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Palavra do Diretor

tradição que emociona
António
Pedro Costa

D

urante
as
cinco semanas que duram
o período quaresmal, ao todo
este ano são 52 ranchos de romeiros, dois deles provenientes
da diáspora, que percorrem as
estradas de S. Miguel, andando no sentido dos ponteiros
do relógio, parando em todas
as igrejas e capelas da ilha ou
como se diz nas romarias, visitando as casas de Nossa Senhora e rezando as toadas dolentes
de ave-Marias infindáveis.
Em São Miguel, estas romarias
de homens assumem uma dimensão comunitária inusitada e
abrangem centenas de pessoas,
num movimento à volta do qual
muitas famílias católicas se unem
em várias freguesias para disponibilizar meios de acolhimento e
pernoita, bem como prover à sua
alimentação.
Estes romeiros percorrem quilómetros e quilómetros a pé durante uma semana, trajando um
xaile, lenço, saco para alimentos,
bordão e terço, entoando cânticos
e rezando em voz alta de forma
destemida, contra o vento, a chuva ou o frio, mas caminhando
sempre de forma fraterna, reafirmando a sua fé e agradecendo a
Deus as graças concedidas.
Há registo desde o início do
povoamento que todos os anos
grupos de homens provenientes
de muitas freguesias, vilas, cidades e da diáspora, caminham por
atalhos e caminhos secundários,
rezando e cumprindo promessas, numa caminhada sofrida mas
cheia de calor humano, partilha e
grande generosidade e espírito de
irmandade.
Estas romarias assumem particularidades ancestrais e intrinsecamente possuem uma mística
difícil de explicar ao ponto de
quem vai um ano quer ir sempre
mais e mais. Conheço até quem
não possa, por circunstâncias várias, ir num ano e fica pesaroso
por ficar atrás, mas faz a romaria
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em espírito, pois sabe em qualquer hora do dia por onde anda o
rancho e vai muitas vezes ao seu
encontro.
Durante 1 semana estes homens
carregam consigo apenas um saco
com o essencial e vão pernoitando em casas de famílias que os
acolhem, em salões de igrejas e
instituições que se oferecem para
receber os Romeiros. A religiosidade do povo açoriano traduz-se
também nestas manifestações de
fé, quer seja no cumprimento de
promessas, quer seja para agradecimento de graças recebidas.
Na casa em que são acolhidos é
hábito os Romeiros lavarem os
pés doridos - aproximando-se do
ritual religioso da Última Ceia de
Jesus - sendo servido um jantar,
onde todos comem como irmãos.
É uma marca da nossa tradição
que identifica a nossa maneira de
ser e de estar de ilhéus. Por isso,
temos que respeitar este tipo de
religiosidade popular e deveria
antes ser aproveitada pela hierarquia religiosa para um aprofundamento da fé autêntica.
Já nos acostumámos a vê-los
passar com um bordão de madeira na mão e trajam hábitos tradicionais carregados de simbolismo
que muitos não conhecem o seu
significado. O xaile representa o
manto com que cobriram Jesus; o
lenço representa a coroa de espinhos; a saca que transportam às
costas representa a cruz e o terço
é dedicado à Virgem Maria.
Trata-se para uns de um legado
cultural, que apenas integram a
dimensão religiosa na história da
nossa terra. Contudo, para o nosso povo esta prática não é mais
do que uma transmissão de fé dos
nossos antepassados, que em momentos de aflição suplicavam a
interceção de Nossa Senhora junto do Pai, pedindo a protecção do
céu.
Nos últimos anos as mulheres
começaram a associar-se às romarias dos homens, contudo as
femininas têm uma duração inferior a 24 horas, à exceção da Romaria feita pelo rancho de romeiras da Fajã de Cima, que envolve
já três pernoitas e apenas levam
como indumentária um lenço e
um terço.
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O

evolução da comunidade
portuguesa verificada ao
longo dos últimos anos
permite concluir que
entrámos numa nova era

s portugueses transformaram um espaço sem história no Plateau
numa comunidade com identidade própria. O desafio foi abraçado a partir de 1953 pelos mentores do desenvolvimento económico
excecional e Cultura de Expressão Portuguesa, desde então e até hoje.
A herança continua bem viva na cidade de Montréal e arredores, materializada em políticas de qualificação do ambiente urbano, que projetam
a interligação entre as dimensões empresariais e na aposta em elementos
estruturantes, escolas em português ao sábado, associações de cultura, vivência dos artistas portugueses e a atração das famílias, que surgem associadas de forma particularmente feliz.
O bairro do Plateau é famoso pela boémia, mas antes disso contribui – e
de que forma - para a obra arquitectónica relevante e é um dos principais
símbolos da cidade de Montréal, cabe pobre e cabe rico, ainda não perdeu
a sua aura artística e só falta divulgá-lo, para os turistas conhecerem a
sua componente histórico – cultural com lojas e restaurantes de comida
portuguesa com ambiente animado. Por toda a parte no Québec encontramos memórias do encontro com os portugueses, numa riquíssima relação
de estima com o povo que nos recebeu. O silêncio pesado nos primeiros
tempos do pensamento tornado vida nestas paragens também dominou o
drama existencial, numa tensão civilizacional, entre as nossas tradições, a
sensibilidade cristã e a barreira da língua. A obra e a arte dos portugueses
deu lugar ao desejo realizado no espaço do Plateau, numa liberdade perfeita. Até chegarmos aqui diversos caminhos e lugares de passagem foram
percorridos. Hoje somos mais de 50 mil portugueses, naturais e adotivos,
fruto do querer e dos sonhos que viraram realidade.
São vários os monumentos escultóricos inaugurados, evocativos da presença portuguesa e para promover mecanismos facilitadores da inserção
dos destinatários no mercado de trabalho e na sociedade. É uma forma de
celebração inserida no âmbito da memória coletiva.
Muitos testemunhos políticos e culturais, económico-sociais perderam-se. No entanto a herança pode ainda ser testemunhada na paisagem, no
património e nas histórias de vida de homens e mulheres e nas folhas soltas. Recorde-se que os arquivos das associações e da comunicação social são importantes para análise e valorização da história. A biblioteca da
missão Santa Cruz talvez ofereça a centralidade e o espaço no sentido da
necessidade de receber a documentação acumulada nas instituições, que
não têm condições de as proteger e inventariar; a documentação permite
reconstruir as várias fases da Cultura de Expressão Portuguesa.
A evolução da comunidade portuguesa, verificada ao longo dos últimos
anos, permite concluir que entrámos numa nova era. Trata-se claramente
de limitações decorrentes de toda a dimensão social, virada fundamentalmente para o que está a dar nesta última década, impondo-se uma reflexão
sobre o que possa haver a corrigir e caminhos a seguir.
Tem-me parecido particularmente enriquecedor o recurso a pessoas que
estão numa fase de desaceleração profissional, mas detêm experiências
muito ricas para adequar mais a forma de funcionamento das instituições
numa mistura que funcione, entre quem está dentro e quem olha de fora.
Não há receitas certas mas o português é antes do mais a nossa língua,
mas também é uma das línguas mais importantes do mundo. Temos evidentemente de a cultivar como disciplina predominante, falando português
em casa e aprender o português como língua estrangeira, porque vivemos
hoje mergulhados na necessidade de dotar os mais jovens da aprendizagem
e das capacidades para singrarem nos percursos profissionais e pessoais.
rédacteur adjoint
- Antero Branco
Collaborateurs
- António Pedro Costa
- Augusto Machado
- Elizabeth Martins Carreiro
- Francisca Reis
- Hélder Dias
- Humberto Cabral
- João Arruda
- José da Conceição
- José de Sousa
- Jorge Correia
- Jorge Matos

- Manuel Neves
- Maria Helena Martins
- Miguel Félix
- Ricardo Araújo Pereira
- Telmo Barbosa
- Tony Saragoça
- Vitor Gonçalves
Distribution
Nelson Couto
Dépôts legaux à la
Bibliothèque nationale du
Québec et à la Bibliothèque
nationale du Canada.

Tous droits réservés. Toute reproduction
totale ou partielle est strictement interdite sans notre autorisation écrite. Les
auteurs d’articles, photos et illustrations
prennent la responsabilité de leurs écrits.
Todos os direitos reservados. Os textos (e
ilustrações) de Opinião publicados nesta
edição são da inteira responsabilidade
dos seus autores, não vinculando, directa
ou indirectamente, o cariz editorial e informativo deste jornal.

