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Comunidade

lusa no Canadá em choque
com acidente de equipa de hóquei
11

Marcelo louvou “a força”
dos portugueses em Paris
O

Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa,
destacou neste domingo, na Avenue des Portugais, em Paris, “a
força” dos portugueses dentro e
fora de Portugal, numa cerimónia de homenagem aos soldados
lusos que combateram na Primeira Guerra Mundial.
As palavras do chefe de Estado
foram proferidas depois de ter descerrado uma placa comemorativa
do centenário da Batalha de La Lys

na Avenue des Portugais, em Paris,
onde se deslocou com o primeiro-ministro, António Costa, tendo
sido aguardado por largas dezenas
de portugueses e por vários autarcas, incluindo pela presidente da
Câmara de Paris, Anne Hidalgo, e
pela secretária francesa da Defesa,
Geneviève Darrieussecq.
Primeiro, em francês, o chefe de
Estado evocou “a longa história de
amizade e de fraternidade que tem
Continuação na página 8
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Câmbio do dólar canadiano
10 de abril de 2018
1 euro = cad 1,574900
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Embaixada de
Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal
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Palavra do Diretor
Os emigrantes à volta da fogueira
entalados entre os Estados Unidos e o

Canadá

o pânico instalou-se nos discursos populistas-calculistas, ensaiados por certos governos
estrangeiros, que participaram na destruição
realidade do desfecho de vidas e territórios soberanos, no desprezo
da história fica por pelos cidadãos, sobretudo os mais frágeis! É
contar e fica por mostrar confrangedor este poder real de cartel!
as cenas da queda do sonho Os economistas alertam para o impacto ecoamericano para os traba- nómico desta enorme fuga, que domina cerca
lhadores imigrantes.
de 8% dos negócios na América e movimenta
A reforma da lei Trump, transacções no valor de milhões de dólares,
com a sua tempestade de areia que assolou os para além dos filhos já nascidos na América.
EUA, está a reproduzir a ficção «deportação». Esta escalada de instabilidade chegou à EuroEm nome da dignidade dos imigrantes o pri- pa... e as tentativas unilaterais de estabelecer
meiro ministro do Canadá, Justin Trudeau, de- uma ordem global não foram até agora, bem
clarou publicamente que «todos os emigrantes sucedidas.
são bem vindos ao Canadá».
Torna-se hoje fácil avaliar as consequências
das
fronteiras e da injusta divisão territorial
Os emigrantes que tentaram a sorte nos Esno
mundo:
o colapso de vários governos, a sitados Unidos agora fogem novamente para o
Canadá e enquanto esperam que a entrada no tuação de conflitos armados que deixam para
Canadá seja desbloqueada aquecem-se numa trás um enorme fornecimento mundial de arfogueira improvisada, porque a primavera em mas pequenas mas muito poderosas e outros
Abril ainda com neve traz dias difíceis para os engenhos de destruição para uso não-goverimigrantes vindos da América entalados entre namental, facilmente adquiridas com recursos
financeiros de que goza o enorme e incontroa neve e a fronteira com o Canadá.
Interrogo-me como é possível ficar indiferen- lável sector paralegal da economia capitalista,
te à denegação dos direitos humanos funda- dramaticamente expandida pelo globo, com
mentais - «justiça, liberdade, soberania e paz resultados de assassínios, de expulsões em
entre os povos ». O desemprego e a precarida- massa e entre várias outras razões conhecidas
de alastraram-se no mundo, simultaneamente no atravessamento de fronteiras com base em
com a desigualdade e empobrecimento e as conceitos mais antigos de nações.
classes trabalhadoras foram progressivamente O combate mais nobre, o combate mais digintoxicadas pela compulsão consumista, vei- no que qualquer um de nós pode travar é o da
culada por um marketing agressivo e mani- afirmação e consagração dos direitos da hupulador. O mito da omnisciência do mercado manidade para dar garantias aos cidadãos do
no mundo, para resolver todos os problemas mundo de uma vida digna, com obrigações e
que ele próprio originou, desmoronou-se. Um direitos de «cidadania» e combater a hostilipouco por todo o lado apela-se agora ao Es- dade económica popular contra a imigração
tado, cuja intervenção anteriormente era tão e resistência a ameaças percetíveis contra a
execrada pelos mentores do pensamento con- identidade cultural coletiva.
servador, dominante na maior parte das áreas A enorme força da xenofobia é indicada pelo
financeiras e empresariais.
facto de a ideologia globalizada do capitalisA incerteza e a angústia de quem tem cons- mo de mercado livre, que dominou e domina
ciência de que não há futuro para os seus fi- os governos nacionais dominantes e as instilhos na terra mãe, levou à partida de milhares tuições internacionais, ter falhado completade pessoas buscando melhores condições de mente no propósito de forjar um movimento
vida e a realização de sonhos de prosperida- internacional livre de trabalhadores ao contráde por esse mundo fora e com eles levaram rio do que se passou no caso dos capitais ecoa diversidade de conhecimentos consoante as nómicos e das trocas comerciais.
suas origens. À medida dos fluxos de migração
Manuel de Sequeira
Rodrigues
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Baixar

a guarda

jorge correia

P

ara muitos continua a
ser um enigma como determinadas ideias, por vezes
apelidadas de incendiárias
dado o teor passional de que
são revestidas, se espalham mais rapidamente
do que os incêndios que afetaram Portugal durante o ano passado.
A democracia que era dada como garantida face
à falência de alguns regimes, principalmente
do leste europeu e do próprio regime soviético,
desprotegeu-se não só às ameaças externas mas
principalmente às ameaças internas, pois é talvez
o único regime que se permite a autodestruição
quando não devidamente acautelado. Ora, estas
ameaças internas têm-se revelado bastante desafiadoras de tal forma que têm invertido de forma
drástica o caminho liberal que se seguia rumo ao
autoritarismo, ao isolacionismo, enfim, à desconfiança e egoísmos coletivos desenfreados.
Na minha juventude estive presente nalgumas
manifestações estudantis e verifiquei, com bastante
surpresa, o quão fácil é uma ideia, por mais errática que seja, espalhar-se pela turba manifestante.
Este processo atualmente é ampliado pelos chamados social media que permitem a transferência
quase imediata de informação, ideias e sugestões a
nível global. Talvez de forma inocente, a democracia deixou-se cair na impávida ideia de que o seu
liberalismo traria uma irrefutável segurança, pela
satisfação dos ímpetos de liberdade pelos quais gerações do século transato haviam lutado e muitas
vezes haviam conseguido. Mas a realidade é outra:
assistimos incrédulos, pelo menos alguns, ao retrocesso ao autoritarismo, à insensatez do posso, quero
e mando de líderes que possuídos por uma desmedida ambição pretendem modelar sociedades, países e até regiões inteiras à sua imagem sobre férreo
controle. De onde virá essa mudança? Certamente
é das populações. Não podemos esquecer que são
as populações que fazem os seus líderes, especialSeu

VINHO

mente em democracia. E assistimos hoje em dia ao
apoio populacional a líderes que declaradamente
dizem que irão retirar liberdades e direitos a troco
de mais conforto e segurança material, de satisfação das vãs pretensões dos seus sentidos orgânicos.
Vive-se assim uma troca: as populações cedem o
controle a um elemento com um grupo restrito que
se lhe associa em troco de despreocupação enquanto essa elite promete este mundo e o outro, ilusão à
qual a turba se entrega voluptuosamente.
Não admiremos então os excessos na defesa e
ataque a Lula da Silva no Brasil; sem dúvida que
importantes iniciativas sociais foram feitas sobre
o seu mandato, mas nenhum líder deve estar acima da lei sobre pena de abrirmos as portas a todos
os oportunistas e ambiciosos que se pretendem
aproveitar a troco de favores à clientela eleitoral.
O baixar da guarda na aceitação de excessos aos
líderes políticos, sem querer julgar particularmente Lula da Silva ou outro líder, permite que personagens com ideias perigosas para a liberdade
se imiscuam no processo político invertendo o
caminho feito até agora. A falta de exigência das
populações abre espaço a estas situações, algo que
os movimentos políticos também não previram na
sua cega corrida por vitórias eleitorais e conquista
de influências políticas. Outro exemplo é a União
Europeia: vivendo demasiado preocupada com os
seus processos internos, regulamentos e intrincada
política institucional interna, por vezes parece-se
esquecer dos cidadãos, mesmo os mais remotos
no processo político. Daí também não admiremos
a vitória de Viktor Orbán que paulatinamente vem
concentrando poderes, nomeadamente judicial e
dos media, sobre uma visão nacionalista e diria
mesmo declaradamente xenófoba. Mas a população apoia, como vimos nas eleições destes últimos dias, e quando esse apoio existe, a democracia revela-se o seu pior inimigo pois permite
a exploração do descontentamento de populações
que são esquecidas, ignoradas ou sacrificadas sem
perceberem o porquê. Não que a democracia seja
um mau regime – ela apenas precisa de ser acau-
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telada, acarinhada, nutrida por forma a realizar as
suas promessas.
O descontentamento é das emoções mais fáceis
de ser manipulada: basta uma vã promessa feita
com veemência por um aspirante a líder com carisma, é o suficiente para arregimentar atrás de si
uma turba desiludida que baixando a guarda segue outra ilusão correndo freneticamente rumo ao
precipício como já vimos em vários exemplos na
História da Humanidade.
agenda comunitária

Baile

da

Pinha

no

Oriental

O Clube Oriental celebra o Baile da Pinha no sábado,
28 de abril pelas 19h. Serão coroados os Reis da Noite. A noite será animada pelo Eddy Sousa. Jantar da
noite com entrada, sopa, salada, café, sobremesa e
prato principal arroz à Valência. Sócios: 25 Pinhas e
não sócios 35 Pinhas. Esperamos por vós nesta grande noite da pinha.

