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42 variedades de
mosto à sua escolha

44$

Cada

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

Mosti Mondiale 2000
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Palavra do Diretor

Celebrar

Câmbio do dólar canadiano
24 de abril de 2018
1 euro = cad 1,578730
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o 25 de Abril traduz a vitalidade
para todos os que prezam a liberdade e
o ideário Democrático
Manuel de Sequeira
Rodrigues

C

omemorar o 25 de
Abril constitui um dever de consciência para todos os que prezam a Liberdade e estão cientes de que,
apenas no quadro da Democracia e na linha da Constituição de Abril se
poderão encontrar as soluções que Portugal
necessita.
Nenhum povo poderá ascender ao progresso e
viver numa sociedade justa, sem guardar uma
memória consciente do passado.
Ano após ano, desde 1974, celebrar a Revolução
dos Cravos, traduz a vitalidade que o ideário democrático encontrou nos Portugueses, pelo que
trouxe de concreto na instauração das liberdades,
na soberania nacional, na elevação das condições
de vida do povo, na política de amizade e paz
entre os povos.
A humanidade atravessa um momento de perplexidade, indignação e angústia. O sistema capitalista, no estágio neo-liberal para que evoluíra, parece ter entrado em rutura. As vertiginosas
especulações financeiras que os paraísos fiscais
e as modernas redes de comunicação propiciavam, perante a passiva tolerância dos poderes
políticos, sem regulação ou controle internacional, sobrepuseram-se, na avidez de obter os
mais elevados dividendos e lucros bolsistas, ao
investimento na produção. Os direitos conquistados durante gerações, pelos trabalhadores, foram
gradualmente postos em causa pela alteração das
relações de trabalho, mediante a deslocalização
sistemática de unidades industriais de empresas
situadas nos países desenvolvidos para outras
zonas geográficas de menores salários e de regalias sociais comparativamente inferiores.
O desemprego e a precaridade alastraram-se
simultaneamente com a desigualdade e empobrecimento. As classes trabalhadoras foram progressivamente intoxicadas pela compulsão consumista, veiculada por um marketing agressivo
e manipulador. A concessão generalizada de créditos para dar saída a uma oferta que prometia o
paraíso para hoje desde que se fechasse os olhos
para os compromissos do amanhã, originaram
sobre endividamentos incomportáveis, geradores
de ansiedade e de incerteza em estratos cada vez
mais amplos da população. Quando a incapacidade de satisfazer os compromissos assumidos
se generalizou a vastas camadas, como foi o caso
das subprime nos EUA, os estabelecimentos creditícios mais envolvidos começaram a cair que
nem castelos de cartas. O mito da omnisciência
do Mercado, para resolver todos os problemas
que ele próprio originava, desmoronou-se. Um
pouco por todo o lado apela-se agora ao Estado,
cuja intervenção anteriormente era tão execrada
pelos mentores do pensamento conservador, então dominante na maior parte das áreas financeiras e empresariais.
A crise alastrou contaminando praticamente, em
maior ou menor grau, todos os países do Mundo.
Cada governo de per si, ou, de forma ainda pouco definida, em concertação com outros, procura