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

Tiros

no pé
jorge correia

R

ui Rio neste seu arranque como líder do PSD
apresenta-se como seu pior
inimigo. Senão vejamos: o
episódio da eleição do líder
de parlamentar (Fernando Negrão) contra toda
a bancada, líder este eleito sem maioria de votos
levantando vozes contra a legitimidade desta liderança parlamentar; episódio Elina Fraga, com
investigação a pretensas irregularidades da sua
gestão aquando líder da ordem dos advogados;
episódio Feliciano Barreiras Duarte (proposto
para secretário geral do PSD ), tendo começado
com a falha “inexplicável” de se declarar como
visiting scholar da Universidade de Berkeley,
nos EUA, quando nunca o foi pela informação
dos media confirmada junto da própria universidade, continuando com a inexplicável posição
de Rio defendendo o indefensável depois de se
ter confirmado a inexistência do estatuto de visiting scholar por parte de Barreiras Duarte na dita
universidade, continuando com um relatório de
mestrado de qualidade questionável e as ajudas
de custo que levantam suspeitas de abuso.
Rui Rio apresentou-se ao PSD, e ao país, não
como um grande estadista ou político, mas como
um executivo capaz de corrigir aquilo que está
mal, uma imagem de retidão, de ética, de integridade. Esta era a sua principal mais-valia, aquilo
que poderia distingui-lo na cena política portuguesa que permitisse pelo menos ganhar peso

como oposição ao governo. No entanto, com o
acumular de casos, especialmente o de Barreiras Duarte, começa a haver um desgaste notório
pela incompreensão causada pela defesa do indefensável. O problema de Rio não é uma bancada não alinhada consigo; nem mesmo o caso de
Barreiras Duarte. O problema de Rio é ele mesmo no que toca a lidar com os erros que comete
ou cometeu, assim como uma desconfiança generalizada em relação aos media e ao seu próprio
partido. A sua reação foi de evidente desprezo
quando nos media se lançaram os alertas contra
esta situação enganosa de Barreiras Duarte. É
natural que Rio se segurasse; qualquer líder que
se preze não pode andar ao sabor de toda e qualquer movimentação da comunicação social. Mas
após afirmar que o caso seria esclarecido, quando não o foi, nada mais lhe restava do que retirar
a confiança política a Barreiras Duarte levando-o
a demitir-se. É certo que a demissão está consumada, mas demasiado tarde, e por pressão dos
acontecimentos, não por disposição de Rio.
Assim perde uma oportunidade de ouro de demonstrar o valor que pretendia trazer para a política; a sua imagem fica desgastada e perde o seu
capital pessoal de integridade. Dentro do PSD
também fica fragilizado, não só por minar a proximidade aos eleitores que têm vindo a perder,
como também com os seus pares. Este episódio
nada mais é do que mais um tiro no pé por parte
de Rui Rio, e se pretende fazer mais e melhor
dentro da política, terá que ser mais linear com
aquilo que aparentemente traz do seu passado.

agenda comunitária

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.

Almoço

da

Páscoa

em

Anjou

Almoço

da

Páscoa

no

Clube

O Centro Comunitário do Espírito Santo em Anjou organiza o seu almoço da Páscoa no domingo 1 de abril de
2018 pelas 13h na sua sede. A festa será animada pela
linda voz do artista Duarte Froias. Haverá uma ementa
à escolha, cabrito assado ou steak grelhado. Para mais
informações ou reservas: 514-812-7617.
O Clube Portugal de Montreal organiza o seu tradicional
almoço da Páscoa no domingo 1 de abril de 2018 pelas
13h na sua sede.
Para mais informações: 514-844-1406.

Festival Portugal

O Festival Portugal organiza, pela primeira vez, o seu almoço da Páscoa no domingo 1 de abril de 2018 pelas
13h na Santa Cruz. Haverá a apresentação do Programa
da 5ª Edição do Festival Portugal 2018, espetáculo - Victor Rodrigues, vindo de Portugal, baile e Animação com o
bem conhecido artista Júlio Lourenço. Não falte, reserve
a sua mesa e venha em família.

erratum
No quinto paragrafo do artigo de Fernando Pires “ Linhagem da Nobreza condal e as principais família galaico-Portuguesa. Ortográfia cognato era agnato; cognatismo era agnatismo. E, no sexto parágrafo devia se
ler “ indiretamente vinculados pela sua participação no
governo Portucalense”.

CONVOCATÓRIA
Associação Portuguesa do Canadá
Ao abrigo dos estatutos da Associação Portuguesa do
Canadá, convoco os seus sócios efetivos a reunirem-se
na sede da coletividade, no domingo dia 15 de Abril de
2018, pelas 15h, para a realização da Assembleia Geral
Ordinária, com a seguinte ORDEM DE TRABALHOS:
1. Abertura da Assembleia Geral; 2. Leitura e aprovação da ordem de trabalhos; 3. Leitura e aprovação da/s
última/s ata/s da Ass. Geral; 4. Apresentação do relatório da direção cessante; 5. Apresentação do balancete
anual e do relatório financeiro; 6. Apresentação do relatório da Comissão sobre a eventual fusão de organismos
da comunidade (re: Casa de Portugal); 7. Eleição dos
membros da Direção; 8. Eleição dos membros da mesa
da assembleia geral; 9. Diversos; 10. Encerramento da
Assembleia Geral.
Como previsto nos estatutos, se à hora marcada não
houver número suficiente de associados para formar
quorum, dar-se-á início à Assembleia Geral meia hora
depois, com qualquer número de sócios presentes.
A associação portuguesa do Canadá abre as suas
portas para um almoço da Páscoa domingo dia 1 de
abril às 13H, preço: 35 ovos, baile e animação: DJ
Brian. Ementa: ovos recheados, sopa, cabrito assado com batatas e legumes, folar da páscoa e arroz
doce. Reserve o seu lugar com:

Facebook; S. Nobre 438-502-5395;
Conceição: 514-255-4849; APC: 514-844-2269,

Especial quartas-feiras

Combo de frango familiar
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www.patisseriemedeiros.com
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Viagem

em Istambul

João Aparecido
da Luz
4ª-feira, 21 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Tudo é Economia
6:57 Sociedade Civil
7:45 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
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 O Sábio
0:30 Janela Indiscreta
1:00 Grande Entrevista
2:00 Criar.pt
2:17 Hora dos Portugueses
2:30 Bom Dia Portugal
5ª-feira, 22 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 Grande Área
1:30 Fabrico Nacional
2:00 Fatura da Sorte
2:15 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 23 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Grande Área
6:57 Sociedade Civil
8:00 Fabrico Nacional
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 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Sexta às 9
17:45 Brainstorm
18:30 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Hora dos Portugueses
21:15 Mundo Sem Muros
22:15 Brainstorm
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 O Sábio
0:30 Sexta às 9

1:15 Notícias do Meu País
2:15 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 24 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 Podium
12:15 Criar.pt
12:30 São Roque do Pico
Ilha a Cores
13:00 Atlântida - Madeira 2018
14:30 Lusa Music Box
15:00 Donos Disto Tudo
15:59 Telejornal
17:01 Penafiel
Aqui Portugal
20:00 24 Horas
21:00 Got Talent Portugal
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 Donos Disto Tudo
2:00 Cá Por Casa
com Herman José
2:00 Todas as Palavras
2:30 5 Para a Meia-Noite
DOMINGO, 25 de março
4:00 Bom Dia Portugal
5:00 Eucaristia Dominical
8:00 Zig Zag
8:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
8:30 Todas as Palavras
9:00 Jornal da Tarde
10:11 A Praça
11:00 Agora Nós
12:00 Sociedade Recreativa
13:00 Epilepsia Refratária
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
2:30 Bom Dia Portugal
2ª-feira, 26 de março
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Decisão Nacional
6:30 Atlântida - Madeira 2018
8:00 Janela Indiscreta
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 Golo RTP - Int.
18:30 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:30 Hora dos Portugueses
21:45 Prós e Contras
23:00 Notícias do Atlântico

P

rezados leitores,
Istambul é a maior cidade da Turquia, uma das maiores da Europa e já se chamou
Bizâncio e Constantinopla.
Oferece ao visitante inúmeras atrações como,
por exemplo, um passeio de barco pelo estreito
de Bósforo que separa a Europa da Ásia e une o
Mar Negro ao Mediterrâneo, possibilitando rotas
comerciais entre Ásia e Europa. Partindo do por-

to de Kabatas, o passeio por si só vale pela sensação de ver, de um lado, o continente europeu
e do outro, o asiático. É a única cidade do mundo que tem seu território estabelecido em dois
continentes. O lado ocidental de Istambul, mais
desenvolvido, é onde encontramos os principais
pontos turísticos.
A igreja de Santa Sofia, que também já foi igreja cristã e mesquita islâmica, é hoje um museu e
traz em suas paredes e teto desenhos, medalhões,
mosaicos com revestimento dourado, mármores polidos e afrescos centenários. Mas a maior
emoção de quem visita Santa Sofia é admirar a
grande cúpula que através das suas janelas resplandece com luz generosa a parte central deste

Coisas

templo museu.
A Mesquita Azul é a maior de Istambul. Com
seus cinco minaretes é utilizada para os cultos
muçulmanos, porém a visita é permitida desde
que não se esteja usando bermuda ou short e se
tire os sapatos. As mulheres recebem um tipo de
canga para cobrir o corpo. Rica em mosaicos,
esta Mesquita é revestida de azulejos azuis e vitrais do mesmo tom. É imponente pelo tamanho
da construção que supera a Santa Sofia. Antes de
entrar para as orações os muçulmanos lavam os
pés como sinal de purificação. É uma visão diferente das demais crenças religiosas.
Como é comum aos povos islâmicos, as orações
acontecem cinco vezes ao dia. O convite à prece
ecoa dos minaretes nas dezenas de mesquitas da
cidade. É uma cena que merece observação.
Quando for comprar algum produto, principalmente na rua, regatele, ofereça a metade do preço
pedido e não sendo atendido, vá embora. Não se
acanhe, pois os vendedores não se ofendem. Faz
parte da cultura dos povos árabes negociar para
vender seus produtos. Fatalmente o vendedor irá
atrás de você para negociar e acabará chegando
ao valor da contra-oferta. É interessante visitar a
Torre de Gálata de onde se tem uma visão espetacular de toda Istambul, sobretudo à noite.
Imperdível é passar algumas horas no Grande
Bazar onde encontramos de tudo: especiarias,
toda espécie de suvenires, produtos de ouro, prata, roupas e tudo mais que possamos imaginar.
A única preocupação é marcar e guardar bem
por onde passamos para não nos perdermos. Isto
porque o Grande Bazar é um labirinto semelhante àquele da mitologia grega onde Teseu teve que
enfrentar o Minotauro, na ilha de Creta. Boa viagem.

