irmão de Ero Fernandes, citados por Matoso, entre o rio Douro e Mondego durante a permanência árabe durante a ocupação de
Coimbra.
Vejamos agora sem dados históricos, mas apenas como observador, dado que tive o privilégio
de ser nativo desta terra soajeira que compartilha
com montes e Serras, e com várias fronteiras da
Galiza.
No entanto, não posso deixar de dizer, que existem ainda hoje em Soajo resíduos de cogonatismo; a palavra cogonatismo é minha, de origem
latina - utilizada no livro por Matoso vem de cogonata.
Por isso, ainda hoje existem as famílias: Fernandes, Martins e Dias, e os Enes que apareceram
mais tarde!
Ora sabe-se que a condessa Mamadona teria co-

meçado pela pastorícia, povoando Soajo com as
famílias Martins e Dias. Estas famílias ainda hoje
existem em Soajo e teriam sido os “primeiros”
pastores dado que o milho ainda aí não teria chegado. Quanto aos Fernandes estes teriam se ficado
pelo eido onde o milho não era ainda cultivado
nessas veigas e encostas mas o cultivo do centeio
de certo que sim! Quanto às famílias dos Enes sei
pela minha avó Luisa que me disse, que um meu
tataravô Manuel Enes <1825> pai do Joaquim
Enes chegou a ser membro do Conselho de Soajo
extinto em 1852 .

Isto em tempos do reino do Sr. D. Miguel. Um
certo dia dizia - a minha avó Luísa - meu filho,
eu ouvia dizer que os Enes teriam vindo de Pontevedra, cidade do litoral da Galiza, ao norte de
Vigo. Diz então a minha avó, que tinham vindo
em grupos a tocar numa sanfona! Será que a origem do nome Enes é uma personagem obscura a
qual o nosso historiador José Matoso faz várias
vezes alusão nos seus livros? Ou derivará dos nomes Eanes, Anes, Énée.?
Ref: José Matoso (Ricos--Homens Infanções e
Cavaleiros Guimarães, Editores Lisboa 1985.
Ref: José Matoso Identificação de um País Oposição Composição Ensaio Sobre as Origens de
Portugal (1096--1325)
Copyright @ Temas e Debates e Círculo dos Leitores, 2015.
Jaques Le Goff La Civilisation de I’Occident
Médiéval @Les Éditions Arthaud, Paris,1984.
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Elizabete na
Festa do Chicharro
H

á quem diga que ela já gostava de fado antes de nascer.
A sua mãe costureira com ela na
barriga passava serões à máquina
ouvindo fados na Emissora Nacional. Como menina fazia vestidos para as suas bonecas e já lhes
cantava o “Xaile de Minha Mãe”.
Elizabete nasceu na Povoação , S.
Miguel, Açores. Veio para o Canadá
com a idade de 11 anos. Foi na vila

em Toronto, foi convidada pela
Casa do Alentejo de Toronto para
fazer a primeira parte do show de
Carlos do Carmo.
A pedido de um grande número
de admiradores e do esposo decide
gravar e a 25 de abril de 2015 lança
o seu primeiro álbum com o título,
“Paixão”. O conteúdo do cd revela
a influência da Amália na escolha
dos temas. A gravação foi feita em

de Leamington, Ontario, que cresceu a ouvir discos da Amália Rodrigues Em 2000 casou com Tony
Gouveia e mudou-se para Kitchener. Graças à persistência do seu esposo, a Elizabete cantou em público
pela primeira vez (8 fados) em abril
de 2010 em Cambridge num salão
repleto com mais de 500 pessoas.
Ele sempre achou que ela tinha um
bom timbre e sentimento genuíno
para o fado. E ela não desapontou
e dalí surgiram mais convites para
cantar. Após uma primeira atuação

Mississauga no estúdio Midi-tech
por Hernâni Raposo, o qual também
tocou todos os instrumentos. A produção esteve a cargo dele e também
de Tony Gouveia.
Deste seu primeiro álbum, Elizabete teve 3 nomeações na edição do
certame International Portuguese
Music Awards 2016:
Music Video of the year / Tive um
Coração Perdi-o; Fado Performance / O Fado Chora-se Bem; Traditional Performance / Rapsódia Açoreana.

Feliz

aniversário

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

O seu sítio
excecional sobre o magnífico
cemitérioNotre-Dame-des-Neiges,
o maior do país, permite-lhe
homenagear a vida de
maneira realmente
personalizada.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:

Filomena

sylvio
martins

- 2 capelas
- 9 salões
- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores
- acesso fácil por transportes públicos

Q

uando
eu
comecei no
jornal A Voz de
Portugal, há 14
anos, uma pessoa sempre me ajudou, colaborou e
apoiou-me, a minha amiga Filomena Costa. Fui ao Centro comunitário do Espírito Santo de Anjou para
celebrar o seu aniversário. Desejo
que este dia seja muito feliz, repleto
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Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para
todo o típo de orçamento.

de surpresas encantadoras e passado ao lado de quem você mais ama.
Tenha um aniversário muito especial; rodeie-se de sensações positivas. O mais importante é viver esta
data com intensidade. Você é uma
pessoa muito especial e merece
tudo que existe de bom na vida. Parabéns por mais um ano de existência neste mundo tão deslumbrante.
Feliz Aniversário!

514 342.8000

4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal
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O Dia Internacional da Mulher Comemorado
no Restaurante Estrela do Oceano
Francisca reis
fotos de João Arruda

P

elo décimo quarto ano
consecutivo o Restaurante
Estrela do Oceano organiza
uma festa em homenagem à
mulher. Foi na sexta-feira passada dia 9 de março um maravilhoso convívio
entre mulheres todas prontas para comemorar
o Dia Internacional da Mulher neste dia tão
especial em que lembramos as lutas históricas
das mulheres. O Dia Internacional da Mulher
surgiu no final do século XIX e início do século
XX nos Estados Unidos e na Europa no contexto das lutas femininas por melhores condições
de vida, e de trabalho, e pelo direito ao voto.
Logo depois do delicioso jantar e um serviço rápido e profissional como já é costume da casa,
as mulheres estavam prontas para um ambiente
muito agradável com muita alegria e dança ao rit-

mo das lindas melodias do distinto artista Eddy
Sousa e DJ Machado. A festa continuou em boa
disposição de todas presentes, houve o concurso
da dança e as vencedoras do primeiro prémio a
Ana Reis e Margaret Ramos, do segundo prémio
Maria Dias e Suzete Nobre.
Houve vários prémios de presença e certificados
ofertas dos Restaurantes: Estrela do Oceano, Casa