as medidas a seguir para pôr cobro ao desastre.
Das ações já intentadas e das análises que de vários quadrantes assomam, ressalta a evidência de
que, uma vez ultrapassada a tempestade, nada
poderá continuar na mesma.
Mas para que nada continue na mesma é necessário manter o espírito aberto à assunção de
novos paradigmas comportamentais e políticos,
tanto a nível individual como coletivo. Einstein
dizia não ser possível resolver um problema pensando da mesma forma que quando ele foi criado.
A disponibilidade para enterrar as velhas ideias
que, durante tanto tempo, foram apresentadas e
vendidas pelos beneficiários do sistema, como a
versão mais genuína da modernidade é, por isso
mesmo, condição indispensável para romper os
reflexos condicionados mentais que as estruturas
políticas e económicas responsáveis pelo atual
estado de coisas inculcaram nas pessoas.
Os democratas não ignoram que Portugal exerce a liberdade no mundo emigrante como se
vivêssemos em ditadura! É uma traição à nossa consciência e à nossa identidade. O combate
mais nobre, o combate mais digno que qualquer
um de nós pode travar é o da afirmação e consagração dos direitos, liberdades e garantias do
cidadão emigrante, sem favores das visitas oficiais de Estado, onde se insinua a importância da
«Língua Portuguesa» sem mais! E se desvaloriza a importância económica dos emigrantes para
Portugal.
Às dificuldades e incertezas que afetam o país
somam-se as vicissitudes de desequilíbrios estruturais que vêm de muito longe e persistem na
geografia do país e por insuficiência de meios
económicos, contratados a 6 meses de trabalho...
milhares de cidadãos jovens privados de um efetivo acesso ao trabalho, se traduz na emigração.
Os democratas que celebram este 25 de Abril e
que reivindicam o direito inalienável à pluralidade das suas opiniões e à diversidade das suas
escolhas estão bem cientes de quanto os valores
da solidariedade e do progresso social deverão
prevalecer, no momento que passa e essa será a
principal razão que lhes assiste na casa comum.
Semelhante predisposição para o espírito de entreajuda não terá a menor consistência se não for
acompanhada duma maior exigência a quem, pelas funções que cumpra, caiba desempenhar um
papel ativo na resposta à crise e no preço a pagar
na vida social e familiar dos emigrantes. A «crise» internacional não poderá servir de cobertura
para perpetrar arbitrariedades e violências contra
os trabalhadores, nem tão-pouco para absolver
quaisquer caprichos ou incompetências do poder. Nas presentes circunstâncias não são toleráveis quer os atos de egoísmo quer os abusos que
possam perturbar o tecido social.
É por tudo isto que «Todos» são bem-vindos
«Hoje Quarta Feira» Dia 25 de Abril... Dia
Oficial das Comemorações, inclui momento
solene, mas também tempo para disfrutar
dos sabores da gastronomia e da cultura Portuguesa. 19 horas; jantar popular servido no
espaço de eventos especiais, do Restaurante
Casa Minhota, em pleno coração do Plateau,
marcado pela saudade e histórias dos Portugueses. Viva o 25 de Abril! Viva Portugal!
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Amor

a

Portugal: Viajar | Ler | Saborear

Manuel de Sequeira Rodrigues

J

untar o melhor das férias é para mim
«aproveitar o momento» e das escolhas
pessoais, para disfrutar de tempo de qualidade. É igualmente uma oportunidade para
revisitar espaços, histórias entre amigos e família o que tornará as férias vivas e extraordinárias.
Trata-se de pensar o «Amor a Portugal» e fixar
caminhos onde se inscrevem as etapas da história do povo, mostrando as linhas de continuidade da identidade dos portugueses, certamente
com olhares diferentes para a mesma realidade.
É de realçar a capacidade de adaptação dos
portugueses em Portugal e no Mundo ao longo
do tempo e em particular da «Juventude nascida
no Canadá» que adora Portugal na sua beleza,
a música e o gozo que resulta da sua imparável
curiosidade no dia-a- dia mais simples e a festa
do futebol, e até celebram a partilha da nossa
cultura como forma de contribuir para uma sociedade mais justa e mais esclarecida. E que tal
celebrarmos os jovens com um brinde à vontade e à virtude e à vida!
Amor a Portugal – simboliza a minha participação, integrada nos vários contextos – político, artístico e social da nossa comunidade
e com saudades da minha terra natal e do restaurante Porto de Santa Maria no Guincho. Ali
aproveito o momento para escolher o percurso
para mais uma aventura e não posso deixar de
eleger a irresistível marginal, não é por acaso...
Encontro tudo limpo e arrumado à beira mar,
praias e uma beleza natural que é um verdadei-

ro paraíso. Continuando com destino a Lisboa
que está ali tão perto, aproveito o privilégio que
ela nos concede de deixar entrever facetas e aspetos da sua personalidade secular e única.
Lisboa nunca está vista. É preciso voltar e
ainda outra vez, voltar! A cidade é bonita, luminosa, compacta e encontra sempre à mão os
tesouros culturais... Siga os seus instintos. É fácil oreintarmo-nos e é um prazer perdermo-nos.
Um fim-de-semana não chega e o «Hotel Mundial-4 estrelas» está localizado, perto do Rossio
e a 10 minutos do aeroporto.