do corisco

faz sem cobrar dinheiro, se os familiares queram
fazer uma oferenda a igreja aceita, mas cobrar é
contra os ensinamentos de Deus. A mim e minha
o Canada 61% dos traba- família quando da morte de um familiar a casa
lhos domésticos são feitos funerária ocupou-se de cobrar um montante que
pelas mulheres, nos portugue- segundo o empregado era p’ra pagar a missa de
ses eu aposto que deve ser mui- corpo presente. Mas vendo bem as coisas como
to mais do que isto, mesmo se é que as igrejas que já têm pouco fiéis vão sobrehoje muitos homens gostam de cozinhar, fora a viver se não cobram por certos serviços, o Papa
parte do BBQ. Porque isto de grelhados os ho- Francisco devia vir fazer uma visita ao Québec.
mens são especialistas. Eu estou falando disto
porque li na La Presse+ um artigo da Julie Du
Page, que me fez realizar que mesmo se eu faço
muitas coisas em casa a conversada ocupa-se
de muuuita coisa que nós homens às vezes nem
realizamos o trabalho que dá.
Senão vejamos, segundo a Julie, que diz que tem
um esposo formidável, ela ainda se ocupa de muitas coisas familiares. Eu li e realizei que o que ela
faz a conversada fazia a mesmíssima coisa quan- Também têm despesas e grandes estas igrejas, o
do os filhos estavam em casa e eram pequenos. A senhor padre tem que ter alguém p’ra se ocupar de
escola telefona p’ra ela e não p’ró marido quando certos trabalhos lá em sua casa ‘pra que ele fique
os miúdos estão doentes, as consultas no dentis- disponível p’rós paroquianos. As coisas mudaram
ta, médico e ir à escola falar com os professores muito, a igreja tem que se adaptar ao Mundo de
eram entre outras muitas coisas que eu não me hoje senão não conseguem manter abertas muitas
preocupava, Aparecia feito e ambos estávamos destas lindas igrejas que estão espalhadas nesta
contentes, mas o trabalho era dela. Bom eu ensi- Belle Province que e o Québec.
nei a andar de bicicleta e a conduzir. Falando em A igreja Saint-François de Molitor em Paris instrabalhos que têm que ser feitos li também que o talou terminais de pagamento direto, “guichets”,
Papa Francisco diz que as igrejas não devem co- para os fiéis que não tendo trocos ou dinheiro p’rá
brar dinheiro por certos serviços religiosos, como coleta da missa possam contribuir.
dedicar uma missa a um defunto que segundo a “Há sempre pessoas ansiosas p’ra te ver desisBíblia isto faz parte de muitas tarefas que Jesus tir... não lhes facilites a vida.... eu gosto e tu?”.
josé de sousa
jsousa@avozdeportugal.com

N
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Surpresas Nos Jardins Submarinos
JOSÉ
DA CONCEIÇÃO

N

i n g u é m
pode, devidamente, apreciar a intrincada
e esplendorosa vida marítima, até
que tenha o privilégio de desfrutar a surpreendente beleza e o deleite visual que se encontra sob a
superfície do mar.
Olhando por um barco de fundo
de vidro, nas águas tropicais, descobriremos lindas florestas de algas
marinhas, à semelhança de verdadeiros bosques de pinheiros bem
desenvolvidos. Cada folha destas
“plantas” oceânicas é equipada com
um balãozinho que a segura suspensa na água, de modo que a planta
se mantém a prumo, erecta e alta,
baloiçando para lá, e para cá, nas
correntes oceânicas, à semelhança
de pinheirais, quando se baloiçam à
brisa do Verão.
Em vez dos pássaros, nos ramos
das árvores, vêem-se numerosos
e lindamente coloridos peixinhos,
que sobem nos galhos ou lhes comem as folhas. Ao prosseguir o
barco, nas águas quietas, dando aos
passageiros a impressão de que está
viajando de avião, a cena muda, e
os observadores ficam petrificados, ao descortinarem vastos prados de plantas coloridas, florestas
marítimas, repletas de cardumes de
todas as espécies e formas de peixes. Lá avança “o anjo amarelo”,
assemelhando-se a uma peça de
ouro polido; aqui, é o peixe silene, à
semelhança da prata refinada; à medida que o peixe esquilo-escarlate

se esguia, trazendo a sua pequena
contribuição para o esplendor deste
panorama indescritível, onde miríades de criaturas bem-aventuradas se
movimentam à sombra, ou se refastelam ao sol. O Cap. A. S. Schopf
dá uma descrição muito nítida do
que viu no mar das Caraíbas: “ao
passarmos por esses lugares esplendidamente adornados, onde a vida
marítima se revela numa variedade
infinita de formas, o barco parado
sobre o mais límpido cristal parece
estar flutuando no ar, de forma que
uma pessoa que não esteja acostumada ao cenário, facilmente se estonteia”.
No fundo arenoso e claro, aparecem milhares de estrelas-do-mar,
moluscos e peixes de cores que
não há nos climas mais amenos”.
Do vermelho-gritante, do azul-profundo, do verde-montanha, e
do amarelo-ouro, não se pode tirar a
vista, pois são perpetuamente multiformes.
“O espectador flutua sobre uma
alameda de plantas aquáticas: gorgónias, coral, alcionyums e esponjas que apresentam não menos deleite à vista que as terrestres. E são
tão gentilmente baloiçadas pelas
ondas inconstantes como o mais
lindo jardim quando ao perpassar
da brisa, agita, mansamente, seus
estopados ramos”.
O leitor pode fazer uma ideia de
como o mesmo Construtor-Mestre
formou as muitas miríades de outros mundos universais, que se
movimentam e giram além, muito
além, na imensidade do espaço. O
que não podemos compreender.

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.

Festa dos sócios, Benfeitores,
Mordomo e Domingas em Anjou

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:

T

odos os anos o Centro Comunitário organizou, sábado
passado, uma linda festa em louvor do Divino Espírito Santo em
Anjou.
Todos estão de parabéns incluindo,
os Sócios, Benfeitores, Mordomos,
e as famílias que tem uma Dominga em sua casa. O Centro de Anjou
agradece muito os Benfeitores com
grande coração para ajudar as grandes Festas do Divino Espírito Santo
em Anjou. Viva os Mordomos 2018
e parabéns a todos.

- 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.

514 342.8000

4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal
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Angariação

de fundos em

joão arruda

F

oi no sábado 17 de
março de 2018
na Associação
Portuguesa do
Espírito Santo
que organizou-se uma angariação de fundos para ajudar a
financiar as grandes festas do Espírito Santo de Hochelaga. A festa
foi animada pelo DJ Entre-Nós e
cantoria. Parabéns à direção e a
sua equipa fantástica.

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

Hochelaga

Festa dos Madeirenses em Santa Cruz
sylvio
martins
e fotos de
Manuel Neves

qualidade, um DJ fantástico, Alex
Moreira e um cantor de Toronto,
Vitor Martins, que veio de surpresa
para animar esta linda festa.

S

endo a Nossa Senhora
do Monte a padroeira da cidade
do Funchal, esta festa é o arraial
de maior impacto religioso na
Ilha da Madeira. Atrai romeiros,
devotos e público em geral. Tem
uma componente religiosa de
muita importância em termos de
cultura popular e de lazer.

Não esquecendo os convidados
de honra, Alex Norris conselheiro
de Jeanne-Mance para o distrito do
Plateau Mont-Royal, o cônsul geral
de Portugal, o Sr. Dr. José Eduardo
Bleck Guedes de Sousa, Carlos Botelho da Azores Airlines e finalmente o presidente das festas do Senhor
Santo Cristo dos Milagres em Montreal, Roberto Carvalho, represen-

Através dos anos a grande festa
dos mareirenses em agosto na Santa
Cruz, Montreal, tem muitos custos
e se querem ter um grande espetáculo é importante fazerem uma boa
angariação de fundos para enfrentar
as grandes despesas desta festa. E,
de uma certa maneira, se era possível organizar uma festa como esta
com 5$, podia-se fazer, mas tudo o
que é nos arredores ficaria atrás, e
precisa-se muito dinheiro para fazer
desta festa uma grande festa para o
verão.
Nos últimos anos tivemos grandes
artistas que vieram para esta festa,
mas tudo a um custo. Sábado passado, a comissão de festa de Nossa
Senhora do Monte organizou uma
festa memorável, um jantar de alta

tando a sua associação “Associação
Saudades da Terra Quebequente”.
No final foi uma festa bem divertida para todos os gostos. Parabéns a
todos que ajudaram de uma maneira ou de outra para o sucesso desta
festa.
Viva a Madeira.
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Homenagem