Minhota e Aldea. Produtos de beleza da Pharmaprix Rockland, proprietário Mário Zerbe oferta
da Gerente Ana Maria, garrafas de vinho de Porto oferta da Associação da Mulher Portuguesa, e
ainda CD de David Melo, CD de Padre Jason Reis
Gouveia. Dedicamos em jeito de brinde oferecido
pela casa a nós mulheres. Foi realmente uma festa
memorável.
SER MULHER É SER COMO?
Ser Mulher é ser um pouco DE TUDO. É esse

alguém avó, neta, mãe, filha, esposa, amante irmã,
madrinha, afilhada, cunhada, amiga. Ser Mulher é
sorrir com os olhos cheios de lágrimas, é gritar em
silencio, é encarregada de tarefas e uma multidão
de problemas com os filhos e netos no trabalho
ou em casa. Mulher é aquela que ama, cuida, cria,
ensina, tem fé, tem coragem, o espírito da mulher
nunca abandona. Ser mulher é fazer história, é fu-

turo, é paz, é fazer feliz é transpirar sentimento.
Ser Mulher é sim mudar para ser compreendida, a
mulher enfrenta barreiras, não tem medo de lutar,
ser corajosa. Mulher conquistadora: é conquistar
sem medo os seus direitos na vida, ser vencedora,
charmosa, vaidosa, ser simples, ser honesta e respeitosa, repletas de inteligência, ter estilo e classe.
Mulher sábia: É aquela que traz beleza e luz nos

dias mais difíceis. A MULHER MÃE: é carregar
um filho na barriga por 9 meses e depois fazê-lo
um homem ou mulher, a mulher mãe é capaz de
dar sua vida pelos seus filhos, é isto a força de ser
mãe. O coração da mulher mãe nunca descansa.
Ela semeia a esperança que ilumina o caminho
dos seus filhos. Nós Mulheres Mães somos a razão principal da existência humana. Sim somos
nós Mulheres Mães as MÃES DO MUNDO. O
dom maior da natureza. A mulher cresce em sabe-

doria com idade, crescemos corrigindo os nossos
erros. Nós mulheres merecemos todos os elogios,
merecemos todo o respeito, mas acima de tudo
merecemos a IGUALDADE. A nós mulheres parabéns, somos realmente seres fantásticos e seres
muito especiais.
Um abraço especial para as mulheres da minha vida (família e amigas).

Especial quartas-feiras

Combo de frango familiar

19

2495$

95$

671a boul Curé-Labelle, Laval,
H7V 2T8 | T.: 450-682-9414
www.patisseriemedeiros.com

Version 0
2018.01.3
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Olá Lisboa!
A partir de junho, poderá viajar para Lisboa com os novos voos diretos com partida em Montreal.
Além disso, também pode viajar para o Porto, o nosso mais recente destino com voos a partir
de Toronto.
Durante o voo, poderá desfrutar do conforto das nossas cabines modernas, entretenimento a bordo e
pratos quentes gratuitos.
Também pode optar pela classe Premium Rouge e usufruir de um lugar mais espaçoso, refeições e
bebidas especiais e prioridade no check-in e no embarque.

Client :

Air Canada

Publication :

A Voz de Portugal

Visite aircanada.com ou contacte o seu agente de viagens.

100K

0C/96M/93Y/2K

Air Canada
Portugal new route Prints
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Mulher

da

N

Born 19-09-1975 in Beringel, Beja, Portugal. He’s a Portuguese singer songwriter, that
grew up listening to characteristics of (Canto
Alentejano) and traditional male chant. As a
child he went to the conservatory in “Baixo-Alentejo”where he studied and learned to play
clarinet and guitar but soon turned his interest
to Fado, at 16 years old he started his professional career when a well-known Portuguese
Fado guitar player and composer Mario Pacheco invited Antonio to sing at The Club House of
Fado in Alfama neighbourhood of Lisbon. His
first record was labeled “O Mesmo Fado” released in 2002. With #1 track named “O Mesmo
Fado”. He has since recorded 11 albums. Since
2004 he has played different venues worldwide. He won the Amalia Rodrigues Foundation
Prize as best male fado singer. He also played
the role of Amalia’s husband ‘Francisco Cruz’
for four years on stage in the musical Amalia
directed by Filipe la Feria. He was Nominated
at the Latin Grammy award for the Album “Até
pensei que fosse minha” released in 2016. He is
well-known in Brazil due to his Brazilian cover
songs and various shows with singers like Ro-

O primeiro dia Nacional da
Mulher foi celebrada nos E.U.
mais propriamente no dia 28
de Fevereiro 1909 pelo Partido Socialista em memória de
uma greve realizada no ano
anterior por trabalhadoras da
indústria têxtil contra as mas
condições de trabalho.
O Oriental festejou com um

berta Sá, Chico Buarque de Holanda, Ney Matogrosso and many more. After listening to João
Gilberto at a young age he started singing the
same style of music. His music style has been
influenced by Brazilian Pop, a touch of Jazz and
the traditional music genres of Alentejo region
in Portugal. In 2014 in Toronto at a reception
hosted by the Portuguese President of the Republic, António sang with the Luso-Canadian
singer Nelly Furtado. Also in June of 2015 he
was graced by Cavaco Silva with the commander of the order of Infante D. Henrique.
Now it’s our honour and privilege to have in
Montreal for the first time at the Museum of Fine
Arts on the 23rd of March, 2018. We will finally
see this amazing artist in Montreal for the first
time.