Visita a Montreal do Primeiro-Ministro de Portugal,
António Costa

O Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos e tem a honra de informar
que está prevista uma visita a Montreal do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, para o próximo dia
5 de maio. No âmbito da referida visita, está previsto
um encontro/receção com a Comunidade Portuguesa,
pelo que se convida todos os membros da Comunidade a reservarem a tarde de sábado, dia 5 de maio,
para o efeito. Estando o programa oficial ainda a ser
concluído com as competentes autoridades canadianas, o Consulado Geral de Portugal em Montreal mais
informa que o anúncio oficial desta visita terá lugar a
breve trecho, altura em que serão divulgadas todas as
informações pertinentes.
Benoit Lecavalier convida a comunidade, apreciadora
de vinho, para a degustação de um de seus vinhos,
amanhã quinta-feira das 5 às 7, no bar Chez Serge,
situado no 5301, Boul. Saint-Laurent, esquina com a
Maguire. Para mais informações contacte as importações Benedictus pelo telephone 514-913-5405.
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Combo de

frango familiar

1995$
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95$

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

4ª-feira, 11 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:50	Extremismos
Sociedade Civil
6:51	Victor Hugo Pontes
Filhos da Nação
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:56	A Praça
11:43	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:00 Lusa Music Box
14:38 Lajes do Pico
	Ilha a Cores
15:00 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:49	Agora Nós
18:43 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:18 Brainstorm
22:04 Notícias do Atlântico
23:05	O Sábio
23:31	Volta ao Mundo
23:47 Fronteiras XXI
1:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 12 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Literatura Aqui
5:30	Viagens à Volta do Mundo!
Volta ao Mundo
5:47 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:15	A Cidade na Ponta dos Dedos
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:55	A Praça
10:00 Falta 1 Mês
Para a Eurovisão
11:45	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Falta 1 Mês
Para a Eurovisão
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45	Volvo Ocean Race 2017
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	O Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45	Grande Área
0:45 Topázio
Fabrico Nacional
1:15 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 13 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Maratona da Saúde
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:45 Maratona da Saúde
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Janela Indiscreta
18:00 Notícias do Meu País
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm

22:00 Notícias do Atlântico
23:00	O Sábio
23:30 Sexta às 9
0:15 Notícias do Meu País
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 14 de abril
1:30 1986
2:15 Dentro
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07	Voz do Cidadão
9:30 SUUKY Bed Linen e KNOT
Network Negócios
10:15 Podium
11:15 Lajes das Flores
	Ilha a Cores
11:45	Viagens à Volta do Mundo!
	Volta ao Mundo
12:00	Atlântida - Açores
13:30 Frank Vieira
e Sarah Pacheco
Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01	Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00	Got Talent Portugal
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa
com Herman José
1:00	A arte de
joalharia portuguesa
Joias Para Que Vos Quero?
DOMINGO, 15 de abril
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:30 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:11	A Praça
10:00	Agora Nós
11:00 Sociedade Recreativa
12:00 Cancro Colorretal
Diga Doutor
12:45 Leonor Hipólito - Gestos
Joias Para Que Vos Quero?
13:15 Notícias do Meu País
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Network Negócios
16:45 Tech 3
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45	Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Missão: 100% Português
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box
2ª-feira, 16 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30	Atlântida - Açores
7:00 Janela Indiscreta
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:55	A Praça
11:45	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
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MOVE-

um projeto inovador de voluntários

António Pedro Costa
m 2009, um grupo de estudantes universitários portugueses, do Departamento
de Economia da Universidade
Católica, resolveram dar as
mãos para ajudarem famílias
na Ilha de Moçambique, por constatarem a
falta de um rendimento estável e seguro para
que elas pudessem viver em condições de dignidade.
As famílias não conseguiam planear as suas vidas profissionais e financeiras e a poupança era
um conceito lato. No entanto, perceberam também que havia pessoas empreendedoras, com
negócios plausíveis e interessantes, e que na melhoria do trabalho de cada empreendedor poderia residir a chave para uma melhor qualidade de
vida da família e da comunidade em que estava
inserida.
Como tal, estes estudantes resolveram fundar
o MOVE, criado para dar oportunidade aos empreendedores de trabalharem as fragilidades do
seu negócio e de encontrarem um parceiro que
quisesse alavancar as suas qualidades. Este parceiro vive na vontade de tantos outros jovens
universitários em Portugal, que além do conhecimento técnico possuem a vontade e a capacidade
de fazer acontecer e serem parte da solução.
No entanto, entenderam que chegara a hora de
também olharem para dentro de portas e de ter
impacto em Portugal, pelo que movidos por este
impulso, dois voluntários MOVE chegaram em
Agosto do ano passado a São Miguel e sonharam
com um projeto para esta ilha.
Percorreram S. Miguel de lés a lés, por bairros
e lugares mais conhecidos até desvendarem as
diferentes localidades Micaelenses. Procuraram
as pessoas e os afazeres tradicionais e um mês e
meio depois o MOVE Açores arrancou.
Chegaram com um sonho e o trabalho foi posto
em prática em três localidades da ilha, a saber,
em Água de Pau, Rabo de Peixe e Fenais da Luz,
onde parte da população vive com dificuldades.

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

O objetivo era dar formação a famílias para garantir que tenham um maior conhecimento da
gestão do orçamento familiar, incentivando ao
mesmo tempo a busca de rendimentos alternativos, com boas práticas de gestão, e com o
incentivo de criarem rendimentos alternativos,
resultantes de talentos dos membros da família
ou o apoio em atividades que tenham vontade de
desenvolver, despertando o empreendedorismo
no seio familiar.
Esta intervenção MOVE Açores – Porta a Porta decorre durante 6 meses, onde seis voluntários trabalham com várias famílias. Em Rabo de
Peixe, este projeto está a incidir, mormente, no
acompanhamento dos jovens do CDIJ “Porto Seguro”, uma valência da Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande, que pretende ser um processo de trabalho comunitário e de capacitação
dos jovens daquela vila micaelense, que nasceu
em 2006, numa zona onde o abandono escolar
e os comportamentos desviantes são um problema recorrente. Como tal, o MOVE acompanha
o grupo de jovens onde, através de sessões dinâmicas e criativas, os motiva e os ajuda a definir
um projeto de vida sem se conformarem com a
realidade social que os envolve.
Por outro lado, o Clube de Empreendedorismo,
sediado no Centro de Artes e Ofícios de Rabo de
Peixe, mas de abrangência regional, tem como
objetivo a incubação de ideias e negócios e a
formação, através de workshops orientados por
profissionais capacitados e por locais, com conhecimentos valiosos nas mais diversas áreas.
O MOVE conta com o apoio de todos os seus
parceiros no incentivo ao desenvolvimento e
sucesso destes projetos, que têm como base os
recursos da ilha, com especial enfoque para a
implementação de ideias de negócio que possam contribuir para um retorno financeiro justo
para os empreendedores e desenvolver atividades de apoio a iniciativas no âmbito do clube de
empreendedorismo, com formação adequada e
incubação de ideias de negócio junto de jovens
identificados pelas escolas e entidades parceiras
do projeto. Esta organização não-governamental
Move (catolicamove.com), foi criada há nove
anos por um grupo de estudantes universitários,
e continua a recrutar novos voluntários, com idades entre os 18 e os 30 anos, para apoiar comunidades locais. Estes jovens venceram o prémio e
empreendedorismo universitário do Banco Santander, prémio que tem por objetivo incentivar
cada vez mais a prática de uma cidadania ativa
através do voluntariado e recompensar o esforço dos jovens mais envolvidos nestas atividades.
Uma iniciativa a acompanhar.
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Aníbal José-Coutinho em Montreal
antero
branco