à

Filamónica

Francisca reis

Fotos de
Dorothy Medeiros

do
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Divino Espírito Santo

de

Laval

te; Manuel Dias, tesoureiro; Car- sia de Mosteiros de São Miguel é, amor à música e o prazer de tolos Rodrigues, secretário; Jaime ainda hoje, o Maestro. Ao longo car um instrumento. Foi registada
Adriano, diretor. A Filarmónica foi dos anos tem desempenhado um oficialmente em 1978 com a sua

F

oi
sábado
passado 17 de
março a Filarmónica do Divino Espírito Santo de
Laval organizou uma missa em
homenagem aos seus 40 anos de
existência na Missão de Nossa
Senhora de Fátima em Laval, o
arranque para as comemorações
em setembro.
Foi sem dúvida uma celebração
lindíssima pelo Padre Carlos, e
pela Filarmónica; contou com a
presença dos familiares e amigos
dos fundadores, das direções, dos

primeira saída a Toronto. “Que a
Santa Cecília ilumine os corações
de todos os músicos das Filarmónicas”
O jornal A Voz de Portugal deseja os parabéns a esta grandiosa
organização comunitária que faz
muito através do ano.

fundada por três naturais da ilha de
São Miguel, António Reis, Olímpio Teixeira e Viriato Pacheco em
1978. Foi com muito trabalho e um
objetivo de oferecer à comunidade
e à população uma alternativa de
entretenimento cultural e tradicio-

grande trabalho e muito esforço no
desenvolvimento desta filarmónica
junto com as diferentes direções.
A Filarmónica começou com 28
elementos, músicos reunidos pelo

músicos, das meninas das bandeiras, assim como lembrando os
membros falecidos. Uma grinalda de flores foi posta no altar pelo
Maestro Gilberto Pavão e o músico
mais antigo João Resendes ao lado
da imagem de Santa Cecília, a padroeira dos músicos.
Depois da celebração eucarística
a Filarmónica convidou todos presentes a um convívio muito alegre,
muita variedade de comida, bolos
e bebidas, nesse momento entregou-se lembranças aos músicos e
à direção. A direção é composta
por Geraldo Linhares, presidente;
Manuel Machado, vice-presiden-

nal, repleta de história, de arte, de
educação aos mais jovens num ambiente saudável, de disciplina e de
valores culturais que representa a
nossa identidade. Já la vai 41 ano
em 1977 que António Reis bateu a
porta do Maestro Gilberto Pavão
para convidá-lo para ser o Maestro
desta linda Filarmónica. O Maestro
Gilberto Pavão, natural da Fregue-
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Brexit. UE
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e Londres chegam a acordo
geral sobre período de transição

M

ichel Barnier, o líder da UE para as negociações do Brexit, confirmou, ao final da manhã, Unido poderá ratificar novos acordos comerciais
que foi alcançado um acordo para os termos gerais do período de transição pós-Brexit. com a UE durante o período de transição.
Barnier esteve reunido em Bruxelas com o seu homólogo britânico, David Davis, e a notícia Contudo, as regras destes novos acordos só sesobre os “bons progressos” alcançados já tinha sido avançada por diplomatas.
rão aplicadas após esse mesmo período, sendo
que até lá continuarão a ser aplicadas as regras
O acordo sobre três temas era essencial para Quanto à questão da fronteira irlandesa terão
Bruxelas dar o seu aval ao período de transição sido estabelecidos os termos genéricos de um
Os líderes dos 27 deverão
desejado por Londres para evitar uma separação acordo. “Acordamos que a solução backstop
à bruta. Os termos gerais sobre os direitos dos deve fazer parte do texto jurídico sobre o acordo adotar sexta-feira numa

cimeira em Bruxelas a sua
posições sobre os termos
das negociações sobre
as futuras relações
comerciais entre as partes.

comerciais europeias. Davis precisou contudo
que, se o Reino Unido discordar de qualquer decisão europeia, poderá escolher não a aplicar.

O ministro britânico para a saída da UE, David David, e o líder das negociações na Comissão Europeia, Michel Barnier, antes da reunião entre ambos em Bruxelas, dia 19 de março de 2018. | Reuters

cidadãos da UE e as compensações a pagar pelo de saída”, afirmou ainda Barnier.
Terá sido a inclusão dessa cláusula de emergênReino Unido à UE terão assim sido concluídos.
cia, que procura evitar o estabelecimento de uma
fronteira efetiva na Irlanda, que permitiu desbloCláusula backstop
“Temos um acordo de transição”, anunciou quear o acordo de transição.
Barnier em conferência de imprensa, após um Para o ministro britânico para a saída da UE,
fim-de-semana de intensas negociações. “Abran- David Davis, o objetivo da clásula de backstop
ge uma grande parte do que irá constituir o acor- é evitar perturbar as trocas comerciais entre a
do internacional para a saída do Reino Unido”. Irlanda e a Irlanda do Norte, ou entre o Reino
Em particular, há um “acordo sobre o período de Unido e a Irlanda.
Davis confirmou, por seu lado, que o Reino
transição” pós-Brexit.

Questão irlandesa
O Reino Unido acordou ainda um pacote de
direitos dos cidadãos da UE, a aplicar durante
o período de transição, acrescentou o ministro
britânico.
As duas partes comprometeram-se a um acordo
total de transição em dezembro.
O dossier irlandês, com o estabelecimento de
uma fronteira entre a Irlanda e a província britânica da Irlanda do Norte, tornou-se nas últimas
semanas a principal pedra no sapato das negociações.
A UE propôs em finais de fevereiro um texto
de 120 páginas, traduzindo em linguagem jurídica os compromissos alcançados em dezembro
último, sobre estes três dossiers prioritários do
divórcio.
Londres reagiu de forma perentória contra o
texto, particularmente face às disposições para a
Irlanda e a Irlanda do Norte que, afirmou, ameaçavam a integridade do país.
Bruxelas propunha o estabelecimento de “um
espaço regulador comum” que incluía a UE e
a Irlanda do Norte em torno da ilha irlandesa,
“sem fonteiras internas”, caso nenhuma outra
solução satisfatória fosse proposta pelo Reino
Unido.
O preâmbulo do esboço de acordo hoje publicado refere sobre o “protocolo quanto à Irlanda/
Irlanda do Norte, os negociadores concordaram
que uma versão legalmente operacional da solução fronteiriça backstop deverá ser acordada
como parte do texto legal do Acordo de Saída,
para ser aplicada se nenhuma outra, ou até quando, solução for encontrada”.
O texto sublinha que o Reino Unido não concorda com a solução específica proposta pela
UE.

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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incentiva portugueses a
adquirirem cidadania canadiana

A

juíza luso-canadiana Renata Brum apelou esta segunda-feira, em declarações à
agência Lusa, para que os portugueses naturalizem-se canadianos, mostrando-se disponível para os ajudar no processo.
“Não é difícil mas é preciso fazer um pouco de
esforço. É possível. Estou disponível para falar a
grupos de pessoas interessadas. Faz parte do meu
trabalho como juíza, ser ‘embaixadora’ da cidadania”, começou por afirmar Renata Brum.
Em 2016 adquiriram a cidadania canadiana 450
residentes permanentes de Portugal continental,
123 dos Açores e dois da Madeira, número inferior ao verificado com cidadãos oriundos das
Filipinas (23.890), da China (10.797) e da Índia
(16.615), dados do ministério da Cidadania e da
Imigração do Canadá.

“Não tenho a certeza onde está o problema. Os
cidadãos portugueses aproveitam da melhor forma o seu estatuto. Como o passaporte português
é forte, não têm limitações como sucede com outras etnias, não sentem tanto essa necessidade. No
entanto há outros casos de pessoas de países em
posição semelhante, que optam por adquirir a cidadania canadiana”, sublinhou a juíza.
Renata Brum considerou ainda “anedótico” que
a baixa taxa de portugueses a adquirirem a cidadania canadiana se deva às “exigências do processo”.
“Às vezes cidadãos portugueses que se tornam
canadianos dizem-me que esperaram até aos 55
anos, para não efetuarem o exame de cidadania”,
acrescentou. Os números de portugueses que adquiriram a cidadania nos últimos anos tem diminuído (1.108 em 2014, 637 em 2016 e 450 em
2016), depois de o governo de então ter alterado a
lei da cidadania, facilitando o acesso. “A cidadania está no cerne do que significa ter participação
numa comunidade política. No contexto canadiano, a cidadania oferece direitos substanciais e privilégios relacionados à mobilidade, votação, execução de um cargo público, e assistência consular
ao viajar para o exterior. Ser cidadão significa participar duma maneira completa na vida do nosso
país. A cidadania é um símbolo de compromisso
integral”, realçou a juíza.
Um residente permanente tem “todos os direitos
e liberdades garantidos na Carta dos Direitos e Liberdades”, mas um cidadão canadiano tem outras
vantagens.
Renata Brum destaca o direito ao voto “vantagem que permite ao cidadão contribuir para a alteração de um governo”.
A juíza alertou ainda que os direitos de cidadania
são acompanhados por diversas responsabilidades.