Nelson Moreira

Oriental

bom jantar confecionado pelo mestre Silva e
seus ajudantes e como sobremesa um grande
bolo em homenagem às mulheres sendo a prio abrir da sala o Pre- meira fatia cortada por duas senhoras, a mais
sidente Senhor Gilber- idosa Josefina Ferreira (Vinita) e a mais jovem
to Alves fez um minuto de Ana Jerónimo.
silêncio pelos amigos e fa- Não poderia faltar um pezinho de dança
miliares de falecidos e pelo sócio fundador acompanhada por umas bonitas canções de
Júlio Lourenco que suas admiradoras da Guasenhor Olgário Nunes.
temala, Roménia e Chile, que
pela primeira vez vieram a
este clube adoptando a família Orientalista e que fazem
questão de estarem presentes
na próxima festa que será no
dia 7 de abril e será a NOITE BRANCA, será celebrada
pela terceira vez neste Clube.
Não faltou também uma bonita voz de Júlio Felix. Foi
festejado o Aniversário de
Carminda Garcia rodeada dos
seus convidados com um bonito bolo cantando os parabéns a você, dançando até altas horas da madrugada.
O Clube Oriental é o Maior.
Telmo barbosa
tbarbosa@avozdeportugal.com

António Zambujo

no

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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ANEDOTA
A loira e o ventríloquo
Um jovem ventríloquo estava a fazer um espetáculo num
bar duma cidade. Estava a exibir o seu repertório habitual
sobre a burrice das loiras, quando uma loiraça sentada
na quarta mesa se levantou e disse:
-Já ouvi o suficiente das suas piadas a denegrir as loiras,
seu idiota. O que é que o faz pensar que pode estereotipar as mulheres dessa maneira? O que é que tem a ver
os atributos físicos de uma pessoa com o seu valor como
ser humano? São homens como você que impedem
que mulheres como eu sejam respeitadas no trabalho e
na comunidade, o que nos impede de alcançar o pleno
potencial como pessoa! Por sua causa e por causa das
pessoas da sua laia perpetua-se a discriminação não só
contra as loiras, mas contra as mulheres em geral…tudo
em nome do humor!!!
Confuso, o ventríloquo começou a pedir desculpas, e a
loira diz:
- O senhor não se meta. Estou a falar com esse rapazinho que está sentado no seu lado.
caça palavras | futebol

penalti
trave
chute
atacante
titular

drible
escanteio
torcedor
clube
carrinho

chuteira
gol
campo
estádio

SUDOKU: nível difícil

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

Ponte 25

Touro: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força,
Coragem e Justiça. Amor: Corte com as coisas do passado.
Alimentar paixões antigas Saúde: Cuidado com o stress. Dinheiro:
Tenha atenção ao seu trabalho, pois é possível que alguém
procure desfazer aquilo que lhe levou tanto tempo a conseguir.
Números da Sorte: 01, 04, 13, 24, 28, 29
Gémeos: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Alguns contratempos podem pôr em causa o
seu relacionamento amoroso. Mantenha a calma e não permita
que comentários de pessoas maldosas e invejosas prejudiquem
a sua relação. Saúde: É possível que tenha alguns problemas
circulatórios. Dinheiro: Esteja consciente das suas capacidades e lute por
conseguir atingir os seus objetivos. Números da Sorte: 05, 09, 17, 20, 39,
49
Caranguejo: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa
Lealdade, Reflexão. Amor: Um acontecimento inesperado fará
com que se sinta muito querido e desejado pelos seus amigos.
Saúde: Seja mais consciencioso e não coma em demasia pois,
para além de engordar, pode correr o risco de sofrer de colesterol e
problemas cardiovasculares. Dinheiro: Durante este período poderá andar
mais nervoso do que o habitual, pois terá uma certa dificuldade em cumprir
os seus compromissos. Contudo poderá ver a sua situação melhorar.
Números da Sorte: 10, 20, 24, 27, 29, 36

de

Abril

com

Continuação da 1ª página
Ponte 25 de Abril – que integra representantes da
Lusoponte, da REFER e da empresa pública Infraestruturas de Portugal, entre outros –, a debater
o assunto numa reunião. E no final todos fizeram
questão de, num documento que foi entregue ao
Governo, recordar e insistir na urgência das obras
da Ponte, contou à VISÃO fonte ligada ao processo.
BRECHAS E “PERIGO DE COLAPSO”
Desde há três anos que começaram a ser detetadas anomalias em zonas mais sensíveis da travessia, precisamente nas “treliças da viga de rigidez”
– ou seja, local onde está assente o tabuleiro rodoviário e por dentro do qual circulam os comboios.
E a partir daí, os vários organismos que fiscalizam
constantemente a Ponte 25 de Abril têm alertado
o Executivo para a necessidade de uma intervenção. Foram inúmeros os relatórios enviados para
as Infraestruturas de Portugal (IP) – empresa pública que coordena e gere a segurança da exploração rodoviária e ferroviária da Ponte e que tem de
dar informação regular ao Governo.
Esse mesmo cenário de urgência de obras tem
sido descrito há já vários meses pelos técnicos do
Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) – organismo privado que a IP contrata para inspecionar
mensalmente a travessia suspensa que liga Lisboa
à Margem Sul. E nos últimos relatórios mensais,
aos quais a VISÃO teve acesso, o ISQ dá sempre
o mesmo alerta. De forma categórica: “As fissuras
das treliças transversais aumentam em número e
em comprimento.” Estas treliças, também conhecidas entre os peritos como sistemas triangulados,
são estruturas formadas por barras metálicas que
se encontram unidas entre si por pregos especiais
(rebites) ou soldaduras. Têm cerca de 10 metros
de comprimento e encontram-se ao longo da viga
de rigidez, ligando-a aos cabos verticais. Aliás,
por isso, nos documentos que foi enviando ao
Governo, o ISQ chama constantemente à atenção
para a existência dessas brechas e para a necessidade das obras. No relatório de fevereiro, o aviso
manteve-se, tendo os técnicos voltado a referir o
aumento das rachas naquela zona e explicando
que essa anomalia foi já “objeto de um relatório
especial enviado à IP”. Por outro lado, segundo
esclarecem os peritos do ISQ, foi também feito
recentemente, pela consultora norte-americana
Parsons (detentora dos segredos de engenharia
da construção da ponte, como atual detentora da
empresa Steinman, Boynton, Gronquist & Bridsal que a projetou nos anos 60), um estudo que
sugere a realização de trabalhos imediatos. No

Horóscopo
Carneiro: Carta Dominante: o Carro, que significa Sucesso. Amor:
Sentir-se-á um pouco apático. Saúde: O seu descontentamento com a
silhueta levá-lo-á a pensar em fazer uma dieta. Dinheiro: É importante
que faça uma análise onde destaque os seus últimos investimentos,
de modo a determinar que rumo dar à sua vida financeira. Aja com
prudência e sabedoria. Números da Sorte: 15, 20, 24, 36, 45, 49
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Risco

de

Colapso

documento, recordam os elementos do ISQ, a IP
“está a preparar uma empreitada de reparação e de
manutenção da Ponte”.