Também tenho saudades do jardim das Portas
do Sol em Santarém de onde se avista o mais
belo pôr-do-sol do mundo e já agora, para recuperar o fôlego de mais uma aventura.
Querendo continuar a viagem para Sul, não
perca uma visita à Vila Medieval de Monsaraz e
ao grande lago do Alqueva, não se irá arrepender com certeza. Sem dúvida Évora, Património
da Humanidade, cidade museu, rainha da Planície, deslumbrante aos meus olhos. Aconselho
uma visita ao importante conjunto Megalítico
da Região, o maior da Península Ibérica. En-

tre tantos bons restaurantes que Évora tem não
posso deixar de referir o Fialho pelo requinte e
a qualidade e os prémios ganhos, que me perdoem os outros, mas é só para indicar um.
A Pousada de S. Francisco em Beja, com os
seus jardins e piscina é um espaço extraordinário para o repouso, convívio em família e brincadeiras com os miúdos. Depois de tanta calmia
é só partir rumo ao Algarve, para as suas favoritas praias e lugares favoritos da juventude,
entre os quais, Lagos, Sagres e Vila Moura.
Em vez do Sul... O Norte é daqueles lugares
onde se pensa ficar dois dias e acaba por ficar-se uma semana. É o Portugal tradicional onde
é fácil falar com toda a gente. A revitalização
das suas áreas verdes, lugares históricos, as aldeias com as suas tradições e a rica gastronomia
vem abrindo gradualmente as portas do turismo
rural.
Se pretender maior animação visite as grandes cidades e entre cidades encontra a Serra da
Estrela ou o maravilhoso lugar das Termas de
São Pedro do Sul e o encanto de tantos outros
famosos destinos, que permitem vivências inesquecíveis...
Açores, um destino que voçê vai adorar! Pelas paisagens, pela cultura, pela hospitalidade,
enfim por todo o perfil das ilhas açoreanas e do
seu povo que tem amor à terra e sagração da
memória.
Madeira uma região de belos contrastes, entre o património histórico e cultural, ambiente
muito divertido, boa comida e paisagens encantadoras, que desafiam até o céu. Os passeios
pelos jardins floridos é surpreendente, naquela
terra no meio do Oceano Atlântico.

Convite

à Comunidade Portuguesa
No âmbito da visita oficial do Primeiro-Ministro de Portugal ao Canadá,
o Consulado Geral de Portugal em Montreal tem o prazer de anunciar
que terá lugar um encontro entre o Primeiro-Ministro, António Costa,
e a Comunidade Portuguesa do Quebeque.

5 de maio de 2018
15h45

Quai Alexandra

Vieux-Port de Montréal
200, rue de la Commune Ouest

Nesta ocasião especial terá lugar uma receção aberta a todos os membros
da Comunidade Portuguesa, estando também prevista a atuação do cantor
português Camané.

A receção conta com o apoio das seguintes entidades
da Comunidade Portuguesa:

Caixa Portuguesa

Amplo parque de estacionamento.
Metro: Place-d’armes
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últimos tempos?
Especial Qual o melhor Papa dos
líder da Igreja Ortodoxa.
quartas-feiras

Combo de

frango familiar

1995$
24

95$

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

4ª-feira, 25 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Assembleia da República:
Sessão Solene
7:15	A Cidade na
Ponta dos Dedos
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
10:00	Visita Guiada
10:45 Lusa Music Box
11:15 Literatura Aqui
11:42	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Todos a Bordo - Diários
16:15 Brainstorm
17:00	A Voz e os Ouvidos do MFA
18:30	O ano de todas as revoltas.
	A Revolta da Madeira
18:45 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	O Sábio
23:45 Janela Indiscreta
0:00	Viagens à Volta do Mundo!
	Volta ao Mundo
0:15	Grande Entrevista
1:17 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 26 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Grande Entrevista
5:47 Liderança Jovem
Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:55	A Praça
11:43	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 Todos a Bordo - Diários
16:45 Brainstorm
17:15	Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45	Excursões Air Lino
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	O Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45	Grande Área
0:45 Mantas Alentejanas
Fabrico Nacional
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
6ª-feira, 27 de abril
5:00	Grande Área
6:47 Sociedade Civil
7:00	Órbita
Fabrico Nacional
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:50	A Praça
11:44	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Todos a Bordo - Diários
17:00 Brainstorm