A

convite
de
Benoit Lecavalier das importações Benedictus,
Aníbal José-Coutinho, enólogo e
jornalista, de renome internacional, encontra-se presentemente entre nós, para promover alguns dos
seus vinhos da marca Astronauta.
Um verde 2016, com castas Arinto, também conhecidas por Peder-

nã, da Quinta Melgaço. Um tinto
com Touriga Nacional, envelhecido
em barricas de carvalho, da Quinta
Vidagal e por fim o famoso Escondido, feito a partir de uvas de uma
vinha com cerca de 20 anos, plantada entre Sintra e Mafra, que beneficia de todas as vantagens de um
microclima fortemente influenciado
pelo Oceano Atlântico, da Quinta
de Gradil. Um vinho fabuloso que
merece ser saboreado em ocasiões
especiais. Estes vinhos são vendidos no Quebec pelas importações

Benedictus.
Aníbal Coutinho, um algarvio formado em engenharia civil, em que
a paixão pelo vinho o fez voltar aos
bancos da escola, mas desta vez
para se especializar em Viticultura,
no Instituto Superior de Agronomia. Iniciou a suas críticas sobre
vinhos na revista Evasões e desde
então tem colaborado com os mais
prestigiados órgãos de comunicação social nacionais e estrangeiros.
O nosso amigo Benoit Lecavalier,
convida a comunidade para uma
degustação de um dos seus vinhos,

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.

amanhã, quinta-feira num 5 às 7 no
Bar Chez Serge, situado no 5301,
boulevard Saint-Laurent, esquina
com a rua Maguire. Todos são convidados.
Para mais informações, contacte
Benoit pelo telefone 514-913-5405.
A qualidade e carácter único dos
seus vinhos fazem de Portugal uma
referência entre os principais países
produtores, com um lugar destacado e em crescimento, graças a enólogos como Aníbal José-Coutinho.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:
- 2 capelas
- 9 salões
- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores
- acesso fácil por transportes públicos

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para
todo o típo de orçamento.

514 342.8000

4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal
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1º Domingo
antero
branco

D

ezenas
de
crianças,
adolescentes
e
adultos levaram
ao altar da Missão Santa Cruz, os
símbolos do Divino Espírito Santo que serviram, no Ação de Graças, à sua coroação.
O Reverendo Padre Clécio que
presidiu à celebração, teve o seu
batizado neste culto açoriano à Terceira Pessoa da Santíssima. Esta

devoção que remonta ao tempo de
D. Dinis e da rainha Santa Isabel. O
culto do Espírito Santo chegou ao
Brasil, esse vasto país que viu nas-

do

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

Espírito Santo

cer o Padre Clécio, no século XVI amigos das famílias de Fátima Corcom o povoamento pelos açorianos deiro, Libéria Coelho, Eduarda Leido litoral, desde o Maranhão até o te, Fátima Pacheco e Fátinha Toste.
Além das que possuem estandartes
do Divino e que os levaram para serem coroados, como foi o caso do
casal Aurora e Joaquim Costa.
A animação esteve a cargo do Grupo Coral Nossa Fé, que voltam a estar de serviço no terceiro Domingo
do Espírito Santo. Espero que preparem melhor os Cantos ao Divino.
Esta manifestação popular, vivida
intensamente por todos os açorianos, tanto pelos residentes nas nove

ilhas dos Açores como pelos que
vivem na diáspora, merece os cânticos apropriados.
Domingo passado, a convite da
família Libéria Coelho, fui até à
Associação Portuguesa do Espírito
Santo onde, pela primeira vez este
ano, saboreei as tradicionais sopas
e alcatra à moda da Terceira.
Tal como o saudoso António Vallacorba tinha hábito de finalizar os
seus artigos deste Divino que é tão
nosso, “Viva o Espírito Santo, Viva
a gente!”.

Dominga da Santa Cruz

Rio Grande do Sul, passando por
Santa Catarina, São Paulo, Minas
Gerais, Goiás e mais tarde no Rio
de Janeiro.
Padre Clécio ficou impressionado
com o número de famílias que coroaram. De Santa Cruz, as famílias
de Lúcia Medeiros, Ana Paula Medeiros e de Fátima Eira/Lina Moniz. De Anjou, a família de Maria
Pacheco. De Hochelaga o grupo de
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Noite Branca
Telmo
barbosa
E Fotos de
João Arruda

N

este clube
quando se
faz algo e com o
intuito de promover uma aventura, e pela terceira vez, festejou-se a
NOITE BRANCA.

no

Oriental

sua música bem variada fez dançar
todos até altas horas da madrugada.
Subindo ao palco o Presidente salientou que o aniversário do clube
vai estar presente um artista vindo

de Portugal, Jorge Amado, lembrando também que a próxima festa tejaram os 16 anos da jovem SARA
será no dia 28 de abril com o conhe- ABRANTES.
cido Baile da Pinha.
Mais uma vez o Oriental está de
No decorrer da noite amigos de parabéns, FORÇA ORIENTAL.
escola, familiares, e amigos orientalistas num ambiente familiar fes-

Foi uma batalha ganha como todas
as outras, de ano para ano com mais
vontade de seguir em frente, na decoração da sala, no serviço de bar,
não esquecendo o da cozinha, com
um jantar ao nível dos restaurantes
mais profissionais, e com um ambiente familiar, o DJ Entre-Nós e a
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Marcelo

louvou “a força”
dos portugueses em Paris
séculos e séculos mas que está sempre presente” entre Portugal e França e agradeceu “tudo o que a França
faz todos os dias pelo milhão e meio
de portugueses e seus descendentes
que são também franceses mas nunca esquecem as suas raízes”.
Depois, Marcelo Rebelo de Sousa
afirmou, em português, que ele, o
primeiro-ministro, deputados, governantes, chefes militares e embaixador de Portugal em França esta-

vam “juntos no essencial”.
“O essencial hoje é evocar os melhores de todos nós que se bateram
há 100 anos por Portugal e pela
França, mas evocar a nossa amizade e também a nossa força, a nossa
força, portugueses, porque somos
fortes, somos fortes no nosso território e somos fortes fora do nosso
território”, afirmou Marcelo Rebelo
de Sousa antes de ir cumprimentar a
multidão, num amontoado de abra-

ços e selfies.
O chefe de Estado agradeceu aos
portugueses presentes, em nome de
Portugal, e declarou: “Todos os que
estão aqui e muitos mais, sois todos
vencedores. Vive la France, Viva
Portugal!”.
Antes do discurso, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa foram
cumprimentar vários autarcas portugueses e lusodescendentes, representantes de antigos combatentes e
Felícia Pailleux, filha de um soldado luso que esteve nas trincheiras
e porta-estandarte do Corpo Expedicionário Português. Na placa de
mármore descerrada ficou a mensagem Homenagem de Portugal aos

locaram-se para o Arco do Triunfo
para a cerimónia do «reavivar da
chama» no monumento ao Soldado
Desconhecido em homenagem ao
Corpo Expedicionário Português
que participou na Primeira Guerra
Mundial em França. O presidente
da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estão em França para
as comemorações do centenário da
batalha de La Lys e estiveram, esta
segunda-feira, ao lado do presidente
francês, Emmanuel Macron, no cemitério militar português de Richebourg, a cerca de 230 quilómetros a
norte de Paris, onde estão as campas de 1831 soldados portugueses.