Empreitada essa que o LNEC, entidade à qual o
Governo decidiu também pedir a opinião há alguns meses, vem agora confirmar ser, de facto,
urgente. Para chegar a essa conclusão, o LNEC
usou um modelo matemático extremamente complexo que permite verificar o impacto dos esforços
na ponte e analisar os riscos de certas anomalias
estruturais. Foi através deste modelo, desenvolvido com um software específico, que o LNEC
produziu este relatório explosivo, em que define o
que pode suceder caso não se faça a intervenção e
continuem a aumentar as fissuras. Além de levantar a possibilidade de ter de restringir-se o tráfego
de veículos pesados e de comboios de mercadorias, os técnicos desta instituição não afastam a
possibilidade de um dia haver mesmo o perigo de
“colapso”. Por agora, garantem os peritos, não há
risco, e a Ponte é segura, asseguram, mas as obras
têm de ser feitas já. Este modelo matemático foi
desenvolvido muito recentemente pelo LNEC,
pois até então apenas a Parsons tinha em sua posse um método que permitia fazer este tipo de análise: simular em computador a realidade atual da
Ponte e verificar o seu comportamento. Mas por
ser uma empresa privada e por ter os seus interesses comerciais, as suas recomendações podiam
levantar algumas dúvidas ao Executivo que, por
isso, encomendou novos estudos a organismos
públicos nacionais.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ Falha.
Amor: Não se iniba de demonstrar o tamanho do seu amor,
contudo evite ser demasiado exigente com o seu parceiro. Saúde:
Concentre a sua atenção e energia na cura de um problema de
saúde. Dinheiro: O laço que mantém com o seu atual emprego vai
fazer com que tenha de fazer uma escolha difícil.
Números da Sorte: 5, 15, 26, 29, 38, 39
Virgem: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa Realização.
Amor: Passará momentos muito felizes junto da sua família.
Aproveite para passear e fazer programas diferentes e divertidos.
Saúde: É possível que uma corrente de ar lhe provoque uma
constipação.
Dinheiro: Grandes oportunidades esperam por si. Saiba aproveitá-las!
Números da Sorte: 17, 18, 19, 26, 29,38
Balança: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa
Avareza. Amor: Andará um pouco frio e distante. Saúde: Sentirá
muita vitalidade. Aproveite para se inscrever numa modalidade
desportiva. Dinheiro: O seu poder de iniciativa vai ser notado pelo
seu superior hierárquico que o saberá recompensar da melhor
forma. Números da Sorte: 4, 9, 15, 19, 36, 48
Escorpião: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Poderá voltar a sentir-se
apaixonado. Saúde: A sua família poderá requisitar tanto a sua
presença que irá sentir-se esgotado e sem energia. Apoie os seus
entes queridos mas pense também um pouco mais no seu bemestar. Dinheiro: Período muito favorecido, contudo não coloque em risco a
sua estabilidade financeira.
Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

Sagitário: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho.
Amor: Não crie barreiras entre si e um amigo muito querido. Um
pequeno desentendimento poderá fazer com que ponha em risco
uma amizade de longa data. Saúde: Deve consultar o seu médico
de modo a aconselhá-lo sobre as melhores formas de prevenir uma
alergia. Dinheiro: Um colega de trabalho pode dificultar-lhe a vida ao falar
com o seu chefe, no sentido de ficar com uma tarefa que lhe tinha sido
atribuída a si. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34
Capricórnio: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Procure entender os atos
da sua cara-metade. Lembre-se que nem todas as pessoas são
iguais e que deve aceitar a pessoa amada tal como ela é. Saúde:
Evite comer alimentos demasiado pesados pois a tendência é
para digestões difíceis. Dinheiro: Período favorável a iniciar um curso de
formação profissional. Vá em frente, aposte em si mesmo. Números da
Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39
Aquário: Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Tenha cuidado para não magoar o seu
par numa discussão insignificante e sem fundamento. Saúde:
Tendência para a depressão, combata-a tendo pensamentos mais
otimistas. Dinheiro: Poderá ter dificuldade em fazer-se ouvir numa
importante reunião de negócios. Não desista perante as dificuldades.
Números da Sorte: 07, 22, 23, 28, 33, 39
Peixes: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de
Oportunidades. Amor: Um amigo muito querido pode precisar
da sua ajuda. Esteja disponível e seja um bom ouvinte. Saúde:
Poderá notar algum cansaço fora do vulgar. Dinheiro: Período
muito favorável no setor financeiro. Invista nesta área.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal
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uia do consumidor

Um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível
agências
funerárias

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
Embaixada de
Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal

T.: 613.729.0883
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

T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1406

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

CENTROs

Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário
Integração e cultura luso

escolas

Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz / lusitana

T.: 514.982.0804
T.: 514.842.8045
T.: 514.252.5233
T.: 514.466.9187
T.: 450.681.0612
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
Missão de Nª Sª de Fátima

AGÊNCIAS DE VIAGENS

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

George Justino
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

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

sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

rlA RÉNOVATION

514.522.5175

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

5938 St-Hubert
(Rosemont)

Tel.: 514.272.9797

Gilberto

especialista em
Renovações
ligeiras

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

T.: 514.668.6281

importadores de
Produtos do mar

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

MERCEARIAS

111 St-Paul E.
no velho Montreal
T.: 514.861.4562
solmar-montreal.com

serviços
financeiroS

JES
RENOVATIONS

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

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

Tel.: 514.842.2443

dentista

www.acaixa.ca

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

Seguros

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
igreja
4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373
monumentos

GRANITE
LACROIX INC.

agência

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

Tony

importadores

info@beiranova.ca

Algarve

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

514-898-2078

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

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

venda sua casa
rapidamente e para
o dólar superior

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

Câmbio do dólar canadiano
13 de março de 2018
1 euro = cad 1,596620

SERVIÇOS consulares

imobiliáRIO

restaurantes

renovações

Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plancher
Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519

Plano Poupança
- Reforma

A VOZ DE PORTUGAL

Paulo F. Gonçalves

assure-toi.ca

58 anos ao
serviço dos
nossos
leitores
e clientes

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

notários

Maitre

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

Me. Malissa
Furtado
Notária

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984

Produtora
Rosa Velosa

Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal
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lassificados e pequenos anúncios

Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS
Assistente padeiro com experiência a tempo
inteiro e uma senhora para trabalhar ao balcão a
tempo inteiro. Tania: 514-795-8277

PAVÉ BOISBRIAND

MEMORANDUM
1º ano de saudade

Maria Da Silva Silveira
1934-2017

Filha e familiares recordam
com profunda saudade o seu
ente querido.