17:30	Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	O Sábio
23:45 Sexta às 9
0:15 Notícias do Meu País
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 1986
sÁBADO, 28 de abril
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 Network Negócios
10:15 Podium
11:30 Lagoa - São Miguel
	Ilha a Cores
11:45	Volta ao Mundo
12:00	Atlântida - Madeira 2018
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 Melgaço
	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 Joias Para Que Vos Quero?
DOMINGO, 29 de abril
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:00	A Cidade na Ponta dos Dedos
8:00 Jornal da Tarde
9:11	A Praça
10:00	Agora Nós
11:15 Sociedade Recreativa
12:15 Higiene Oral
Diga Doutor
13:00 Joias Para Que Vos Quero?
13:30 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	A Grandiosa
	Enciclopédia do Ludopédio
1:00 Lusa Music Box
2ª-feira, 30 de abril
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:32	Atlântida - Madeira 2018
7:00 Janela Indiscreta
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:55	A Praça
11:42	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59 Telejornal

António Pedro Costa

N

os últimos anos as guerras
intestinas dentro da Igreja
católica é por demais evidente, em que diversos Cardeais
declararam uma verdadeira
guerra ao Papa Francisco. A Igreja teve diversos Papas, cada um com o seu percurso e estilo, em que uns atravessaram as duas guerras
mundiais e ainda a guerra fria. Todos porém
tiveram em comum a entrega total à grande
missão e ao cargo que carregaram sobre os
seus ombros, numa instituição composta por
homens e com mais de dois mil anos de história.
Mas qual foi o melhor Papa dos séculos XX e
XXI? Cada um poderá preferir uma das grandes
figuras da Igreja, sucessores de Pedro na Cátedra do Vaticano, mas geralmente o antecedente é
considerado o melhor de todos.
Foi assim com Pio XII, um dos maiores intelectuais do Planeta e quando faleceu parecia que
o mundo católico desabava com a sua perda.
Foi um Papa de atitudes ousadas, atendendo ao
período tumultuoso do seu pontificado de uma
guerra mundial fratricida e tudo fez na tentativa
de equilíbrio não comprometendo os católicos
nos países invadidos pelos nazis e preservar a independência do Vaticano, pelo que a ação direta
de Pio XII permitiu salvar largos milhares de vidas. Foi um dos grandes defensores da democracia e do direito da mulher a aceder à vida pública,
as investigações arqueológicas do túmulo de São
Pedro, a reforma litúrgica ou o impulso aos estudos bíblicos, que prepararam o caminho para o
Concílio Ecuménico Vaticano II.
Em 1958 veio S. João XXIII, aquele velhinho
bondoso que toda a gente vaticinou como um
Papa de “transição”, pois tinha já 77 anos de idade. O certo é que o seu pontificado não teve mais
de cinco anos, mas foi o tempo suficiente para
impressionar católicos e não católicos de todo o
mundo pela sua bondade, pelo seu estilo sincero
e simples e visionário. Interveio profundamente
nos problemas do seu tempo, através de uma obra
pastoral sem precedentes, desde logo as encíclicas
Mater et Magistra, sobre a justiça social, e Pacem
in Terris, sobre a paz, tendo sido acolhido, facto raro, por todos os regimes da altura. Escancarou as portas da Igreja Católica, com o Concílio
Ecuménico Vaticano II, inaugurado por ele mas
que seria concluída, devido à sua morte, pelo seu
sucessor. Foi ainda João XXIII quem lançou as
primeiras grandes pontes ecuménicas, convidando observadores de outras igrejas cristãs para a
reunião da mudança e criando um secretariado
para a unidade dos cristãos. Foi de facto um Papa
notável que de início ninguém dava nada por ele,
mas que inspirado pelo Espirito Santo foi uma lufada de ar fresco a entrar nos pórticos do Vaticano.
Seguiu-se o Venerável Paulo VI, em 1963, o primeiro Papa a transpor as muralhas do Vaticano e a
sair pelo mundo fora. Veio a Portugal, aquando do
cinquentenário das aparições de Nossa Senhora
de Fátima aos pastorinhos, numa atitude de peregrino, desafiando mesmo Salazar de forma audaz
e direta. Visitou Jerusalém, Índia, ONU, Turquia,
Suíça, a longínqua Austrália, Uganda, Filipinas,
onde por pouco não morreu num atentado. O Papa
Montini foi o primeiro chefe da Igreja Católica
a encontrar-se com o Arcebispo da Cantuária da
Igreja Anglicana e com o Patriarca Atenágoras,