Combatentes da Grande Guerra/
Hommage du Portugal aux Combattants de la Grande Guerre, com
a legenda Centenário/ Centennaire e a inscrição Paris, 1918/2018.
Travada em 9 de Abril de 1918, em
plena I Guerra Mundial, a Batalha
de La Lys é considerada uma das
piores derrotas da história militar
portuguesa, com mais de 7.000 baixas portuguesas entre mortos (400),
feridos e prisioneiros (6.600).
Depois da Avenue des Portugais, o
chefe de Estado e de Governo des-

As evocações incluiram também
inauguração da exposição Racines
sobre descendentes de militares portugueses, em Richebourg, uma cerimónia militar junto ao Monumento
aos Mortos da Grande Guerra de La
Couture, o descerrar de placas alusivas à participação portuguesa na
Primeira Grande Guerra em Arras
e Lille pelo apoio prestado, há um
século, aos soldados portugueses e
visitas a exposições nessas cidades.
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Um Passeio Pelas Avenidas Estelares
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

V

amos juntos a uma excursão celestial, fazer
uma visita de apreciação pelas
“terras do céu!”.
Nessa viagem de inspeção,
iremos de ilimitados céus adentro, através de incomensuráveis hostes de céus que
compõem o Universo de Deus. O tempo, assim
como o espaço, assumem um aspeto todo novo e
emocionante, porque, iniciando no centro do nosso
sistema solar, ascenderemos nas asas da luz, voando à razão de 186 000 milhas por segundo, uma
velocidade tão imensa, que daria para rodear a Terra toda mais de sete vezes, num simples minuto!
Três segundos depois da partida do centro do Sol,
estaremos na superfície. Esta gigantesca fonte solar
do nosso sistema é tão grande, que exigiria 1 300
000 mundos do tamanho da Terra, para atingir o
seu volume! Dizendo adeus ao Sol, sentamo-nos,
confortavelmente, num raio-de-sol, para empreender nosso voo imaginário, com a rapidez de 11 000
000 de milhas por minuto, através do sistema solar.
Três minutos! Estamos em Mercúrio, onde encontramos um planeta de 3 000 milhas de diâmetro.
Mais três minutos, e eis Vénus, ---globo praticamente do mesmo tamanho da Terra. Mais dois, e
atravessamos a órbita da Terra. Ao apresentar-se
perante os nossos olhos, o nosso próprio planeta,
um sentimento de orgulho e lealdade se desperta
em nosso coração, ao contemplarmos os seus am-

G

plos e irrequietos oceanos e os seus calmos e descolorados continentes. Partindo da Terra, viajamos
por quatro minutos mais, para alcançar Marte, com
os seus peculiares quepes polares e os seus misteriosos sistemas de canais. Recentemente, grandes
áreas de Marte têm sido observadas e revelaram
mudança de cor, num ciclo de estação que correspondem à variedade de coloração dos nossos
próprios campos e florestas. Há razões plausíveis
para se acreditar que há vida vegetal em Marte. Na
seguinte meia hora de voo, dividiremos a viagem
entre a vista fascinante de Marte, com as suas duas
luas, e Júpiter, com os seus doze satélites. Ficamos pasmados com a sua imensidade! Achamos,
pois, em Júpiter, um mundo tão grande, que seriam
necessários 1 312 mundos, do tamanho da nossa
Terra, para formar um do seu tamanho. Os trinta
e cinco minutos de voo de Júpiter a Saturno são,
igualmente sensacionais! O único sistema de anéis
concêntricos, rodeando o planeta Saturno, tem, de
há muito, sido assunto de especial interesse para
todos os astrónomos --- ao observarem-no pelos
telescópios. E, ao nos aproximarmos desses três
imensos anéis, podemos ver, plenamente, como os
astrónomos já o descobriram, que são compostos
de biliões de luazinhas insignificantes. O anel mais
de fora tem um diâmetro de umas 170 000 milhas,
apesar de todo o sistema ter, apenas, 10 milhas de
espessura. Se Júpiter for o rei, então Saturno será a
rainha da família solar. Em tamanho imediato Saturno é tão grande que levaria 734 mundos como
o nosso, para completar uma das suas dimensões.
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Mulher morre depois de
ser ‘embalsamada’ viva
em hospital

F

amília da vítima apresentou queixa contra o hospital que já assumiu ter havido
um “erro médico”.
Ekaterina Fedyaeva tinha 27
anos e morreu,
num
hospital
de Moscovo, na
Rússia, depois de
os médicos se terem enganado e terem injetado no seu corpo uma
solução com formaldeído, substância utilizada
para embalsamar corpos, uma vez que retarda a
putrefação dos cadáveres. Tudo aconteceu na sequência de uma cirurgia. Os médicos deviam ter
administrado a Ekaterina uma simples solução
salina, mas um erro – que está ainda por explicar
– levou-os a administrarem a substância que acabaria por causar a morte da jovem, escreve o jornal Mirror. Momentos após a solução entrar no
seu organismo, Ekaterina começou a sentir dores
por todo o corpo e a ter convulsões. Dois dias depois entrou em coma e foi ligada a uma máquina
de suporte de vida. Porém, os seus órgãos vitais
começaram a falhar e a jovem morreu. A direção do hospital já assumiu que se tratou de um
erro médico e agora está a ser conduzida uma investigação para apurar as circunstâncias em que
ocorreu o erro.

uia do consumidor

Um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível

AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

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

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

venda sua casa
rapidamente e pelo
dólar superior
Antes de listar sua
propriedade, solicite
este relatório GRATUITO
que revela 27 segredos
para lhe dar vantagem
competitiva.

514-898-2078
importadores

agências
funerárias
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

imobiliáRIO

eletricidade

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

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373
monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

igreja

importadores de
Produtos do mar

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

info@beiranova.ca
MERCEARIAS

George Justino
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com
Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

renovações

Tony

notários

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

MERCEARIAS

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

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

restaurantes

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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605
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

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

Plancher

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

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797
serviços
financeiroS

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

assure-toi.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves
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ANEDOTA
Loira de sentinela
No velho oeste uma loira estava de sentinela no forte.
Estava ela no seu posto de trabalho, quando se apercebe de um bando de índios a aproximarem-se do forte e
então dá o alarme:
- General, general! Índios à vista!
- São amigos? – Pergunta o general.
Responde a loira:
- Devem ser, general… estão todos juntos!
Loiras a ver futebol
Duas loiras estavam num café com uns amigos a ver
futebol. Nisto chega um outro que pergunta ao grupo:
- Quantos está?
Uma das loiras, que queria mostrar que percebia imenso
de futebol, responde muito depressa:
- Zero a zero. Mas não sei quem marcou o primeiro zero.
A outra, que não queria ficar atrás, acrescenta:
- E o segundo zero eu não vi entrar.
caça palavras | Adjetivos

chato
agitado
calmo
leviano
culto

otimista
esperto
ciumento
caprichoso
caseiro

7

4
3

4
5 9

6
7 1
3
8
1 9
6

2
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O Senhor

que queria

Dra. Maria
da Conceição Brasil

“O meu pai sempre me
disse que poupasse algum
dinheiro para aprender a
nadar”. Foram estas palavras de um senhor, que me pareceu nascido de
gente humilde, que me fizeram pensar na vida
fácil que hoje tenho. E os meus olhos cheios de
lágrimas que o meu companheiro de natação
não viu representaram bem o que senti.
Os bens do mundo estão tão mal distribuídos
que, quando nos detemos a pensar, temos vontade
de “virar a mesa”. Isso. “Virar a mesa” até que
todos nós nos olhemos interiormente e façamos
um pacto de solidariedade justa e séria.
Sei que há quem distribua sem que outros saibam. Sei que os peditórios para as mais diversas instituições de apoio aos menos afortunados

Nadar

tempo possível sentem-se ricos. Adquiriram tudo
com dinheiro ilegal. Ninguém os ensinou que o
caminho não é por aí. É mais ao lado, na escola e
no trabalho e estudo árduos. Porém, há interesses
escondidos/não escondidos por detrás do oportuno (porque induzidos por alguns senhores bem
colocados em lugares de chefia ou outros) silêncio
sobre as possibilidades de cada um dos cidadãos
ter acesso a meios de progresso na vida.
Entretanto os verdadeiros donos do tráfico de
droga, do branqueamento de capitais, dos roubos
de bancos a céu aberto estão em mansões, com
ou sem pulseira electrónica, a tentar escapar e
permanecer nas suas poltronas confortáveis (que
até os massajam não vão eles “ter um badagaio”
cedo demais) através de pagamentos avultados a
advogados manhosos que vão fazendo um trabalho suficientemente lento para que os anos passem
e nada aconteça aos seus clientes tão valiosos…
“- Este País é uma porcaria.” Ouvi um senhor
idoso dizer após lhe terem roubado parte da pen-

bonito
curioso
amigo
vencedor
cheiroso

SUDOKU: nível difícil

5
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Carneiro: Carta da Semana: O Mundo, que significa Fertilidade.
Amor: Tente conviver mais, faça um esforço para alargar a sua rede
de contactos. Saúde: Período em que se aconselha uma consulta
de oftalmologia. Dinheiro: Evite faltar a reuniões importantes. A sua
presença será importante para desenvolver um projeto. Lema da
Semana: Eu valorizo os meus amigos.