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.

Participam que será celebrada missa pelo seu eterno
descanso, quarta-feira, 21 de
março de 2018, pelas 18h30,
na Igreja Santa Cruz.

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.

Terrassement
Terra-Nova

Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se
dignarem assistir a este ato
religioso.

EMPREGOS
Precisa-se de senhora para fazer limpeza numa
casa perto de Boisbriand com experiência.
Deve falar inglês.
450-430-5689

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença de condução de classe 1 ou 3. Salário competitivo.

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

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 uma equipa
jovem e dinâmica
Contactar : Maria do Céu
514-677-2918

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

Roberto: 514-992-1586

Pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.
T.: 514-814-0362

Precisa-se de homem para instalação
de alumínio com ou sem experiência
514-362-1300
vende-se

Nous sommes une entreprise canadienne présente à l’échelle nationale qui
offre des services intégrés en matière
d’hygiène et propreté, services techniques, services hôteliers, restauration
après sinistre, entre autres, afin d’offrir
un environnement de travail et de loisir
propre sain et accueillant.
POSTES OFFERTS :
BRIGADIERS À LA PROPRETÉ qui auront
le mandat d’effectuer le nettoyage et la maintenance des espaces publics; et toutes autres
tâches connexes pour assurer la propreté et le
bon état des espaces publics.
Conditions de travail :
• Poste : saisonnier;
• Lieu de travail : Montréal (le Sud-Ouest,
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce);
•Horaire de travail : jour, soir et fin de semaine;
•Expérience : en entretien et maintenance des
espaces publics, un atout;
•Salaire : 14.00$/heure, non syndiqué.
PORTES OUVERTES LE 15 MARS 2018,
À L’HÔTEL EMBASSY SUITES AU 208,
RUE SAINT-ANTOINE OUEST,
PLACE D’ARMES.
HORAIRE : ENTRE 10H ET 16H.
ENVOYEZ-NOUS VOTRE CV À :
RECRUTEMENT@GDI.COM.

grande oportunidade
Vende-se negócio situado em Laval
Frutaria/mercearia/restaurante
uma verdadeira oportunidade
de ouro a não falhar
514-779-7482

serviços

Senhora que se ocupa de pessoa idosa
com muita experiência, Carinhosa, paciente, confiante e dá um excelente serviço para pessoas que vivem sozinhas.
Se interessado ligue para:

514-548-2128

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

Rosa
514-278-3956
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ecrologia

Maria EncarnaÇÃo Pires
1921-2018

Faleceu em Montreal, no dia
9 de março de 2018, com 96
anos de idade, a senhora Maria Encarnação Pires natural
da Zibreira,Torres Novas, Portugal.
Deixa na dor seus filhos Nazaré, Peter, Carlos e Frank.
Netos Betty, Joseph, Nelson,
Stephanie, Justin, Gabriel,
Eliana, Wyatt e seus respetivos cônjugues. Bisnetos/as e
trisnetos, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon, E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O fúneral teve lugar, terça-feira 13 de março de 2018 às
10h na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no Cemitério St-Vincent de Paul (3503, Boul. Lévesque E., Laval, Qc).
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Hajam.

†

João Da Costa
1944 - 2018

Faleceu em Montreal, no
dia 6 de março de 2018,
com 73 anos de idade, o senhor João da Costa natural
do Soajo, Arcos de Valdevez, Portugal.
Deixa na dor sua esposa
Maria Fidalgo, seu filho/a
Rosa (Lawrence) e Joaquim
(Terry). seus neto/as Noah,
Nina e Alexandra, familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O fúneral teve lugar no domingo, 11 de março de 2018
às 10h na igreja Santa Cruz. O seu corpo foi transladado para Portugal onde foi sepultado.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Hajam.
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Tiago Monteiro em testes com Honda WTCR

T
4ª-feira, 14 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Tudo é Economia
6:57 Doenças Tropicais
Sociedade Civil
7:45 Rogério Charraz
Filhos da Nação
8:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
8:29 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 O Sábio
10:55 A Praça
12:45 As Receitas Lá de Casa
13:30 Portugal em Direto
15:07 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Brainstorm
17:45 Agora Nós
19:45 Sempre em Dia
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:30 Hora dos Portugueses
21:45 Palavra aos Diretores
22:15 Brainstorm
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 ModaLisboa N.50
0:10 O Sábio
0:30 Grande Entrevista
1:00 Fronteiras XXI
2:17 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 15 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Grande Entrevista
6:47 Sociedade Civil
7:45 Palavra aos Diretores
8:23 A Cidade na
Ponta dos Dedos
8:27 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 O Sábio
10:55 A Praça
12:45 As Receitas Lá de Casa
13:30 Portugal em Direto
15:07 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Linha da Frente
17:30 Brainstorm
18:15 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:30 Hora dos Portugueses
21:45 Excursões Air Lino
22:15 Brainstorm
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 O Sábio
0:30 Fatura da Sorte
0:45 Grande Área
1:45 Paupério
Fabrico Nacional
2:15 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 16 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Grande Área
6:57 Sociedade Civil
8:00 Palácio da
Brejoeira, Monção
Visita Guiada
8:27 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 O Sábio
10:45 A Praça
12:43 As Receitas Lá de Casa
13:30 Portugal em Direto

15:07
15:59
17:00
17:45
18:30
20:00
21:00
21:15
22:15
23:00
0:00
0:30
1:15
2:15

iago Monteiro está de volta ao ativo. O piloto português está praticamente a 100%
depois do grave acidente sofrido numa sessão
de testes em Barcelona, no passado mês de setembro, e já está a afinar o seu novo Honda.
Como é possível constatar no vídeo partilhado
no Instagram do piloto, Monteiro está no circuito holandês de Zandvoort com a Boutsen Ginion
Racing. Na nova equipa, o piloto português fará
dupla com o irreverente Tom Coronel.