O seu pontificado ficou ainda marcado pela encíclica Humanae Vitae, produto de um mundo
em mudança, inspiradora da atual moral sexual
cristã, e alguns sermões e iniciativas polémicas,
como quando recebeu no Vaticano os chefes dos
movimentos de libertação das colónias portuguesas. Foi tido para muitos católicos como o Papa
da modernidade. Neste momento está a caminho
do reconhecimento da sua Santidade e ser elevado
aos altares.
Em 1978, chegou o Papa Sorriso, João Paulo I o
Papa João Paulo I, que escolheu o primeiro nome
composto como homenagem aos dois imediatos
antecessores, foi um dos chefes da Igreja Católica que menos tempo estiveram na cadeira de São
Pedro: 33 dias. Eleito em 26 de Agosto de 1978,
morreu a 28 de Setembro, aos 65 anos, devido a
uma paragem cardíaca.
Depois chegou o Papa de todas as lembranças,
que veio aos Açores e rezou perante a Imagem
Sagrada do Senhor Santo Cristo dos Milagres. S.
João Paulo II foi apelidado de o Papa peregrino,
pois fez 104 visitas pastorais a 133 países. Foi
o primeiro Papa polaco e o primeiro não italiano depois de 455 anos. O Santo dos nossos dias
foi o que também mais cerimónias de beatificação e de canonização levou por diante. Foi ele o
que mais encíclicas escreveu e o que mais fez pela
reconciliação das igrejas cristãs e pela aproximação a outras religiões. S. João Paulo II foi longe
na denúncia dos desequilíbrios sociais e das injustiças. Mais de quatro milhões de pessoas assistiram ao seu funeral. Bento XVI é, sem dúvida,
um dos intelectuais mais eminentes deste Planeta,
com reconhecimento mundial pela sua sabedoria
e pensamento filosófico e aplaudido por crentes
e não crentes. É um Papa com um perfil de um
homem leve, doce, de certo ponto de vista quase
resignado. Não é explosivo ou expressivo, é uma
pessoa que sussurra ao homem palavras de Verdade, reconduzindo-o sempre à primeira verdade,
salientando que o homem é criatura e deve portando confiar num Criador, em alguém maior que ele.
O Papa Emérito é uma figura simples de poucas mas profundas palavras, pois as suas encíclicas são breves, claras e didáticas, assim como
seus discursos. O cristianismo no dizer de Bento
XVI dá alegria e alarga os horizontes, frase que
se pode considerar a síntese do seu pontificado:
por um lado anuncia a alegria cristã, que Cristo
ressuscitou e venceu a morte, e por outro lado que
esta alegria não retira nada do homem, na verdade, faz com que ele expanda seus horizontes. Por
fim temos Francisco, que alguns consideram uma
das escolhas mais inteligentes e bem-feitas pelo
Espirito Santo, pois ele mostrou coragem para
falar e fazer coisas que ninguém antes ousava e
mostrou com a sua conduta simples como um
Papa deve agir. Francisco é assim mesmo, beija os
pés de prisioneiros, abraça pessoas com doenças
terríveis, conversa com as crianças de forma tão
perturbante e comovedora e até já foi visto na madrugada, andando com roupas normais, ajudando
mendigos. No dia de seu aniversário, Francisco
resolveu fazer uma caridade e pegou algumas pessoas de rua, em Roma, e levou-os para jantar no
Vaticano. Afinal, a Igreja tem em cada momento
histórico o melhor Papa de sempre, porque quem
o escolhe são os homens, mas por inspiração do
Espirito Santo. Se acreditarmos nisto, temos que
aceitar que se encontra na Cátedra de S. Pedro e a
conduzir esta barca o melhor Papa para cada tempo histórico.

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi, 25 avril, 2018 | P. 5

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

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

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:
- 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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Festa Cultural dos Amigos da Biblioteca José D’Almansor
Manuel Neves

D

ia radioso de Primavera
propício para alimentar
a alma com atividades artísticas que nos fazem sonhar com
a beleza da vida.
Foi assim que aconteceu no passado domingo
no salão nobre do Centro Comunitário Santa
Cruz no decorrer de mais um evento cultural
promovido pelos Amigos da Biblioteca José

d’Almansor.
Com uma sala cheia, Marta Raposo, com uma
presença em palco impecável, soube criar uma
empatia muito especial com a assistência que
se manteve, sem esmorecimentos, até ao fim da
festa, presa ao desenrolar das atividades.
Logo na abertura o padre Phong subiu ao palco para dar as boas-vindas aos presentes e tecer
breves considerações sobre a importância destes acontecimentos culturais.
Apoiada por um powerpoint ilustrativo das
suas palavras, Marta Raposo, fez uma resenha
da forma como a Antologia Literária apresentada nessa tarde tinha surgido, fruto dum labor
de quase 20 anos e da recolha de material sobre aos autores de origem portuguesa no Québec levado a cabo por Manuel Carvalho na sua
página na internet, a Satúrnia-Letras e estudos
Luso-Canadianos.
Foto da semana