são muitos. Mas…não é disso que o mundo e os
homens necessitam. É da igualdade possível no
acesso a bens necessários ao bem-estar próprio e
dos seus; é da oportunidade de estudar ao lado de
outros sem sentir a inferioridade nas mais diversas
áreas; é do conforto de um lar que não envergonhe
os seus moradores. É da educação de todos para a
distribuição dos recursos do País, do Continente,
do Mundo. E, nunca esquecer, todos teriam mais
um pouco se houvesse gente empenhada e sem
medo de usar a justiça para acabar com os grandes
ladrões. Temos em Ponta Delgada a cadeia cheia
de pessoas que vendem droga para ter mais, parecer maior. Eles traficam, consomem, ganham uns
milhares. São pobres. Compram o maior televisor
da loja do Centro Comercial, arrasam no café com
o telemóvel topo de gama, conduzem um carro
encarnado a imitar os craques da bola. Durante o

Horóscopo

são no tempo do senhor Passos Coelho. Tinha
trabalhado mais de quarenta anos, educado filhos
com esforço para que fossem professores, enfermeiros, bancários. E durante a crise que assolou
tantos países, muito à custa de roubos a bancos,
negócios ruinosos feitos com dinheiros poupados
em vidas de sacrifício, tinham reduzido a sua pensão a uma quantia tão baixa que não lhe dava para
comprar os medicamentos que a sua saúde debilitada tanto necessitava. Por isso chamava de “porcaria” a isto tudo. E eu dou-lhe razão. Sim senhor,
está falando como um homem honrado num País
de trafulhas e ladrões.
Não termino esta reflexão sem dizer: - Obrigada, meu colega de natação. A sua humildade
faz-me prestar-lhe aqui uma sincera homenagem vinda do coração.

Maria Helena Martins

Leão: Carta da Semana: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor:
Lute pelo seu amor e defenda os seus sentimentos, a sua felicidade
depende de si. Saúde: Mantenha a sua tensão arterial bem vigiada
e controle a sua alimentação, evitando o sal e as gorduras. Dinheiro:
Evite ser impulsivo, pois pode gastar além das suas possibilidade
mesmo sem se dar conta. Lema da Semana: Eu sei que mereço ser feliz.

Sagitário: Carta da Semana: Valete de Ouros, que significa
que é necessário Reflexão, e também que pode haver novidades.
Amor: Possível reencontro com um amigo de longa data.
Aproveite para pôr a conversa em dia. Saúde: Não abuse do uso
de condimentos na sua alimentação. Dinheiro: Aproximam-se
despesas inesperadas. Procure fazer um plano de gestão de recursos.
Lema da Semana: A alma não tem idade, jamais envelhece!

Touro: Carta da Semana: 9 de Ouros, que significa Prudência.
Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma pessoa
que lhe é querida, mesmo sem se aperceber. Saúde: Tendência
para andar um tanto nervoso, procure relaxar mais. Dinheiro:
Acredite mais nas suas potencialidades, os seus esforços
acabarão por ser recompensados. Lema da Semana: Estou atento a tudo o
que se passa à minha volta.

Virgem: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor. Amor:
Seja mais carinhoso com a sua cara-metade, as demonstrações
de afeto são importantes para revigorar a relação. Saúde: Poderá
sentir-se mais cansado do que o habitual. Tome um banho
relaxante e faça meditação. Dinheiro: Cuidado com os gastos
supérfluos. Seja mais comedido para não ter surpresas desagradáveis.
Lema da Semana: Dedico-me às pessoas que amo.

Capricórnio: Carta da Semana: Ás de Ouros, que significa
Harmonia e Prosperidade. Amor: Viverá um momento de paz
e harmonia familiar. Organize um serão divertido em sua casa.
Saúde: Tendência para problemas de estômago. Cuide melhor de
si. Dinheiro: Semana propícia ao investimento. Aconselhe-se com um bom
gestor. Lema da Semana: Procuro manter-me sereno e ouvir a voz de Deus!

Gémeos: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa Dificuldade.
Amor: Numa situação de desentendimento ou discussão com um
amigo mantenha a serenidade e não perca a razão! Saúde: Controle
as suas emoções, aprendendo a ser mais racional. Dinheiro: O seu
orçamento poderá ter um aumento, mas não deixe de ser contido nos
gastos. Lema da Semana: Eu tenho Fé para ultrapassar todos os momentos.

Balança: Carta da Semana: 3 de Copas, que representa uma
Conclusão. Amor: Confie mais em quem ama. A confiança e o
respeito são a base de uma relação. Saúde: Cuidado, pois pode de
repente apanhar uma grande constipação. Dinheiro: Não se deixe
abater por uma maré menos positiva. Analise as suas poupanças e seja
firme. Lema da Semana: Eu valorizo os meus amigos.

Caranguejo: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que
significa que deve ter mais cuidado. Amor: Modere as suas palavras
e atitudes e sobre seja cuidadoso para não magoar a pessoa
amada. Saúde: Tenha atenção ao exercício físico exagerado, pois
poderá sofrer de distensões musculares. Dinheiro: É possível que durante
esta semana se sinta um pouco desmotivado. Tente delinear objetivos de
trabalho e esforce-se para cumpri-los. Lema da Semana: Tenho cuidado
com o que digo e com o que faço para não magoar as pessoas que amo.

Escorpião: Carta da Semana: 8 de Copas, que representa a
capacidade de Concretização e a Felicidade. Amor: A felicidade
e a paixão estarão bem presentes. Aproveite muito bem esta fase.
Saúde: Evite as correntes de ar. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda
de um colega para finalizar uma tarefa importante. Não seja orgulhoso e
peça ajuda sempre que precisar. Lema da Semana: Vivo cada momento
com felicidade.

Aquário: Carta da Semana: Ás de Copas, que significa Princípio
do Amor, Grande Alegria. Amor: Prepare-se, pois o amor poderá
surgir de onde menos espera. Entregue-se à paixão. Saúde:
Pratique uma atividade física que lhe permita descontrair e que o
faça sentir-se bem. Dinheiro: Continue a demonstrar o seu profissionalismo,
pois a nível de trabalho a sua vida tenderá a melhorar significativamente.
Lema da Semana: O meu coração está disponível para o Amor.
Peixes: Carta da Semana: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: Durante está período está favorecida a conquista amorosa.
Não tenha receio de expor os seus sentimentos e declarar a sua
paixão. Saúde: Cuidado com a exposição ao sol, pois o seu sistema
respiratório está mais fragilizado. Dinheiro: Seja ousado e não hesite em
revelar as suas ideias criativas. Poderá ser útil para o seu desenvolvimento
profissional. Lema da Semana: Eu venço os meus medos!
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lusa no Canadá em choque
com acidente de equipa de hóquei

A

comunidade portuguesa em Saskatchewan, no Canadá, “está em choque” com
o acidente que vitimou 15 elementos de uma
equipa de hóquei no gelo, disse hoje à agência
Lusa uma líder comunitária local.
“Estamos todos a viver a mesma situação, com
muita tristeza. Todos nós sentimos a dor das mães
e dos pais que perderam os seus filhos. Não conseguimos imaginar pelo que passam”, afirmou
Jennifer Nunes, de 33 anos.Jennifer Nunes é filha de imigrantes do Faial, nos Açores, que chegaram ao Canadá em 1965, e presidente da Associação Luso-Canadiana de Saskatoon, a maior
cidade da província de Saskatchewan, no oeste do
país. A colisão ocorreu na sexta-feira à noite, na
autoestrada 35, perto de Tisdale, Saskatchewan,
a 2.800 quilómetros do noroeste de Toronto, entre um camião e um autocarro que transportava
uma equipa de juniores de hóquei no gelo. Estão
confirmados 15 mortos, incluindo o treinador e o
condutor do autocarro, todos da equipa Broncos,
da localidade de Humboldt, com cerca de seis mil
habitantes. Toda a cidade de Saskatoon parece estar “paralisada com uma dor profunda”, explicou
a dirigente.”A todo o lado a que vamos, quer na
televisão, nas redes sociais ou nas lojas, sentimos
uma dor enorme. Só pensamos nisto, só falamos
nisto. É uma dor inexplicável. Não conhecíamos
pessoalmente as vítimas, mas é como se fossem
da nossa família”, referiu. No autocarro seguiam
29 pessoas com destino à cidade de Nipawin, para
um jogo do ‘play-off’ da liga de hóquei no gelo.
Além das 15 vítimas mortais confirmadas pelas
autoridades, 13 pessoas ficaram feridas, sendo

que várias encontram-se em estado crítico no
hospital.”Os rapazes iam jogar hóquei [no gelo],
na comunidade portuguesa a maioria dos jovens
preferem futebol, mas percebemos a dor. Os nossos filhos também vão jogar para outras cidades,

lamentou Jennifer Nunes. A cidade de Saskatoon
tem cerca de 247 mil habitantes, sendo que mil
são portugueses ou lusodescendentes.”A maioria
dos portugueses na cidade são de origem açoriana, chegaram à região na década de 60. Mais re-

esperamos sempre que regressem e não conseguimos imaginar esta dor. Enviar os filhos para jogarem uma modalidade que gostam e nunca mais
voltarem, é impossível acreditar no que sucedeu”,

centemente tivemos uma nova vaga de imigração
de continente, para trabalhar nas quintas. Agora é
a vez da nossa geração contribuir para o desenvolvimento da comunidade”, concluiu.
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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.