O Preço Certo
Telejornal
Sexta às 9
Brainstorm
Agora Nós
24 Horas
Hora dos Portugueses
Mundo Sem Muros
Brainstorm
Notícias do Atlântico
O Sábio
Sexta às 9
Notícias do Meu País
Hora dos Portugueses

sÁBADO, 17 de março
2:30 1986
3:15 Dentro
4:00 Bom Dia Portugal
6:00 Hora dos Portugueses
6:47 Sociedade Civil
7:45 Zig Zag
8:30 Janela Indiscreta
9:00 Jornal da Tarde
10:07 Voz do Cidadão
10:30 Network Negócios
11:15 Criar.pt
11:45 Podium
12:30 Calheta - São Jorge
Ilha a Cores
13:00 Atlântida - Açores
14:30 Lusa Music Box
15:00 Donos Disto Tudo
15:59 Telejornal
17:01 Vizela
Aqui Portugal
20:00 24 Horas
21:00 What´s Up - Olhar a Moda
21:30 Inesquecível
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 Donos Disto Tudo
1:00 A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
2:00 Todas as Palavras
DOMINGO, 18 de março
2:30 5 Para a Meia-Noite
4:00 Bom Dia Portugal
5:00 Eucaristia Dominical
8:00 Zig Zag
8:30 Todas as Palavras
9:00 Jornal da Tarde
10:11 A Praça
11:00 Agora Nós
11:45 Sociedade Recreativa
13:00 Envelhecimento Ativo
Diga Doutor
14:00 Criar.pt
14:15 Notícias do Meu País
15:15 Hora dos Portugueses
15:59 Telejornal
17:15 Network Negócios
18:00 Trio d´ Ataque
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:30 Decisão Nacional
22:00 Hora dos Portugueses
22:45 Voz do Cidadão
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 Missão: 100% Português
1:00 Sociedade Recreativa
2:00 Lusa Music Box
2ª-feira, 19 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Decisão Nacional

Tite explica «troca» de Jonas por
Willian José: «A diferença é ténue»

O

selecionador brasileiro Tite explicou por
que motivo deixou de fora Jonas da convocatória da seleção do Brasil para os jogos
particulares diante de Alemanha e Rússia, em
detrimento de Willian José, ponta de lança da

Real Sociedad.
«Se tivesse mais tempo para trabalhar tinha
dado oportunidades a uma série de outros jogadores. Por cada um que eu escolha haverá sempre outro que poderia ter tido uma oportunidade.
É o caso do Jonas», afirmou em conferência de imprensa o técnico da seleção do
Brasil, sublinhando os motivos da escolha
de Willian José: «Os meus critérios? A liga
espanhola, as duas grandes temporadas do
Willian José e o seu crescimento. Mas posso dizer que, por vezes, a diferença para
tomar uma decisão é ténue.»
Jonas, melhor marcador da Liga, com 31
golos, não joga na seleção do Brasil desde junho de 2016. O avançado do Benfica
nunca foi chamado por Tite e tinha nestes
dois particulares uma das últimas oportunidades de poder mostrar-se ao serviço do
escrete ainda a tempo de poder representar
a seleção no Mundial da Rússia.

Presidente do Besiktas vem a Portugal negociar Talisca

A

s quatro assistências e 16 golos marcados
em 36 jogos fazem da aquisição de Anderson Talisca um dos principais objetivos do
Besiktas para a temporada 2018/19.
As águias negras têm até final da temporada para ativar a
cláusula de opção de compra
de 25 milhões de euros – dos
quais quatro milhões foram
pagos na altura de iniciar o
empréstimo – valor esse que,
até agora, têm resistido a fazer face. No entanto, segundo

adianta a turca NTV Spor, o Besiktas não desiste do médio e o presidente Fikret Orman deverá
mesmo deslocar-se a Portugal nos próximos dias
para negociar pessoalmente com os responsáveis
do Benfica.
A chamada do jogador à seleção brasileira motivou os
responsáveis turcos a subir
a parada e, ainda que considerem 21 milhões de euros
um valor exagerado, já admitirão pagá-lo, ainda que a
prestações.

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

P	J	V	
72 28 22
64 28 19
57 28 17
56 28 17
45 28 14
44 28 13
43 28 12
40 28 12
39 28 11
38 28 11
36 28 9
35 28 8
35 28 8
33 28 9
33 28 9
31 28 10
24 28 4
20 28 5
19 28 4
13 28 3

Inglaterra
Premier League
E	D
6 0
7 2
6 5
5 6
3 11
5 10
7 9
4 12
6 11
5 12
9 10
11 9
11 9
6 13
6 13
1 17
12 12
5 18
7 17
4 21

1-Man. City
2-Man. United
3-Tottenham
4-Liverpool
5-Chelsea
6-Arsenal
7-Burnley
8-Leicester City
9-Everton
10-Watford
11-B&H Albion
12-Bournemouth
13-Newcastle
14-Swansea City
15-Huddersfield
16-West Ham
17-Southampton
18-Crystal Palace
19-Stoke City
20-W. Bromwich

P	J	V	
81 30 26
65 30 20
61 30 18
60 30 17
56 30 17
48 30 14
43 30 11
40 30 10
37 30 10
36 30 10
34 30 8
33 30 8
32 30 8
31 30 8
31 30 8
30 30 7
28 30 5
27 30 6
27 30 6
20 30 3

Itália
Serie A
E	D
3 1
5 5
7 5
9 4
5 8
6 10
10 9
10 10
7 13
6 14
10 12
9 13
8 14
7 15
7 15
9 14
13 12
9 15
9 15
11 16

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

P	J	V	
71 27 23
70 28 22
56 28 17
53 28 16
52 27 14
47 27 14
44 27 13
41 26 11
38 27 10
36 27 8
33 27 10
33 28 10
30 27 8
26 27 7
25 27 6
24 27 6
24 28 5
24 27 6
22 27 6
10 27 3

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
2 2
4 2
5 6
5 7
10 3
5 8
5 9
8 7
8 9
12 7
3 14
3 15
6 13
5 15
7 14
6 15
9 14
6 15
4 17
1 23

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

P	J	V	
77 29 25
63 29 19
59 29 17
54 29 15
43 29 12
42 29 12
42 29 12
41 29 9
37 29 10
37 29 10
36 29 9
35 29 10
35 29 9
32 29 7
31 29 8
30 29 8
29 29 7
28 29 8
28 29 7
20 29 5

E	D
2 2
6 4
8 4
9 5
7 10
6 11
6 11
14 6
7 12
7 12
9 11
5 14
8 12
11 11
7 14
6 15
8 14
4 17
7 15
5 19

1-B. München
2-Schalke 04
3-B. Dortmund
4-B. Leverkusen
5-E. Frankfurt
6-RB Leipzig
7-Hoffenheim
8-FC Augsburg
9-B. M´gladbach
10-Stuttgart
11-Hertha BSC
12-Hannover 96
13-W. Bremen
14-SC Freiburg
15-Wolfsburg
16-Mainz
17-Hamburger SV
18-FC Köln