Foi a vez de Maria João Sousa -Majao (a ilus- Feio que evocou de forma sucinta mas muito
tradora da Antologia) e Manuel Carvalho serem relevante o percurso humano e artístico do hochamados ao palco tendo este proferido breves menageado. No decorrer desta cápsula também
palavras de agradecimento.
Um a um, chamados alternadamente pela Marta e pela Maria João, os autores presentes, ou
os seus representantes, foram chamados para
receber das mãos de António Ribeiro e Manuel
Carvalho um exemplar da obra e para as fotografias da praxe.
Emanuel Linhares, presidente do conselho de
Administração da Caixa Portuguesa que apoiou
a publicação da Antologia, evocou e sublinhou
o papel relevante que a Caixa Portuguesa desempenha no apoio às iniciativas culturais da

participaram a Conceição Feio e o pequeno
Gabriel que mais uma vez arrancou rasgados
aplausos à sua desenvoltura e muita admiração
pelo seu português fluente.
Luíz Saraiva, visivelmente comovido, agradeceu a homenagem com um discurso ao seu jeito
tão peculiar, de forma colorida, por vezes cáustica e sem papas na língua.
Foi a vez de Filipe Batista apresentar uma cápsula áudio inspirada pelo programa radiofónico
que durante vários anos difundiu, com grande

Comunidade.
Passou-se logo de seguida à singela mas sentida homenagem a Luíz Saraiva, um homem de
múltiplos talentos artísticos com especial incidência no domínio teatral tendo Alberto Feio
proferido breves palavras elogiosas. Para surpresa do homenageado foi apresentado um bem
elaborado documentário, criado por Alberto
aceitação, numa estação de rádio do Québec, no
decorrer da qual tivemos a oportunidade de ouvir e deliciar-nos com conhecidos fadistas que
cantaram poetas portugueses.
Momento alto da tarde foi o momento musical
que se seguiu. Acompanhados pelo grande músico Alex Noel-Guéry, Marta Raposo e Filipe

Batista interpretaram respetivamente poemas
de Fausto e José Afonso que arrancaram entusiásticos aplausos aos presentes.
Passou-se então à segunda parte do evento
com a apresentação da Dinora de Sousa autora do livro de poesia “Alma a Nu”. Um belo
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livro que vem revelar mais uma grande poetisa
da nossa Comunidade. A Dinora declamou de
forma magistral alguns poemas muito sentidos
e intimistas que vieram, de certa forma, ilustrar a bela exposição de pinturas da sua filha, a
Mariline de Sousa, falecida precocemente. Foi
um momento mágico que arrancou lágrimas a

cerrou da melhor forma com um Porto de Honra e a degustação dum variado sortido de doçaria oferta da Dinora de Sousa e do seu marido
Diamantino de Sousa.
Para terminar realçamos que os fundos angariados pelas vendas dos livros Antologia
Literária e Alma a Nu reverteram respetivamente para a Missão Santa Cruz e para a
Sociedade do Cancro.

mação futura das atividades dos Amigos da Biblioteca José d’Almansor, no qual de destaca
já na próxima sexta-feira, 27 de Abril, às 17h,
um encontro com a escritora Cristina Carvalho logo seguido duma mesa-redonda que terá
como tema a Antologia Literária para a qual estão desde já convidados todos os autores luso-

muitos dos presentes que irromperam em prolongados aplausos.
Passou-se logo depois ao anúncio da progra-