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

empregos

Precisa-se de senhora para fazer limpeza numa
casa perto de Boisbriand com experiência.
Deve falar inglês.
450-430-5689
Precisa-se de homem para instalação de alumínio
com ou sem experiência
514-362-1300

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

Precisa-se de homens para trabalhar em “Pavé-uni”
com experiência. E, um condutor de camiões com licença (classe 5). Frères Valente 514-577-8473
Estamos à procura de um empregado para
trabalhar em acabamento de asfalto com
experiência em asfalto mínimo de 3 anos,
com referência. É necessário ter a licença de
condução. Mínimo 50h por semana. Pessoa
responsável e respeitosa e que queira trabalhar!
Queremos só pessoas sérias. Empresa criada
desde 2003 em Montreal.
514-836-6082 ou 514-804-8789

A empresa Chouriçôr precisa de
pessoal para trabalhar no talho
e enchidos com experiênça em
talho português.

514-849-3808

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 um pessoa para trabalhar em limpeza e outra pessoa para
uma posição de manutenção geral
em construção para um edifício residencial de 12 andares em Westmount
- 2 posições de tempo inteiro.
514-355-7171
ou info @ plexon. ca

Cristina Ferreira

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
Empresa de administração de imóveis (C.I.F.) está
a procura de pessoal para entrar na nossa equipa
técnica. Algum conhecimento e experiência são
preferíveis:
- 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.
Restaurante no Plateau
precisa de empregados de mesa com experiência
a tempo inteiro ou parcial.
Liga para 514-277-7676

Precisa de pessoas
para trabalhar
numa fábrica de alumínio
Furtado 514-322-3760
serviços

Ofereço os meus
serviços de limpeza

Senhora portuguesa procura trabalho
de limpezas de casas e lavagem de roupa e passar a ferro com experiência, de
2 a 3 dias por semana.

514-662-0032

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

vende-se

grande oportunidade

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

514-779-7482

lança novidade a pensar nos emigrantes

O novo segmento da revista de Cristina Ferreira
dedicada ao mundo dos casamentos foi dado a
conhecer ao público há cerca de um mês e parece
já ser um sucesso. A primeira edição da publicação foi muito apreciada pelos fãs da apresentadora e agora pode chegar ainda a mais pessoas
através do formato digital. A ideia foi dada a conhecer no Instagram de Cristina esta terça-feira
e é também um ‘presentinho’ a todos os que não
podem aceder à revista em papel.
“Boa notícia: a A revista Cristina Casamentos
já está disponível no digital. Já a podem descarregar. Malta que está no estrangeiro e pediram
tanto: está a um clique”, escreveu.
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Uma

nova época iniciou-se
para o Impacto de Montreal

Cabrera. Estava feito o primeiro que
vinha colocar a equipa de Rémi GarImpacto de Montreal escor- de em grandes dificuldades. Cerca
regou no piso molhado do de 20 minutos depois do primeiro
Gillette Stadium nos arredores de
Boston.
O Impacto entrou em campo sem
a sua referência principal, Ignacio
Piatti e com Alejandro Silva, nova
aquisição, e com Anthony Jackson-Hamel na frente. Rémi Garde voltou a usar um 3-5-2 com Rod Fanni,
Victor Cabrera e Jukka Raitala. Foi
uma equipa que entrou bem no jogo

-Hamel para fazer entrar Louis Béland-Goyette. Pouco depois dos 70
minutos, Diego Fagundez veio sentenciar o jogo com o terceiro para a

do jogo, um penalty é apitado para
os homens de Brad Friedel. O árbitro ainda foi consultar o ecrã para se
assegurar da falta existente de Raitala. O árbitro levou uma eternidade
antes de acertar a sua decisão. Na
marcação do penalty Evan Bush foi
enorme na baliza e fez a defesa, embora o penalty tivesse sido mal batido, com muito pouca força. Uma
sequência que podia ter dado outro
ânimo aos dez jogadores vestidos de
branco em campo. Já nos descontos da primeira parte, oito ao total,
o Revolution encontrou outra vez o
caminho do golo por Andrew Farrell. Uma bola imparável para Bush.
O Impacto ia para o intervalo em
desvantagem de dois golos e a jogar com um homem a menos. Rémi
Garde estava muito desagradado
com o trabalho da equipa de arbitragem, mas pouco havia a fazer.
O Impacto entrou para a segunda parte sem alma, simplesmente
para esgotar os 45 minutos restantes. Garde, numa tentativa de outra
dinâmica a equipa tirou Jackson-

equipa da casa. Um golo em que a
defesa montrealense ficou a ver jogar. Para os desculpar, eles tiveram
de compensar muito durante os 70
primeiros minutos. Aos 80 minutos,
Wilfried Zahibo veio completar o
resultado final nos seus pesados 4 à

Daniel Loureiro

O

e um momento, como tantos existem
no futebol, veio deitar tudo por neve
abaixo, porque sim nevou durante o
dia em Foxboro. Um momento infeliz por parte de Saphir Taider veio
castigar um início de jogo bastante
bom pelo clube visitante. Ao tentar
fazer uma manobra bonita, Taider
acaba por atingir o tíbia do adversário e ver o cartão vermelho. Um
vermelho justificado pela gravidade
do gesto e pelo que podia ter acontecido à perna de Luis Caicedo. Um
vermelho que obrigou o Impacto a
jogar sem talvez a sua maior arma
criativa ofensiva. Pouco tempo depois deste vermelho, surge o golo da
equipa da casa pelo intermédio de
Teal Bunbury depis de se desmarcar,
com um ligeiro empurrão de Victor

0. Houve muitas dificuldades tanto
a nível individual como coletivo. Individualmente, certos jogadores do
Impacto deveriam ter tomado mais
responsabilidades, defensivamente como ofensivamente. Depois, o
coletivo pecou pela sua falta de dinamismo e pela sua falta de combatividade. O Impacto deveria ter
mostrado mais garra depois da expulsão e tentar defender de forma
mais inteligente. Uma das maiores
debilitações do 3-5-2 é exatamente
essa, a dificuldade em defender às
alas.
Para vos falar da nova aquisição
que disputava o primeiro jogo como
titular, Alejandro Silva esteve um
pouco apagado, talvez jogou um
pouco fora da sua posição natural
que também não ajudou. Notou-se
alguma falta de ritmo competitivo
também.
O Impacto volta a entrar em
campo já no próximo Sábado em
Nova Iorque frente aos Red Bulls
em mais um jogo de alto risco para
uma futura corrida aos playoffs.
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A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

foi Impecável e vence em

ebastian Vettel, da Ferrari,
venceu de uma foram extraordinaria e IMPECÁVEL
o Grande Prémio do Bahrain

do pela roda o mecânico quebrou a perna e foi
encaminhado para o hospital. Não há mais informações sobre o seu estado de saúde. O mecânico
estava no caminho porque não havia conseguido
trocar o pneu traseiro esquerdo, razão pela qual
Raikkonen abandonaria poucos metros depois,
ainda no pitlane, pois estava com três pneus su-

desgastados.“Quando me disseram qual era o
ritmo de Valtteri, eu disse: não há chance de que
eu possa fazer isso. Eu fiz os cálculos no carro e
pensei que ele iria me pegar. No final dos stints,
os pilotos da Mercedes eram muito fortes, especialmente no final do primeiro período. Achei
que tinham nos verificado, porque nós tínhamos
que parar de novo, pelo menos esse era o nosso
plano, mas nós trocámos tudo ”, disse o alemão.
Vettel ficou surpreendido com o plano de uma
paragem da Mercedes: “A estratégia deles acabou por ser a melhor, colocaram-nos muita pressão, e se você pode ganhar nessas circunstâncias,
o gosto é ainda melhor”, respondeu Sebastian
Vettel. A corrida foi marcada pelo incidente nos
boxes da Ferrari. Durante sua paragem, Kimi
Raikkonen recebeu a luz verde mais ainda havia um mecânico que ainda não tinha efetuado
o seu trabalho. Raikkonen largou mas a perna
do mecânico estava na linha de partida ,atingi-

permacios e um macio, o que não é permitido.
Apesar da pilotagem impecável de Vettel, o destaque da corrida foi dividido com Pierre Gasly
da Toro Rosso. O francês terminou num brioso
quarto lugar numa brilhante atuação com seus
novos motores Honda “É inacreditável, sexto na
classificação e quarto na corrida. Nós nunca esperamos algo assim. Estou super feliz, lutando
para perceber. Muito obrigado à equipe, porque
o carro foi fantástico durante todo o final de semana e hoje houve uma oportunidade e tivemos
o carro para conquistar isso”, disse Gasly aos
repórteres.“Definitivamente, demos um passo
neste fim de semana. Eu não sei se seremos tão
rápidos em outras corridas. Por enquanto, precisamos apenas aproveitar, pois é um ótimo dia
para a equipe , para a Honda e para mim”, acrescentou o piloto da Toro Rosso. Kevin Magnussem foi o quinto , destacando-se na luta interna
com Romain Grosjean que terminou apenas em
15º, à frente somente da dececionante Williams de Lance Stroll e Sergey Sirotkin. Fernando
Alonso, McLaren, com motor RENAULT, mais
uma vez mostrou o seu potencial de campeão do
mundo ao terminar a corrida em sétimo lugar
à frente do seu companheiro de equipa Stoffel
Vandoorne. A SAUBER e Marcus Ericsson, com