P
66
46
45
44
42
40
38
35
35
34
32
32
30
30
25
25
18
17

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
21
13
12
12
12
11
10
9
10
10
7
8
7
6
4
6
4
4

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

D
2
6
5
6
8
8
8
9
11
12
8
10
10
8
9
13
16
17

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal

Paços

cada vez mais raros,
o fosso está mesmo a crescer

A

vitória do Paços Ferreira sobre o FC Porto que reanimou o campeonato representa algo cada vez mais raro num campeonato
marcado por grande desequilíbrio, em campo
e no olhar generalizado sobre o jogo.
A vitória do Paços Ferreira sobre o FC Porto que
reanimou o campeonato, embora reforce uma
tendência de dificuldades dos dragões na Mata
Real, representa algo cada vez mais raro num
campeonato marcado por grande desequilíbrio,
em campo e no olhar generalizado sobre o jogo,
como notaram dois treinadores nesta ronda: precisamente o técnico do Paços, João Henriques,
e o treinador do Desp. Chaves, Luís Castro. O
fosso cresce, mesmo com o Sp. Braga a intrometer-se pelo menos na luta pelo pódio. Curioso o
caso dos minhotos, aliás, a reforçar no limite a
ideia do fosso para os três ditos «grandes».
A equipa de Abel é em absoluto aquela que perdeu menos pontos com os chamados pequenos:

seis, nas duas derrotas com V. Setúbal e Marítimo. A diferença, para o Sp. Braga, está mesmo
nos jogos com FC Porto, Benfica e Sporting. Em
cinco encontros (falta apenas receber o Sporting,
daqui por duas rondas), perdeu quatro jogos e
empatou um, precisamente frente aos «leões»:
portanto, conseguiu apenas um em quinze pontos. A quatro pontos do Sporting, uma vitória sobre a equipa de Jorge Jesus podia fazer toda a
diferença, mas o facto é que este Sp. Braga ainda
não conseguiu passar essa barreira.
Se olharmos só para FC Porto, Benfica e Sporting, os crónicos candidatos ao título perderam
até agora 25 pontos com outras equipas. Os
«dragões» perderam sete, primeiro nos empates
com Desp. Aves e Moreirense e agora na derrota
com o Paços que tirou ao dragão o estatuto de
invicto. Era a penúltima equipa na Europa que
ainda não tinha perdido para o campeonato, agora resta apenas o Barcelona.
O Benfica deixou nove pontos em duelos com
equipas que não os dois rivais: empates com Rio
Ave, Marítimo e Belenenses, derrota com o Boavista. Tantos como o Sporting, que empatou com
Moreirense, Sp. Braga e V. Setúbal e perdeu com
o Estoril.
Com oito jornadas por disputar, este número caminha para ser bastante inferior ao das últimas
temporadas. Em 2016/17 foram 57 os pontos que
os «grandes» não ganharam fora dos duelos di-
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1-FC Porto
2-Benfica
3-Sporting
4-Braga
5-Rio Ave
6-Chaves
7-Boavista
8-Marítimo
9-Portimonense
10-V. Guimarães
11-Tondela
12-Belenenses
13-Desp. Aves
14-V. Setúbal
15-P. Ferreira
16-Feirense
17-Moreirense
18-Estoril Praia

PTS J

67
65
62
58
40
36
36
36
30
30
29
29
25
24
24
23
22
21

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V

21
20
19
19
12
10
11
10
8
9
8
7
6
5
6
7
5
6

E

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

D

1
1
2
6
10
10
12
10
12
14
13
11
13
12
14
17
14
17

GM GS

68 14

69 16
retos. Nas duas épocas anteriores, 41 em cada.
51 17
Esta temporada ainda não houve nenhuma equi58 23
pa a conseguir repetir a conquista de pontos fren33 33
te a um «grande», muito diferente da última épo32 39
ca, quando o V. Setúbal, por exemplo, ganhou
28 35
um jogo e empatou outro com o Benfica e ar25 37
rancou dois empates ao FC Porto. E o Marítimo
38 45
ganhou pontos aos três, e o V. Guimarães forçou
33 48
29 37
o Sporting a dois empates.
22 34
A polarização da discussão em torno dos três
27 37
«grandes» não é nova, mas nesta ronda houve
29 48
dois treinadores a acentuar como esse discurso
27 46
está a dominar o futebol português e a acentuar
24 36
desequilíbrios.
20 38
João Henriques, treinador do Paços Ferreira, re23 53
sumiu assim a questão, depois da vitória sobre o
26ª JORNADA
27ª JORNADA
FC Porto: «Quando as equipas pequenas perdem
16/03 Setúbal 16:30 Portimonense
Braga 3-0 Moreirense
5-0 há suspeitas. Quando dificultam é antijogo.
17/03 Tondela 12:00 Marítimo
Rio Ave 2-1 Feirense
Nunca dão o mérito.» E continuou com outra
Estoril Praia 12:00 P. Ferreira
Benfica 2-0 Desp. Aves
Feirense 14:15 Benfica
Boavista 1-0 Estoril Praia
ideia a fazer pensar: «As pessoas deviam ficar
FC Porto 16:30 Boavista
Portimonense 2-1 V. Guimarães
felizes por haver estes jogos
18/03 Guimarães 11:00 Desp. Aves
Marítimo 4-2 V. Setúbal
Moreirense 11:00 Belenenses
Belenenses 0-0 Tondela
onde os grandes perdem pontos,
Chaves 13:00 Braga
Paços Ferreira 1-0 FC Porto
seria melhor para o campeonato.
Sporting 15:15 Rio Ave
Chaves 1-2 Sporting
Depois vê-se nas provas euroMelhores marcadores
J	G
peias, onde enfrentam equipas 1-Jonas
[Benfica]
26
31
Dost [Sporting]
22
22
com orçamento muito superior.» 2-Bas
3-Moussa Marega [FC Porto]
24
20
4-Vincent
Aboubakar
[FC
Porto]
23
15
Luís Castro, o treinador do
Estatísticas
da
primeira
liga
Desp. Chaves, reforçou essa
Melhor Ataque
Benfica
69 Golos
ideia da desconfiança e da falta Pior Ataque
Moreirense
20 Golos
Melhor Defesa
FC Porto		
14 golos sofridos
de crédito que se dá às equipas
mais pequenas, após a derrota
		