-quebequenses e todos os amantes da literatura.
Esta bela tarde cultural, mais um grande êxito
dos Amigos da Biblioteca José d’Almansor, en-
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3º Domingo

do

Espírito Santo

outro rei português usou a coroa real na cabeça.
Um facto extraordinário e único no mundo.
Neste terceiro Domingo do Espírito Santo ou
quarta Dominga, como em algumas ilhas lhe
omingo passado as fa- chamam, contámos com muitas alegrias, a comílias de Elizabeth Car- meçar pelo facto de António Santos, natural de
reiro, Charlie Garcia, Odília São Bento, Porto Mós, que com 92 anos, graças
Cordeiro, Manuel Coelho,
Associação dos Pais, António Santos e as irmãs Lenita e Dulce subiram, na procissão de
entrada, com seus símbolos do Espírito Santo, quer dizer coroas e bandeiras, e os depositaram junto do altar para, mais tarde, serem
coroadas durante a cerimónia.
Por casualidade sentei-me em frente à Nossa
Senhora de Fátima que me fez recordar o rei D.
João IV, que para comemorar a restauração da
independência de Portugal, coroou Nossa Senhora com a coroa real, proclamando-a Padroeira e Rainha de Portugal. Desde então, nenhum
antero branco
abranco@avozdeportugal.com

D

une todos os açorianos, tanto os que residem nas
nove ilhas dos Açores como todos os outros da
diáspora. Estamos imensamente gratos aos nossos irmãos brasileiros por terem vivido connosco
esta devoção à Santíssima Trindade.
A certo momento deparei com o olhar do Sagrado Coração de Jesus, ficando triste e creio que

a Alice Ribeiro, coroou pela primeira vez, assim
como as irmãs Dulce e Lenita, oriundas de Peniche, sem contar com as cerca de vinte crianças,
jovens e menos jovens que subiram até ao altar,
para que o Padre Phong lhes desse a bênção do
Divino.
O Grupo Coral Nossa Fé, surpreendeu-nos com
cânticos lindíssimos, muito bem entoados e repletos de devoção ao Divino. Esse Divino, que

Ele também, por ninguém querer arregaçar as
mangas e de promover a Sua festa. Essa festa em
que acompanhavam na sua procissão, as Senhoras da Estrela, de Fátima, dos Milagres, Santa
Cecília e quem sabe a partir deste ano, a Nossa
Senhora da Conceição Aparecida?
Domingo próximo as coroações terão lugar às
10H00, por haver as primeiras comunhões ao
meio dia.
No quarto Domingo coroa a Filarmónica
Portuguesa de Montreal, as famílias de Gabriela Almeida Poulin (Carlos Almeida), de
Marco Paulo Ferreira, de Jerry Arruda, de
Anabela Medeiros, de José Pacheco e elementos do grupo Nossa Fé. Viva o Espírito Santo!

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
● Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

Fábrica e sala de exposição:

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882

A
V
P
8
3
3
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7

Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com
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A “Casa está Cheia” na Associação dos Pais
Certamente esta semana irá ficar para sempre,
gravada na memória de todos, tendo em conta a
maneira como os seus dirigentes, associados e
amigos viveram espiritualmente e socialmente a
semana ao celebrar a terceira dominga.
Foi uma semana de muita oração, muito alegre,
com música e muita fartura sobre a mesa.
A recitação do terço decorreu ao longo de toda a
semana celebrado pelo senhor Santo Cristo!
Como é tradição, após a reza do terço foram servidas comida, bebidas e doçuras a todos os presentes e no sábado as tradicionais sopas do Espírito Santo. O momento mais alto foi no domingo, a
coração na igreja de Santa Cruz, após o termo da
missa que consiste na colocação, pelo sacerdote,
da coroa na cabeça das pessoas que foram designadas pelo presidente e na imposição do ceptro,
nos últimos anos, e mais um ano, a direção sobre que depois de beijada a pomba que o encima, é
a presidência do João Pacheco, não poupou es- empunhado pelos coroados.
forços para fazer desta atividade cultural, a mais Parabéns a todos pela belíssima semana vivida em honra do Divino Espírito Santo.
bonita de todas.

por velas e com iluminação eléctrica apropriada.
A sede da associação voltou a ser durante uma
semana um local de culto para orar ao Divino Espírito Santo, é muito bonito que isto aconteça ao
Associação dos Pais de menos uma vez no ano. Celebrar o divino espírito
Montreal, situada no 333, santo nesta associação já vem sendo uma tradição
da rua Castelnau O, coroou no
domingo transacto a terceira
dominga do Centro Comunitário Divino Espírito Santo (Anjou), na igreja de Santa Cruz.
A fé no Divino e nos seus sete dons — o Divino
Espírito Santo está presente em todo o lado, tudo
sabe e tudo vê, não havendo para ele segredos. As
ofensas ao divino são punidas severamente (Diz-se: O Divino Espírito Santo é vingativo), não ficando impunes as promessas não cumpridas. Os
Mário Carvalho
Fotos de Humberto Cabral