Hélder Dias
hdias@avozdeportugal.com

S

de F1.
O alemão conseguiu uma estratégia que lhe garantiu a vitória e isto depois de uma luta bem cerrada e muito intensa com Valtteri Bottas Mercedes, nas voltas finais da corrida. Bottas também
fez uma grande corrida e chegou a milésimas do
alemão. Lewis Hamilton foi o terceiro depois de
largar em nono. E comentando a vitória Vettel
disse “Faltando dez voltas, eu entrei na rádio,
e falei: tenho tudo sob controle, mas isso era
mentira, porque não tinha nada sob controle”,
após aguentar a corrida com os pneus bastante

Barhain

um motor Ferrari, marcam os primeiros pontos
da época com o nono lugar deixando para a Force Índia, com motor Mercedes, o décimo lugar e
o regresso aos pontos. A Red Bull desta vez ficou
sem asas e teve um final de semana para se esquecer no Bahrain. No começo da corrida um toque entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na
disputa pela 9ª posição
acabou com um pneu
furado para o piloto da
Red Bull. Verstappen
ainda se arrastou para
os boxes e tentou voltar, para abandonar definitivamente algumas
voltas depois. O seu
companheiro de Red
Bull, Daniel Ricciardo,
também abandonou,
este com problemas
elétricos. O fim de semana não foi totalmente feliz para a Ferrari. A
equipe foi multada em 50 mil euros pelo acidente no pit-stop durante o GP do Bahrein, onde um
mecânico foi ferido na perna. A Ferrari teve que
ir encontrar os comissários de prova depois da
corrida,devido à liberação insegura do carro de
Raikkonen. Os comissários anunciaram então,
que a equipe de Maranello vai pagar uma multa
de 50.000 euros, por violar o artigo (28.13) dos
regulamentos desportivos. A lei em si afirma que,
um piloto não deve deixar a posição de pit-stop
de forma insegura. Os comissários entenderam
que a equipa foi culpada ao colocar em risco o
seu próprio pessoal e causar ferimentos.
RESULTADOS FINAIS do GP do BARHAIN
de 2018:
1-Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
2-Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)
3-Lewis Hamilton (ING/Mercedes)
4-Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)
5-Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)
6-Nico Hülkenberg (ALE/Renault)
7-Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)
8-Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)
9-Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)
10-Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)
Voltamos já na próxima semana no Grande Prémio da China, terceira corrida da temporada .

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

P	J	V	
79 31 24
68 31 20
65 31 20
64 31 19
49 31 15
47 31 14
46 31 14
44 31 12
43 31 12
40 31 11
39 31 10
39 31 9
37 31 10
36 31 10
36 31 8
35 31 11
31 31 6
23 31 5
21 31 5
17 31 4

Inglaterra
Premier League
E	D
7 0
8 3
5 6
7 5
4 12
5 12
4 13
8 11
7 12
7 13
9 12
12 10
7 14
6 15
12 11
2 18
13 12
8 18
6 20
5 22

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

P	J	V	
84 32 27
71 32 22
67 33 19
67 32 20
57 32 17
54 32 16
49 32 13
43 32 11
41 33 11
38 32 10
38 33 9
37 33 10
35 32 8
34 32 8
32 32 8
32 33 8
31 33 7
28 32 5
27 33 6
21 33 3

Itália
Serie A
E	D
3 2
5 5
10 4
7 5
6 9
6 10
10 9
10 11
8 14
8 14
11 13
7 16
11 13
10 14
8 16
8 17
10 16
13 14
9 18
12 18

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

P	J	V	
81 31 26
77 31 24
60 31 18
60 31 18
59 31 16
52 31 15
50 31 14
48 31 14
48 31 13
45 31 11
35 31 10
35 31 9
33 31 10
30 31 7
29 31 7
29 31 8
27 31 5
27 31 7
25 31 7
13 31 4

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
3 2
5 2
6 7
6 7
11 4
7 9
8 9
6 11
9 9
12 8
5 16
8 14
3 18
9 15
8 16
5 18
12 14
6 18
4 20
1 26

	P	J	V	
1-Paris SG	
84 32 27
2-Monaco
70 32 21
3-Lyon
63 32 18
4-Marseille
63 32 18
5-Rennes
47 32 13
6-Montpellier
46 32 10
7-Nice
46 32 13
8-Nantes
44 32 12
9-Saint-Étienne 43 32 11
10-Guingamp
41 32 11
11-Dijon
41 32 11
12-Bordeaux
40 32 11
13-Amiens
37 32 10
14-Angers
36 32 8
15-Caen
35 32 10
16-Strasbourg
34 32 8
17-Toulouse
30 32 7
18-Troyes
29 32 8
19-Lille
28 32 7
20-Metz
22 32 5

E	D
3 2
7 4
9 5
9 5
8 11
16 6
7 12
8 12
10 11
8 13
8 13
7 14
7 15
12 12
5 17
10 14
9 16
5 19
7 18
7 20

P
1-B. München
72
2-Schalke 04
52
3-B. Dortmund
51
4-B. Leverkusen 48
5-E. Frankfurt
46
6-RB Leipzig
46
7-Hoffenheim
43
8-B. M´gladbach 40
9-Stuttgart
38
10-Hertha BSC
36
11-FC Augsburg 36
12-W. Bremen
36
13-Hannover 96 35
14-SC Freiburg
30
15-Wolfsburg
29
16-Mainz
27
17-Hamburger SV	22
18-FC Köln
21

J	V	E	D
29 23 3 3
29 15 7 7
29 14 9 6
29 13 9 7
29 13 7 9
29 13 7 9
29 11 10 8
29 11 7 11
29 11 5 13
29 8 12 9
29 9 9 11
29 9 9 11
29 9 8 12
29 6 12 11
29 5 14 10
29 6 9 14
29 5 7 17
29 5 6 18

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

Benfica
e

A

segurou liderança in extremis

FC Porto

e

Sporting

29.ª jornada deixou tudo igual no que à
liderança diz respeito. O Benfica manteve
a diferença de um ponto no topo da Liga e o
Sporting voltou ao trilho das vitórias, aumentando a diferença para o quarto classificado,
Sporting de Braga. No fundo da tabela, a luta
pela manutenção continua muito renhida com
Feirense e Estoril, os dois últimos classificados, a aproximarem-se ligeiramente das equipas imediatamente acima. Há, portanto, muito para contar nesta ronda 29.
A jornada abriu sexta-feira, na Cidade Berço, com o triunfo expressivo (3-0) do Vitória Guimarães ante o Rio Ave. A vitória
dos homens de José Peseiro permitiu-lhes
aproximarem-se dos oito primeiros lugares,
em sentido contrário, os vila-condenses saíram prejudicados na luta pelo 5.º lugar. No
sábado, mais quatro jogos. O Estoril, a precisar de pontos para fugir ao último lugar
empatou (1-1) na receção ao Marítimo. Um
resultado que acaba por beneficiar os insulares que igualaram o Rio Ave no último lugar
de acesso às provas da UEFA. Por sua vez,
Tondela e Portimonense, ambos tranquilos
na tabela classificativa, protagonizaram um
espetáculo muito interessante de seguir que
resultou numa igualdade a dois golos. Em Santa Maria da Feira, a luta pelo pódio misturou-se
com a luta pela manutenção. O Feirense arrancou um empate (2-2) na receção ao Sporting de
Braga e ficou a um ponto de sair da zona perigosa. Os bracarenses, por seu turno, deixaram
o Sporting fugir na luta pelo pódio, depois de
terem recuperado terreno na jornada transata.
O sábado de futebol fechou em Setúbal num
duelo entre Vitória e Benfica. Os encarnados
sofreram muito, mas saíram do Bonfim com a
liderança intacta, em vésperas do Clássico frente ao FC Porto. Os sadinos adiantaram-se por
Costinho, logo no início, mas Jiménez repôs a
igualdade ainda no primeiro tempo. Em período de descontos, o mexicano chamou a si todo
o protagonismo, transformando-se no herói das
águias ao apontar o 2-1, na conversão de uma
grande penalidade.

cumpriram

A jornada 29 prosseguiu em Trás-Os-Montes,
no domingo. Desportivo de Chaves e Belenenses
somaram um ponto e mantiveram as posições que
traziam para esta ronda. No Estádio do Dragão,
o FC Porto respondeu com um triunfo à vitória
do Benfica: 2-0 frente ao Desportivo das Aves.
Manteve a liderança à distância de um ponto. No
próximo domingo, lembre-se, há Clássico frente
ao Benfica. Os avenses somaram a segunda derrota seguida e ficou mais perto da zona vermelha
da classificação.