“Obedecer à lei, assumir a responsabilidade por
si próprio e pela família, obter um emprego, cuidar da família e trabalhar de acordo com as habilidades individuais, integrar um júri, votar nas
eleições, ajudar os outros na comunidade, proteger e aproveitar o património e meio ambiente”,
destacou. São vários os critérios para a aquisição
da cidadania canadiana, além da residência permanente, os candidatos devem residir no Canadá
há três ou cinco anos (os cinco anos contam antes
do início de ter iniciado o processo para a residência permanente), e provar competências numa das
línguas oficiais do Canadá (inglês ou francês) no

nível IV. O processo para adultos tem uma taxa
no valor de 630 dólares canadianos enquanto que
para os menores a taxa é menor (100 dólares). Em
2016 foram naturalizados 147.791 canadianos, um
número superior ao verificado em 2015 (262.187)
e em 2014 (262.643). Renata Brum veio para o
Canadá aos quatro anos, é filha de emigrantes de
Rabo de Peixe (Açores). É formada pela Universidade de Toronto em Artes e Teologia (Mestrado), e
em Criminologia, Cristianismo, Cultura e Francês
(Bacharelato). Em outubro de 2013 foi nomeada
juíza sénior da cidadania, cargo que vai desempenhar pelo menos até outubro de 2018.

P. 10 | QUARTA-FEIRA, 21 DE marçO de 2018

ANEDOTA
Boa memória
Duas amigas conversam a propósito de pretendentes. Informa a primeira: - Finalmente, o Miguel declarou-se e eu
confessei-lhe lealmente quantos homens já tive na minha
vida.
E diz a amiga: - Fizeste bem, querida. Mas, o que mais
me espanta é a tua grande memória…
A loira e a azeitona
Depois de ver uma loira passar algumas horas a tentar
espetar o palito de dentes numa azeitona, o empregado
do restaurante resolve ajudá-la, diz ele:
- A senhora permite que eu tente espetar na azeitona?
- Pode tentar… – responde a loira, exausta – mas aviso
já que não vai ser fácil!
Sem se desmotivar, o garçom pega noutro palito e… pimba… espeta na primeira tentativa. E diz a loira muito rápido, desvalorizando o trabalho do empregado:
- Ah, a azeitona já devia estar cansada…
caça palavras | Estados dos EUA

Michigan
Idaho
Indiana
Ohio
Vermont

Nebraska
Montana
Kentucky
Colorado
Georgia

Alabama
Nevada
Mississipi
Hawaii
Texas

SUDOKU: nível médio

1 2
1 9
2
5

2 5
6 8
5 8 9
7
9
2

7
8 1 5
1 2
9 4

9 5
3 4
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Acudam, Ladrões
Profª Maria
da Conceição Brasil
ão gosto de futebol. Em
criança, na ilha Terceira
– minha terra de nascimento e
tempo de infância e juventude, tínhamos por
hábito ouvir o relato de futebol. Era o Lusitânia, o Angrense e talvez mais clubes de que hoje
não me recordo. Éramos uma família tranquila e muito unida que, à volta de um pequeníssimo rádio de pilhas, vibrávamos com os gritos
de gol…lo do senhor Durvalino que era nosso
vizinho e tinha aquela função na Rádio Clube
de Angra, para além da sua profissão na Loja
Coelho onde a mãe ia comprar as fazendas
com que fazia os nossos vestidos.
Eram tempos bons. Vivia-se modestamente, tinha-se o que era possível, aproveitava-se a roupa
dos mais velhos para os mais novos e – grande
curiosidade para a “malta de hoje” – ninguém se
revoltava nem dizia que queria mais ou melhor.
Ser melhor talvez todos pensassem; mas, ter melhor e mais à conta dos nossos pais? Bem, ninguém normal tinha tal ideia tão disparatada era ela
para a época. Diz-se agora por aí que a adolescência vai até aos 25 anos. Pensarão: são palavras
que formam frases irrealistas. Porém, eu penso
que a desorientação dos psicólogos que anunciam
tais “verdades (?) ” pode arrastar consigo jovens
malandros e pais desprevenidos para um caos
superior ao atual. Estou a afastar-me do tema do
futebol. Mas, já lá vou. Afirmava eu, então, que
os meninos até aos 25 anos parece que agora são
adolescentes. Já conduzem automóveis, namoram
com sexo, bebem, fumam, alguns drogam-se e…
coitadinhos – não são adultos. Lamento por eles.
Lamento pelos pais. Senhores “sábios”: - estou

N

cansada das vossas ideias tolas e pouco pensadas.
Já não vos bastava os entraves que põem à educação dura, embora amorosa, dos meus tempos de
infância? Não vos serve ver essa rapaziada inútil
que nem frequenta a escola nem trabalha? Então,
agora esses adolescentes “velhos” vão ficar à conta dos pais até ao fim dos tempos? Só quem não
vê o cansaço dos progenitores de hoje perante as
exigências de filhos desde a infância mais tenra
para fazer afirmações tão tolas e disparatadas. Por
mim, voltávamos a uma boa palmada na altura
certa, um puxão de orelhas na escola e toca a ficar
adulto depressa “que se faz tarde”. Mas, estava eu
a falar de futebol. O de hoje, evidentemente. Não
aquele simples a que me referi há pouco, mas o
corrupto, ladrão, indecente dos tempos que atravessamos. Então, o “braço direito” (e, talvez o esquerdo por acréscimo…) do homem forte do Benfica está a contas com a justiça? Será que o dito
senhor não ganhava o suficiente para ter conforto
e alguma “coisinhas” de luxo? Não estou admirada, mas confusa com tamanha ladroagem. Alguém ainda se lembra do Eusébio? E do tempo em
que jogar num grande clube não era sinónimo de
milhões na conta bancária mas de empenhamento
e trabalho árduo? Isto agora são só milhões, fugas
ao fisco, compra de árbitros e por aí fora… E o
povo a olhar espantado para os craques como se
fossem deuses da bola. Eles são motivo de discussões familiares com os adolescentes que querem
“desalmadamente” a roupa, o champô e outros
acessórios que as vedetas publicitam; eles casam
com mulheres pouco escrupulosas na escolha do
“amor” recheado de notas de banco; eles arrastam
multidões para aeroportos onde aterram e fingem
interessar-se pelos tontos que os idolatram. Tempos de estupidez e esquecimento de quem somos
e para onde nos dirigimos.

preside associação
europeia de agricultura de regadio

S

egundo um comunicado da IE, a organização é criada para “desenvolver estratégias
de médio e longo prazo que despertem a consciência para o papel vital da agricultura de
regadio no bem-estar, saúde e progresso dos
europeus”.
A Irrigants d’Europe representa 75% da área de
regadio na Europa (7,7 em 10,2 milhões de hectares). Os seus membros fundadores são associações de regantes dos Estados-membros onde o
regadio é mais relevante: Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio
e Acque Irrigue (ANBI, Itália), Federación Na-

cional de Comunidades de Regantes (Fenacore,
Espanha), Irrigants de France (França) e - Federação Nacional de Regantes de Portugal (Fenareg, Portugal). Segundo o comunicado, o uso da
água na agricultura é um fator chave para o crescimento económico e a fixação das populações
nas zonas rurais europeias, sobretudo nos países
afetados por fenómenos de seca prolongada, do
Sul da Europa. Para a associação, a irrigação e
a gestão da água são aspetos cruciais para uma
agricultura sustentável, destacando que o setor
da agricultura de regadio “é um dos mais inovadores e tecnologicamente avançados da Europa”.

Maria Helena Martins

Carneiro: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão. Amor: Avizinham-se momentos muito felizes
com o seu par. Não espere que o amor vá ter consigo, dê o primeiro
passo. Saúde: Proteja-se do frio e da chuva. Dinheiro: Tenha
cuidado com a forma como trata os seus subordinados ou os seus
colegas. Lembre-se que eles merecem todo o seu respeito.
Números da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

Leão: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e
Prosperidade. Amor: Esteja atento pois pode sofrer uma desilusão
com alguém da sua família. Mantenha a serenidade em qualquer
situação. Saúde: Tendência para infeções oculares. Vá ao médico se
não se sentir bem. Dinheiro: Faça uma análise à sua vida profissional
e verifique se vale a pena manter um emprego que pode prejudicar a sua
estabilidade emocional. Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

Touro: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho.
Amor: Antes de acusar o seu par, pense bem e verifique se não
está a ser exagerado ou injusto para com ele. Saúde: Período
marcado pela instabilidade emocional. Procure manter o equilíbrio
através da prática de meditação. Dinheiro: Planeie bem o seu
trabalho antes de iniciar um novo projeto.
Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

Virgem: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se tentado a ajudar pessoas
mais carenciadas. Aproveite e dê a mão a quem precisa. Saúde:
Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Esteja consciente das
suas capacidades e aposte na melhoria das suas condições de
trabalho. Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

Caranguejo: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Um relacionamento
antigo pode chegar ao fim. Prepare o seu coração pois esperamse períodos de alguma tristeza, mas eles são necessários para as
alegrias que também hão de vir. Saúde: Não se preveem grandes
problemas neste setor. Dinheiro: É possível que receba algum dinheiro
inesperado. Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

Solta!