P J V E
D GM GS
com o Sporting: «Chegámos ao 1-Santa Clara
49 28
14 7
7
39 28
48 28
14 6
8
51 31
ponto em que se perdemos por 2-Académica
3-Penafiel
47 28
13 8
7
39 32
três, quatro ou cinco, estamos 4-Arouca
47 28
13 8
7
33 26
46 27
12 10 5
51 35
vendidos não sei a quem. Se 5-Nacional
6-FC Porto B
45 28
14 3
11 40 39
ganhamos, estamos comprados 7-Ac. Viseu
44 28
11 11 6
36 30
8-Leixões
43 28
11 10 7
38 31
não sei por quem.»
9-V. Guimarães B
40 28
12 4
12 37 38
Mas Luís Castro já tinha lança- 10-FC Famalicão
39 28
11 6
11 36 36
11-Benfica
B
38
28
11
5
12 39 48
do para o debate a questão dos 12-Varzim
36 28
9
9
10 30 29
desequilíbrios na Liga ainda an- 13-Sp. Covilhã
36 28
9
9
10 26 29
da Piedade 33 28
9
6
13 28 34
tes de entrar em campo, na an- 14-Cova
15-UD Oliveirense
33 28
8
9
11 29 35
tevisão ao jogo com o Sporting, onde a equipa 16-U. Madeira
31 28
8
7
13 31 36
17-Sporting B
31 28
8
7
13 32 48
flaviense voltou a dar boa réplica mas não con- 18-Braga B
29 28
6
11 11 29 38
27 28
6
9
13 22 32
seguiu qualquer ponto. O treinador falava em 19-Gil Vicente
20 27
5
5
17 33 44
hipocrisia e notava, a propósito do jogo com os 20-Real
28ª JORNADA
29ª JORNADA
«leões», a diferença abissal entre o terceiro e o
14/03
U.
Madeira 11:00 Benfica B
Benfica
B
0-4
Académica
sexto lugares na Liga portuguesa, que é de 23
Sporting B 11:00 Penafiel
Penafiel 2-0 U. Madeira
pontos.
Académica 11:00 Leixões
UD Oliveirense 0-0 Varzim
C. Piedade 12:00 Nacional
Nacional 2-1 Braga B
Se fizermos esse exercício, entre terceiro e sex25/03 Guimarães B 10:00 Sta Clara
Leixões 4-0 Cova da Piedade
to classificados, o facto é que essa discrepância
Real 10:00 UD Oliveirense
Arouca 2-2 Sp. Covilhã
Sp. Covilhã 10:00 Braga B
V. Guimarães B 2-0 Gil Vicente
não acontece em mais nenhum dos principais
Gil Vicente 11:00 Arouca
FC Famalicão 2-0 Real
campeonatos europeus, em nenhum ela chega
Ac. Viseu 11:00 FC Famalicão
Santa Clara 4-0 Sporting B
sequer aos 20 pontos. Castro deu outro exemplo,
04/04 Varzim 11:00 FC Porto B
FC Porto B 0-1 Ac. Viseu
o do saldo de golos.
taça
de portugal
		
1ª Mão	
2ª Mão
Notou como na Liga portuguesa do quinto clas- FC Porto - Sporting
1-0
18/04
1-0
18/04
sificado para baixo já não há equipas com saldo Desp. Aves - Caldas
positivo de golos. E disse que isso não acontecia europa league Oitavos-de-Final
1ª Mão
2ª Mão
em mais lado nenhum. É, mais uma vez, uma Juventus (4-3) Tottenham
2-2
2-1
singularidade portuguesa e que reforça essa ideia FC Basel (2-5) Man. City
0-4
1-2
0-5
0-0
do enorme fosso logo a partir de posições altas FC Porto (0-5) Liverpool
Real Madrid (5-2) Paris SG	
3-1
2-1
na tabela classificativa. Há exceções, como Es- Chelsea - Barcelona
1-1
14/03 14:45
5-5
14/03 12:00
panha, que tem o Sevilha a baralhar estes dados. Bayern München - Besiktas
Shakhtar Donetsk (2-2) Roma
2-1
0-1
Os andaluzes são quintos, mas têm saldo negati- Sevilla (2-1) Manchester United 0-0
2-1
vo de golos, menos seis marcados do que sofriUEFA Champions League
Oitavos-de-Final
dos. Mas abaixo dessa posição ainda há várias
1ª Mão
2ª Mão
equipas com saldo positivo, até ao saldo nulo da Atlético Madrid-Lokomotiv
3-0
15/03 11:00
Real Sociedade, na 14ª posição.
B. Dortmund-Salzburg
1-2
15/03 15:05
Moskva-Lyon
0-1
15/03 15:05
Nada que se pareça na Liga, onde abaixo do CSKA
Milan-Arsenal
0-2
15/03 15:05
saldo nulo do Rio Ave no quinto lugar, ninguém RB Leipzig-Zenit
2-1
15/03 13:00
3-1
15/03 13:00
tem melhor do que sete golos negativos. Mundos Marseille-Athletic
Sporting-Plzen
2-0
15/03 13:00
diferentes mesmo.
Lazio-Dynamo Kyiv
2-2
15/03 13:00
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A minha mãe não acreditava em mim que
sua doença não tinha
cura médica. Após
inúmeros testes e tratamentos sem melhorar a saúde, ela finalmente aceitou ir a ver
José. Ele descobriu
que era feitiçaria. José
nos ajudou e agora a
minha mãe está mais saudável e feliz do que
nunca. Ele também nos mostrou o rosto de
minha tia Laura que estava fazendo a feitiçaria. Obrigado, José.
Tamara & Claudia

A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

A minha empresa
de construção estava em boas condições, mas queria fazê-la crescer
mais.
Eu fui ver José e
ele me ajudou a
prosperar mais. O
ritual da prosperidade de José é
muito eficaz, atento a isso.
Júlio

Enquanto ela estava apaixonada
por mim e cuidou
de mim, continuei a enganá-la
e deixá-la por outras mulheres.
Quando percebi
que não queria
perdê-la, era tarde demais. Eu
visitei José e
com apenas uma foto ele a trouxe de volta para
sempre.
Alvaro