O domingo desportivo conheceu o seu fim no
Estádio José Alvalade com a vitória do Sporting
frente ao Paços de Ferreira (2-0). No meio de um
clima de tensão entre jogadores e presidente, os
leões saíram do jogo com os castores isolado no
terceiro lugar e a sonharem com a qualificação
para a Liga dos Campeões. Pese embora o desaire, a equipa orientada por João Henriques continua com margem de manobra na fuga à descida.
Segunda-feira, o Moreirense recebeu e venceu
o Boavista por 1-0. A equipa de Petit foi a única da segunda metade da classificação a vencer
e ganhou fôlego na luta pela manutenção, tendo
agora quatro pontos de vantagem para os lugares
de descida. Terceira vitória de Petit nos cónegos
- todas em casa, de forma consecutiva - a deixar
o Boavista no sétimo lugar, com os mesmos 37
pontos, igualados pelo Desp. Chaves.

exclui-se da corrida
à presidência do Sporting
uís Figo excluiu-se esta terça-feira, numa
mensagem enviada à Agência Lusa, da
corrida à sucessão de Bruno de Carvalho, no
caso do atual presidente leonino vir mesmo a
dizer adeus à direção leonina.
O antigo internacional português disse que a
equipa do Sporting «necessita neste momento de

PTS J

1-Benfica
74
2-FC Porto
73
3-Sporting
68
4-Braga
65
5-Rio Ave
43
6-Marítimo
43
7-Boavista
37
8-Chaves
37
9-V. Guimarães 36
10-Portimonense 35
11-Belenenses 33
12-Tondela
31
13-P. Ferreira
28
14-Moreirense
28
15-V. Setúbal
28
16-Desp. Aves
25
17-Feirense
24
18-Estoril Praia 23

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

V

E

23
23
21
21
13
12
11
10
11
9
8
8
7
7
6
6
7
6

5
4
5
2
4
7
4
7
3
8
9
7
7
7
10
7
3
5

D

tranquilidade, paz e confiança».
«É triste que na situação atual lancem notícias
possivelmente com terceiras intenções. A equipa
do Sporting necessita neste momento de tranquilidade paz e confiança», afirmou Luís Figo,
dizendo-se surpreendido por o seu nome estar a
ser apontado como provável candidato à liderança do clube.
«Não tem qualquer fundamento», sublinhou.
Recorde-se que alguns órgãos de comunicação
sociais garantem esta terça-feira que Luís Figo
foi sondado pela Holdimo, que detém cerca de
30 por cento das ações da Sporting SAD, para
assumir a presidência do Sporting, após uma Assembleia Geral da SAD que já a própria Holdimo já exigiu.
Luís Figo, 45 anos, iniciou a carreira profissional no Sporting, clube no qual cumpriu a formação e que deixou em final de contrato para vestir
a camisola do Barcelona. Posteriormente representou também o Real Madrid e o Inter Milão.

GM   GS

1
2
3
6
12
10
14
12
15
12
12
14
15
15
13
16
19
18

75
72
55
65
35
32
29
34
38
45
26
33
30
26
35
29
27
25

17
16
18
26
38
40
39
46
51
51
37
42
49
43
52
45
44
57

29ª JORNADA

30ª JORNADA

V. Guimarães 3-0 Rio Ave
Tondela 2-2 Portimonense
Estoril Praia 1-1 Marítimo
Feirense 2-2 Braga
V. Setúbal 1-2 Benfica
Chaves 1-1 Belenenses
FC Porto 2-0 Desp. Aves
Sporting 2-0 Paços Ferreira
Moreirense 1-0 Boavista

13/04 Paços Ferreira 15:30 Braga
14/04 Portimonense 11:00 E. Praia
Desp. Aves 11:00 Feirense
Boavista 13:15 Chaves
	V. Guimarães 15:30 V. Setúbal
15/04 Marítimo 11:00 Moreirense
Benfica 13:00 FC Porto
Belenenses 15:15 Sporting
16/04 Rio Ave 15:00 Tondela

Melhores marcadores

Luís Figo

L
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J	G
28
33
25
24
24
20
26
15
27
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	Benfica
Pior Ataque	
Estoril Praia
Melhor Defesa	FC Porto	
Pior Defesa
Estoril Praia

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

75 Golos
25 Golos
16 Pontos sofridos
57 Golos Sofridos

P

J

V

E

D

GM

GS

59
55
54
54
52
51
51
48
46
45
42
42
42
40
37
33
33
32
32
28

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

16
16
15
15
16
13
15
12
13
13
12
11
11
10
10
8
7
8
8
7

11
7
9
9
4
12
6
12
7
6
6
9
9
10
7
9
12
8
8
7

5
9
8
8
12
7
11
8
12
13
14
12
12
12
15
15
13
16
16
18

63
44
48
37
46
42
53
43
40
41
47
37
30
34
30
26
32
33
40
40

40
34
38
27
43
34
36
36
38
43
54
39
35
36
37
39
42
44
60
51

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

1ª Mão	
1-0
1-0

2ª Mão
18/04
18/04

Liga dos campeões

quartos-de-Final
1ª Mão
2ª Mão
Sevilla-Bayern München
1-2
11/04 14:45
Juventus-Real Madrid
0-3
11/04 14:45
Liverpool (5-1) Man. City
3-0
2-1
Barcelona (4-4) Roma
4-1
0-3

Europa League

quartos-de-Final
1ª Mão
4-1
2-0
4-2
1-0

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

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
5 13
2-Atlanta United FC
5 12
3-NE Revolution
5 10
4-Columbus Crew
5 9
5-Orlando City
4 7
6-NY Red Bulls
4 6
7-Impact Montréal
5 6
8-Chicago Fire
4 4
9-Philadelphia Union 3 4
10-Toronto FC
3 3
11-DC United
5 2

Grupo West
	J	P
1-Sporting KC
6 13
2-LA Galaxy
5 7
3-Vancouver Whitecaps5 7
4-Real Salt Lake
5 7
5-Los Angeles FC
4 6
6-FC Dallas
4 6
7-Colorado Rapids
4 5
8-Houston Dynamo
3 4
9-SJ Earthquakes
4 4
10-Minnesota United 4 3
11-Portland Timbers 5 2
12-Seattle Sounders 3 0
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Minha mãe sempre ajudou a sua família em
Portugal e eles pagaram
fazendo bruxaria para
adoecer. Tudo porque
eles estavam com inveja
dela. Todas vezes que ela
ia a Portugal a sua saúde
piorava. Depois de ter
visitado José, que tirou-a feiticios e todas as suas doenças foram neutralizadas, ele mostrou a ela a pessoa que estava
fazendo a magia negra nela e era sua própria irmã.
Estamos extremamente gratos a José.
Família Rosas

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

Tivemos muitos momentos ruins em que
nossas
máquinas
quebrariam, os clientes não pagariam e
nossa empresa continuaria descendo. Nós
fomos ver José e ele
nos falou a localização exata um sapato de cavalo e três cabeças de alho que combinadas com
alguns rituais estavam destruindo a nossa companhia. Ficamos muito chocados que José tenha
encontrado o lugar exato para encontrar o feitiço
e nos mostrou o rosto de quem o fez.
Couto da Família

Eu procurei maneiras
de entrar em contato
com ela, mas ela não
queria nada comigo e
me bloqueou do seu
telefone,
WhatsApp,
Facebook, etc. Ela tinha
começado uma nova
vida sem mim. Eu não
sabia como chegar até
ela, mas eu recusei a
perdê-la, então fui ver
José. Eu recebi resultados em 24h.
Identidade confidencial