Português

Horóscopo

Gémeos: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade,
Equilíbrio. Amor: Esteja consciente dos seus erros e não mantenha
discussões com os seus amigos. Aprenda a perdoar. Saúde:
Cuidado com os acidentes domésticos. Tendência para pequenas
queimaduras. Dinheiro: Seja mais comedido e organize um plano
que lhe permita controlar o seu orçamento doméstico.
Números da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

à

Sagitário: Carta Dominante: a Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso. Amor: Evite discussões com familiares, já sabe
que não levam a lugar nenhum. Saúde: Tendência para insónias.
Beba chá de camomila antes de dormir. Dinheiro: Período
favorável para colocar todos os seus projetos em prática. Aproveite
e planifique as suas atividades. Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45
Capricórnio: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa
Ambição, Poder. Amor: Entregue-se de corpo e alma à sua relação
amorosa. Não tenha receio de demonstrar aquilo que sente. Saúde:
Período sem problemas ao nível da saúde. Dinheiro: Esforce-se por
estar à altura das expectativas dos seus superiores hierárquicos.
Eles exigirão o máximo de si.Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

Balança: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor:
É possível que conheça uma pessoa que, em pouco tempo,
conquistará o seu coração de forma arrebatadora. Saúde: Consulte
o seu médico e faça um check-up geral à sua saúde. Dinheiro:
Momento propício para proceder a uma mudança radical no seu
panorama profissional. Não tenha medo e ouse! Números da
Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

Aquário: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa
Sucesso. Amor: Irá manifestar-se em si uma grande energia
sensual. Liberte-a e viva a paixão com intensidade. Saúde:
Consulte o seu médico, provável falta de vitalidade. Pode tomar
um suplemento vitamínico, ajudá-lo-á a enfrentar os desafios
quotidianos.
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Não se preocupe pois
está numa fase favorável. Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

Escorpião: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Surpreenda o seu par e invista
no poder de sedução. O seu poder de atração está em alta. Saúde:
Esteja atento a todos os sinais que o seu organismo lhe envia.
Dinheiro: Procure pensar mais nas necessidades dos outros e seja
um pouco mais generoso. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

Peixes: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor,
Depressão, Escuridão. Amor: Mudanças bruscas de humor
poderão causar conflitos com familiares e/ou com a pessoa amada.
Modere o comportamento intempestivo. Saúde: Atravessa um
período extremamente agitado. Vigie o aparelho digestivo. Faça
uma dieta. Dinheiro: Pare com despesas desnecessárias e não planeadas.
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

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

Alterações climáticas podem
tornar Portugal mais seco e

P

achauri, que foi Nobel da Paz em 2007, foi
hoje um dos oradores numa conferência
sobre alterações climáticas no âmbito do ciclo
Conferências do Estoril.
O responsável foi presidente do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, e é o
fundador e mentor do movimento Protect Our Planet (POP). Hoje, perante uma sala cheia de jovens
na “Casa das Histórias Paula Rego”, em Cascais,
falou do projeto POP e começou por salientar que
a melhor forma de lidar com as alterações climáticas é envolver os jovens, exortando-os depois a
consumir menos e comer melhor (“comam menos
carne, serão mais saudáveis e é bom para o planeta”) e a plantarem árvores, para que a Península Ibérica não tenha no futuro o clima que hoje
tem o norte de África. O especialista lembrou aos
presentes que as temperaturas e o nível do mar
(com tsunamis mais devastadores) têm vindo a
subir desde meados do século passado, à medida que as emissões de gases com efeito de estufa
também aumentaram, e salientou que situações
climáticas extremas observadas desde 1950 estão
relacionadas “com a interferência humana”. E depois, acrescentou, se nada for feito em relação a
essas emissões, no futuro os fenómenos extremos
serão mais frequentes e intensos e, por exemplo,
o Ártico deixará de ter gelo. “Já imaginaram isso?
Vai ser no vosso tempo”, disse. E o sul da Europa,
onde Portugal se inclui, vai ver o avanço do mar,
mudanças no turismo e na agricultura, o mar terá
peixe diferentes dos que se costumam consumir
agora, a vinha vai mudar e haverá mais mortes e
doenças. “O que é que estamos a fazer ao nosso
planeta? Não temos outro sítio para ir”, disse Ra-
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sem praias

jendra Pachauri, que se afirmou, ainda assim, um
otimista e que salientou três ações que terão de
se tidas em conta desde já para mitigar os efeitos
das alterações climáticas: o uso mais eficiente da
energia, usar energias limpas e reduzir a desflorestação. As alterações climáticas são reais, estão
a afetar-nos, são más, são comprovadas cientifi-

“Este é o momento para a ação. Já temos o diagnóstico, o tempo de agir é agora. E a ação é a adaptação (às alterações) e a mitigação”, disse, salientando a necessidade de se viajar de forma mais
sustentável e de se aumentar a eficiência energética dos veículos. E depois, concluiu, é preciso proteger o planeta, mas proteger também as pessoas

camente e ainda há esperança, disse, centrando o
seu otimismo no combate às alterações que está a
ser feito um pouco por toda a parte. “Gostaria que
o meu país, a Índia, fizesse mais”, disse, concluindo que sem mudanças para reduzir as emissões de
gases a vida no planeta vai tornar-se “muito mais
difícil”. Na mesma linha, o secretário de Estado
Adjunto e do Ambiente, José Mendes, lembrou
que Portugal está a sentir os efeitos das alterações
climáticas, como as altas temperaturas, os grandes
incêndios ou a erosão costeira, mas salientou que
“ninguém no planeta” deixa de ser afetado.

mais vulneráveis. Carlos Carreiras, presidente da
Câmara de Cascais, que encerrou a conferência,
alertou para o facto de as alterações climáticas
não serem algo que vão afetar as pessoas do futuro, mas sim as que já estão nas casas de cada um.
“Já são os meus netos que serão prejudicados se
não fizermos nada, não é ninguém desconhecido”,
disse. Rajendra Pachauri já tinha também chamado a atenção para a proximidade temporal dos
efeitos maiores das alterações. E sempre focado
nos jovens deixou um último recado: “os jovens
têm se ser parte da solução, não do problema”.
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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
20 de março de 2018
1 euro = cad 1,626370

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

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.

Terrassement
Terra-Nova

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

Roberto: 514-992-1586

Procura-se para atendimento ao balcão
a tempo inteiro ou parcial. Homem ou
mulher com ou sem experiência que fale
português e francês para integrar uma
equipa jovem e dinâmica
Contactar : Maria do Céu
514-677-2918
Companhia em paisagismo está à procura
de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649

EMPREGOS
Precisa-se de senhora para fazer limpeza numa
casa perto de Boisbriand com experiência.
Deve falar inglês.
450-430-5689
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
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
Empresa de administração de imóveis (C.I.F.) está
a procura de pessoal para entrar nossa equipa
técnica. Algum conhecimento e experiência é preferível:
- Pintura (Painting)
- Reboco (Plastering)
- Lixamento e envernizamento de pisos
(Sanding and varnishing floors)
- Azulejaria e armários (Tiling Cabinetry)
- Renovações ligeiras (Light renovations)
Salário inicial: 13$-20$ (dependendo do nível de
habilidade e experiência).
Por favor, envie o seu CV ou
email detalhado para repairs@cifproperties.com.
Oferecemos alojamento permanente num quarto privado para senhora responsável e de confiança com
experiência para cuidar de uma senhora idosa sem
mobilidade, necessitando assistência para se deslocar dentro da casa. Devido à sua continência, precisa
de ser mudada e limpa regularmente. Acima de tarefas domésticas tal como refeições, alguma limpeza,
etc. Salário atrativo, com todas despesas incluídas. A
candidata deve estar livre de compromissos familiares e apresentar referências: 514-573-3519.
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ecrologia

Dias Câmara
†Faleceu em Elvira
Laval, no dia 14 de

março de 2018, com 89 anos
de idade, a senhora Elvira Dias
Câmara natural da Matriz, Ribeira Grande, São Miguel, Açores,
Portugal.
Deixa na dor seus filhos Eduardo (Aldinesa Câmara), Manuel
(Conceição Caetano), Joseph
Carlos (Johanne Azotte), Helena,
David, seus netos/as, seus bisnetos/as, suas irmãs Alda, Mercês
(Mariano), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, Boul St-Martin, E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será amanhã, quinta-feira 22 de março de
2018 das 14h às 17h e das 19h às 22h, sexta-feira das
9h às 10h30, seguir-se-á o funeral às 11h na Igreja de
Nossa Senhora de Fátima em Laval. Vai a sepultar no
cemitério de Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na
dor. Bem Hajam.

EMPREGOS
Companhia de paisagismo precisa de homens para
trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra com experiência, e, também uma pessoa para assistir nestas
tarefas. Salário segundo experiência.
514-240-1535

vende-se

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

serviços
Société Immeubles Majewski #1
Société Immeubles Majewski est une entreprise qui propose la location d’appartements situés au 2767 Édouard
Montpetit, à Montréal.
Nous sommes présentement à la recherche d’un couple concierge d’immeuble qui sera en mesure d’effectuer
les réparations nécessaires, d’effectuer les visites
d’appartements et de veiller à la propreté de l’immeuble.
Principales responsabilités
•Premier conjoint: assurer la maintenance de 2 bâtiments (70 unités), travaux de plomberie légers, menuiserie, électricité, chauffage, plâtre et peinture, sablage et
vernir plancher, accueillir et superviser les sous-traitants
tout en assurant le contrôle de leurs activités, effectuer
toutes autres tâches connexes.
•Deuxième conjoint: ménage dans les appartements et
les espaces communs ainsi que la prise de rendez-vous
et les visites d’appartements à louer.
**Si un seul candidat, les tâches seront celles du premier
conjoint ainsi que l’entretien ménager à l’occasion.
Exigences et conditions de travail
Niveau d’études : Secondaire Terminé
Années d’expérience reliées à l’emploi : 1 à 2 années
d’expérience
Description des compétences : (premier conjoint) connaissance de menuiserie, plomberie et électricité
(2ème conjoint) expérience de travail dans l’entretien
ménager
Langues demandées : langues écrites et parlées : français, anglais
Salaire à discuter
Nombre d’heures par semaine : 40,00
Disponibilité à travailler les fins de semaines et lors de
toute urgence, même en dehors des heures de travail
Communication
Nom de la personne à contacter : Vincent Dubreuil
Moyen(s) de communication : télécopieur : 514-8489580 et courrier électronique emploi@trylon.ca

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956
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Presidente

UEFA esteve
presente na Gala Quinas de Ouro
da

A Gala Quinas de Ouro 2018 realiza-se no Pavilhão
Carlos Lopes, em Lisboa, e tem por objetivo premiar
os portugueses que se destacaram nas áreas do futebol, futsal e futebol de praia no ano 2017. Cefe-

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

Di Biagio e o regresso de Buffon à seleção: «É um monumento»

Novo

selecionador conta com o
guarda-redes para unir o grupo

G

ianluigi Buffon está de regresso à seleção,
depois de a Itália falhar o apuramento
para o Mundial 2018.
O guarda-redes foi chamado por Luigi Di Biagio porque o novo selecionador italiano considera que a etapa de Buffon na seleção não deve
fechar-se com o último fracasso azzurro, que inclusive afastou Giampero Ventura do comando
técnico da equipa.
«Jogará um ou dois jogos, não sei. Já veremos
rin estará presente no evento, em representação da estes dias, tomarei uma decisão dependendo do
UEFA, numa cerimónia que será marcada pela apre- que veja», disse Di Biagio, referindo a mais-valia
sentação dos equipamentos oficiais da seleção lusa
de ter o capitão da Juventus, que considera «um
para o Mundial2018, a serem estreados nos particulares de preparação para a competição. A gala, que monumento», no grupo: «O Buffon está aqui
foi transmitida pela RTP1, foi apresentada por Pedro também para unir, jogar e dar algo mais à equipa.
Pinto, Andreia Matos e Sónia Araújo e contou com Acrescenta valor dentro e fora de campo».
momentos musicais protagonizados por April Ivy,
Diogo Piçarra, Jimmy P. e Richie Campbell.
2018/03/20 Guadalupe 19:00 Trindade e Tobago
2018/03/21 Jordânia 10:00 Koweit
Iraque 11:00 Catar
Andorra 12:00 Liechtenstein
Antígua e Barbuda 18:00 Bermudas
Martinica 19:00 Trindade e Tobago
2018/03/22 Eslováquia 5:30 Emirados Árabes Unidos
China 7:35 País de Gales
África do Sul 8:00 Angola
Tailândia 8:30 Gabão
Portugal S20 11:00 Alemanha S20
Malta 11:00 Luxemburgo
Argélia 12:00 Tanzânia
Ilhas Faroé vs Letónia
Dinamarca 12:00 Panamá
Rep. Dominicana 18:00 I. Turcas e Caicos
Curaçau 19:00 Bolívia
Nicarágua 19:30 Cuba
Belize 21:00 Grenada
2018/03/23 Uruguai 6:35 República Checa
Chipre 10:00 Montenegro
Rússia 11:00 Brasil
Noruega 11:00 Austrália
Azerbaijão 11:00 Bielorrússia
Senegal 11:00 Usbequistão
Hungria 12:00 Cazaquistão
Bulgária 12:00 Bósnia e Herzegovina
Turquia 12:30 República da Irlanda
Tunísia 13:15 Irão
Escócia 13:45 Costa Rica
Arábia Saudita 14:00 Ucrânia
Finlândia 14:00 Macedónia
Grécia 14:00 Suíça
França 14:00 Colômbia
Sérvia 14:30 Marrocos
Portugal 14:45 Egito
Holanda 14:45 Inglaterra
Alemanha 14:45 Espanha
Áustria 14:45 Eslovénia
Polónia 14:45 Nigéria
Itália 14:45 Argentina

Lyon

em risco de exclusão
das competições europeias

O

Lyon está em risco de ser excluído das
competições europeias de futebol, após a
abertura de novo processo disciplinar na sequência dos desacatos no jogo dos oitavos de
final da Liga Europa com o CSKA de Moscovo.
A UEFA abriu um processo disciplinar à equipa
francesa, que já se encontra em regime probatório desde do jogo contra o Besiktas, dos ‘quartos’
da mesma prova de 2016/17, que culminou em
confrontos entre as claques de ambos os clubes.
Os dois clubes foram penalizados pela UEFA
com a exclusão das competições europeias, mas
a pena ficou suspensa por dois anos.
A decisão sobre a nova infração dos adeptos
gauleses será tomada no dia 31 de maio, com a
acusação a centrar-se no “comportamento racista” e no “lançamento de objetos e uso de dispositivos pirotécnicos”, havendo ainda “distúrbios
da multidão” e a existência de “escadas bloqueadas”, de acordo com o site do mesmo órgão.
O Lyon, que ganhou na Rússia por 1-0, foi surpreendido em casa pelo CSKA de Moscovo, que
venceu por 3-2 e qualificou-se para os quartos de
final da competição, devido aos golos fora.
Antes do reencontro destas duas equipas, um

veículo da brigada anti-crime foi atacado por entre 100 a 150 fãs encapuçados, que deixaram o
mesmo em mau estado, informou a polícia.
A mesma fonte refere que ficaram feridos oito
polícias, dois dos quais em estado mais grave e
seis ligeiros, do corpo de intervenção.
O Marselha, clube onde joga o internacional
português Rolando, tem também um processo
disciplinar a decorrer na UEFA, devido à acusação de “uso e lançamento de dispositivos pirotécnicos” e “distúrbios da multidão”, que terá
uma decisão na quinta-feira, em consequência
do jogo com o Athletic de Bilbau.

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

P	J	V	
75 29 23
64 29 19
60 29 18
59 29 18
47 29 14
45 29 14
43 29 12
43 29 13
39 29 10
39 29 11
39 29 11
36 29 10
35 29 8
35 29 8
33 29 9
31 29 10
27 29 5
21 29 5
20 29 4
14 29 3

Inglaterra
Premier League
E	D
6 0
7 3
6 5
5 6
5 10
3 12
7 10
4 12
9 10
6 12
6 12
6 13
11 10
11 10
6 14
1 18
12 12
6 18
8 17
5 21

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

P	J	V	
81 30 26
65 30 20
63 31 18
61 30 18
56 30 17
48 30 14
43 30 11
40 30 10
40 31 11
36 31 9
36 31 10
34 30 8
32 30 8
31 30 8
31 31 8
30 31 7
30 30 7
28 30 5
27 31 6
20 31 3

Itália
Serie A
E	D
3 1
5 5
9 4
7 5
5 8
6 10
10 9
10 10
7 13
9 13
6 15
10 12
8 14
7 15
7 16
9 15
9 14
13 12
9 16
11 17

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

P	J	V	
75 29 24
73 29 23
59 29 18
55 28 15
54 29 16
50 28 15
44 28 13
44 28 12
41 28 11
36 28 8
34 29 10
33 28 10
30 28 8
29 28 8
27 28 7
25 28 6
25 29 5
24 28 6
22 28 6
10 28 3

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
3 2
4 2
5 6
10 3
6 7
5 8
5 10
8 8
8 9
12 8
4 15
3 15
6 14
5 15
6 15
7 15
10 14
6 16
4 18
1 24

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

P	J	V	
83 31 27
66 30 20
59 30 17
57 30 16
45 30 13
44 30 12
42 30 9
42 30 12
39 30 10
38 30 10
37 30 10
35 31 8
35 30 10
35 30 9
32 30 8
31 30 8
30 30 7
29 30 8
28 30 7
21 30 5

E	D
2 2
6 4
8 5
9 5
6 11
8 10
15 6
6 12
9 11
8 12
7 13
11 12
5 15
8 13
8 14
7 15
9 14
5 17
7 16
6 19

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

P
66
49
48
45
44
43
39
37
36
35
35
33
32
30
25
25
20
18

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

V
21
14
13
13
12
12
10
11
10
9
8
8
8
6
4
6
5
4

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

D
3
6
5
8
7
8
8
12
11
10
8
10
11
9
10
14
17
17

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

O

balanço da última
ronda do campeonato

A

27ª jornada da Liga acentuou ainda mais
o desnível existente no futebol português.
FC Porto, Benfica, Sporting e Sp. Braga venceram os respetivos jogos e aumentaram o
fosso existente para as restantes 14 equipas.
A título de exemplo, o Sp. Braga, que foi a
Chaves golear por 4-1 (o resultado mais desnivelado da ronda), soma 21 pontos de vantagem
sobre o Rio Ave e está, a sete jornadas do final

do campeonato, a um ponto
de garantir matematicamente o 4.º lugar. Entre os candidatos ao título, o Benfica
foi o primeiro a entrar em
ação. Os encarnados venceram fora o Feirense por 2-0
com golos de Jiménez e de
Rafa e tiraram brilho à festa antecipada do centenário
dos fogaceiros, penúltimos
classificados da Liga. Minutos depois do apito final em
Santa Maria da Feira, dava-se o pontapé de saída no
dérbi da Invicta. O FC Porto
(2-0) não acusou a pressão,
entrou a todo o gás no encontro e aos 2 minutos já venciam com um golo
de Felipe. Na segunda parte, Herrera aproveitou
um erro do guarda-redes Vagner para resolver
uma partida marcada por duas intervenções valiosas do videoárbitro: primeiro na correção de
um cartão vermelho atribuído inicialmente a
Vítor Bruno; depois na anulação de um penálti
cobrado de forma irregular por Sérgio Oliveira.
O Sporting, último dos três grandes a entrar em
campo, repetiu o resultado dos rivais: três dias
após ter sido forçado a jogar 120 minutos para
garantir o apuramento para os quartos de final
da Liga Europa, os leões exibiram-se de forma
convincente na receção ao Rio Ave: esbanjaram
oportunidades atrás de oportunidades, mas ainda assim levaram a melhor com golos de Gelson
Martins e de Bas Dost. A equipa de Jorge Jesus
mantém assim distâncias para FC Porto (1.º) e
Benfica (2.º), mas também para o Sp. Braga,
próximo adversário no campeonato e que está a
quatro pontos do pódio.

Se a luta pelos lugares cimeiros está acesa, o
que dizer da guerra pela sobrevivência? A abrir
a jornada, o V. Setúbal não conseguiu melhor do
que um empate a um golo na receção ao tranquilo Portimonense de Vítor Oliveira.
Ainda assim, a equipa de José Couceiro manteve-se à tona da água, fruto da derrota do Feirense com o Benfica e do empate entre Estoril
e Paços de Ferreira. No António Coimbra da
Mota, Bruno Gomes
colocou a equipa da
casa a ganhar com
o golo mais rápido
desta edição da Liga
(19 segundos), mas
os visitantes conseguiram empatar na
segunda parte por
Miguel Vieira, responsável pela primeira derrota do FC
Porto no campeonato na ronda anterior.
Com este resultado, o
Estoril estancou uma
sequência de cinco
derrotas para a Liga,
mas manteve-se no
posto mais desconfortável da tabela
classificativa, agora
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PTS J

1-FC Porto
70
2-Benfica
68
3-Sporting
65
4-Braga
61
5-Rio Ave
40
6-Marítimo
39
7-Boavista
36
8-Chaves
36
9-V. Guimarães 33
10-Portimonense 31
11-Tondela
29
12-Belenenses 29
13-P. Ferreira
25
14-Moreirense
25
15-V. Setúbal
25
16-Desp. Aves
25
17-Feirense
23
18-Estoril Praia 22

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

V

E

22
21
20
20
12
11
11
10
10
8
8
7
6
6
5
6
7
6

4
5
5
1
4
6
3
6
3
7
5
8
7
7
10
7
2
4

GM   GS

1
1
2
6
11
10
13
11
14
12
14
12
14
14
12
14
18
17

70
71
53
62
33
27
28
33
35
39
30
23
28
22
30
28
24
24

14
16
17
24
35
38
37
43
49
46
39
36
47
39
49
39
38
54

27ª JORNADA

28ª JORNADA

V. Setúbal 1-1 Portimonense
Tondela 1-2 Marítimo
Estoril Praia 1-1 Paços Ferreira
Feirense 0-2 Benfica
FC Porto 2-0 Boavista
V. Guimarães 2-1 Desp. Aves
Moreirense 2-1 Belenenses
Chaves 1-4 Braga
Sporting 2-0 Rio Ave

29/03 Desp. Aves 15:00 V. Setúbal
30/03 Marítimo 11:00 Feirense
Rio Ave 13:15 Estoril Praia
Boavista 15:30 Tondela
31/03 Portimonense 11:00 Moreirense
P. Ferreira 11:00 Chaves
Benfica 13:15 V. Guimarães
Braga 15:30 Sporting
02/04 Belenenses 15:00 FC Porto

Melhores marcadores

J	G
27
31
23
23
24
20
24
15
25
14

1-Jonas [Benfica]
2-Bas Dost [Sporting]
3-Moussa Marega [FC Porto]
4-Vincent Aboubakar [FC Porto]
5-Raphinha [V. Guimarães]

Estatísticas da primeira liga
Melhor Ataque
Pior Ataque
Melhor Defesa
Pior Defesa

1-Penafiel
2-Académica
3-Arouca
4-Nacional
5-Santa Clara
6-FC Porto B
7-Ac. Viseu
8-Leixões
9-V. Guimarães B
10-Benfica B
11-FC Famalicão
12-UD Oliveirense
13-Sp. Covilhã
14-Varzim
15-Cova da Piedade
16-Sporting B
17-U. Madeira
18-Gil Vicente
19-Braga B
20-Real

Benfica
Moreirense
FC Porto
Estoril Praia

71 Golos
22 Golos
14 Pontos sofridos
54 Golos sofridos

P

J

V

E

D

GM

GS

53
51
50
50
49
48
47
44
41
41
40
36
36
36
34
32
31
30
29
23

30
30
29
29
29
29
29
30
29
30
29
29
29
29
30
30
30
29
29
28

15
15
14
13
14
15
12
11
12
12
11
9
9
9
9
8
8
7
6
6

8
6
8
11
7
3
11
11
5
5
7
9
9
9
7
8
7
9
11
5

7
9
7
5
8
11
6
8
12
13
11
11
11
11
14
14
15
13
12
17

46
53
34
55
39
43
37
40
38
44
37
31
26
30
29
36
32
24
30
35

35
33
26
36
31
39
30
34
39
50
37
36
32
32
36
53
42
33
40
45

taça
de portugal
		
FC Porto - Sporting
Desp. Aves - Caldas

1ª Mão	
1-0
1-0

europa league

com 22 pontos, menos três do que os atuais requisitos mínimos para a salvação. Entre o grupo
dos «aflitos», composto por seis equipas, só o
Moreirense saiu da 27.ª ronda a sorrir: com um
golo de Tozé aos 84 minutos, a equipa de Petit
venceu em casa o Belenenses por 2-1 e deixou
a posição de lanterna vermelha e os lugares de
despromoção. Respira-se melhor agora em Moreira de Cónegos. Ronda também positiva para
o V. Guimarães, que voltou aos triunfos quase
mês e meio depois. Os vimaranenses venceram
na Cidade Berço o Desp. Aves por 2-1 com bis
do peruano Hurtado.
O V. Guimarães soma agora 33 pontos e está
agora a sete do Rio Ave, que segue no 5.º posto,
potencial último lugar de acesso às competições
europeias, luta que promete ser dura até ao término do campeonato, agora com o Marítimo a
apenas um ponto dos vilacondenses depois de ter
arrancado, em Tondela, a primeira vitória (2-1)
fora de portas em mais de quatro meses.

D

quartos-de-Final
1ª Mão
Sevilla-Bayern München
03/04 14:45
Juventus-Real Madrid
03/04 14:45
Liverpool-Manchester City
04/04 14:45
Barcelona-Roma
04/04 14:45

UEFA Champions League
Arsenal-CSKA Moskva
Atlético Madrid-Sporting
Lazio-Red Bull Salzburg
RB Leipzig-Marseille

2ª Mão
18/04
18/04
2ª Mão
11/04 14:45
11/04 14:45
10/04 14:45
10/04 14:45

quartos-de-Final
1ª Mão
05/04 15:05
05/04 15:05
05/04 15:05
05/04 15:05

2ª Mão
12/04 15:05
12/04 15:05
12/04 15:05
12/04 15:05

Major League Soccer 2018
Grupo East
	J	P
1-New York City FC	 3 9
2-Columbus Crew
2 6
3-Atlanta United FC	 3 6
4-NY Red Bulls
2 3
5-Philadelphia Union 1 3
6-Impact Montréal
3 3
7-NE Revolution
2 3
8-DC United
3 2
9-Orlando City
2 1
10-Chicago Fire
2 0
11-Toronto FC	
2 0

Grupo West
	J	P
1-Los Angeles FC
2 6
2-Sporting KC
3 6
3-Houston Dynamo
2 4
4-FC Dallas
2 4
5-Real Salt Lake
3 4
6-SJ Earthquakes
2 3
7-Minnesota United
2 3
8-LA Galaxy
2 3
9-Vancouver Whitecaps 2 3
10-Colorado Rapids 1 0
11-Seattle Sounders 2 0
12-Portland Timbers 2 0
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A sexualidade é
muito
importante
num casal e o meu
marido era muito
sexualmente ativo,
de repente parou de
funcionar. Eu estava
muito
insatisfeito.
Ele tomou viagra e
todos os tipos de tratamento médico, mas nada funcionou. Nós fomos
ver José e ele descobriu que era um feitiço feito
pela sua ex. Recomendamos José porque ele melhorou o nosso casamento.
Sr e Sra Riveiro

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

Eu paguei um cartão de
crédito com o outro. O
dinheiro estava extremamente apertado. Minha
pequena empresa de limpeza estava fraca. Cansado de tanta ruína. Eu pedi
a José um pequeno talismã. Trouxe tanta sorte
que ganhei uma pequena
fortuna no cassino e minha empresa está crescendo e crescendo. José
é o melhor.
Ernesto

Desde que a minha filha
se apaixonou por aquele homem mau, eu só
vi lágrimas, sofrimento
e solidão em sua vida.
Embora que ela não estivesse me contar nada,
eu sabia como ela estava a se sentir. Depois de
descobrir que ele bateu nela, achei que ele sofreu
suficiante. Fui ver José para separá-los. Uma foto
e um nome completo foram suficientes para que
José fizesse o trabalho e que a minha filha recuperasse a felicidade.
Adelaida e Kika