A

Sete Dons do Espírito Santo (Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza, Ciência, Piedade e
Temor) são a fonte de toda a virtude e de toda a
sabedoria, devendo guiar os irmãos.
São as nossas tradições a serem cumpridas, as
domingas em louvor do Divino Espírito Santo,
vividas com intensidade em toda a comunidade.
“A coroa quer dizer que o poder vem de Deus
e cada um é filho de Deus, cada um deles pode
ser coroado. Até a tradição diz que a rainha Santa
Isabel tirou a coroa do rei D. Dinis e pô-la num
mendigo, para que naquele dia o mendigo fosse
tratado como um rei”
A associação dos pais teve o privilégio de, ao
longo da semana, receber centenas de fiéis em sua
sede, para rezar, orar e confraternizar em honra
do Divino Espírito Santo. Para honrar e expor a
coroa e bandeira foi preparado no espaço mais

nobre da sede da associação, na nova sala situada
no segundo andar, lá foi construído um altar em
honra do Divino. Como manda a tradição foi ornamentado com as mais belas flores e iluminado
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Portugal

e o imobiliário

jorge correia

P

Carneiro: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que
significa que tem espírito Guerreiro, mas deve ter cuidado.
Amor: Esta semana será caracteriza pela alegria e boadisposição, que deve saber preservar. Saúde: Esteja mais
atento às necessidades do seu organismo. Dinheiro: Assuma com
responsabilidade os seus compromissos profissionais. Honre a sua
palavra. Lema da Semana: Não desanimo perante as dificuldades
nem desisto dos meus sonhos!
Touro: Carta da Semana: Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento. Amor: Aposte no diálogo e na compreensão
para revigorar a sua relação com a sua cara-metade. Saúde:
Melhore a sua condição física ingerindo muitos alimentos
ricos em ferro. Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação de tensão
e conflito na vida profissional, mas procure manter-se longe das
discussões. Lema da Semana: eu sei que o momento mais importante
da minha vida é o “agora”.
Gémeos: Carta da Semana: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: Torne os seus sonhos em realidade,
ganhando coragem para se declarar à pessoa que cativou
o seu coração. Saúde: Semana sem grandes problemas ao
nível da saúde. Mantenha o equilíbrio investindo no exercício

físico.
Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as mudanças de
ocupação estão favorecidas. Lema da Semana: Agradeço a Deus a
graça da Vida que se renova a cada dia.
Caranguejo: Carta da Semana: 2 de Espadas, que
significa afeição, mas por outro lado também falsidade. Amor:
Contribua para a harmonia familiar sendo compreensivo e
aprendendo a ouvir os outros. Saúde: Avalie o seu estado de saúde
de forma consciente e se necessário procure o seu médico. Dinheiro:
O seu desempenho profissional será recompensado, no entanto,
pode ter de esperar algum tempo até vir a colher benefícios. Lema da
Semana: Agradecer é sempre a melhor maneira de merecer!
Leão: Carta da Semana: Rei de Espadas, que representa
alguém com poder e autoridade. Amor: Combine um jantar
onde possa reunir todas as pessoas que são importantes
para si. Vai ser muito bom para todos! Saúde: Evite abusar do café,
pois o seu sistema nervoso vai ressentir-se disso. Dinheiro: Mostre o
que vale e será bem sucedido. Não tema mostrar aos outros as suas
verdadeiras capacidades. Lema da Semana: Tenho o poder de corrigir
os meus erros, porque sei que tudo tem solução.
Virgem: Carta da Semana: 2 de Ouros, que significa uma
certa dificuldade e tendência para a indolência. Amor: Aprenda
a aceitar que cada pessoa tem a sua própria personalidade,
com virtudes e com defeitos. Saúde: Viverá momentos de alguma
agitação, por isso redobre os cuidados e procure relaxar. Dinheiro:
Valorize as relações entre os colegas de trabalho. O bom ambiente
ajuda a melhorar a qualidade do trabalho. Lema da Semana: Eu venço
as dificuldades com determinação e coragem, eu sei que sou capaz!
Balança: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa que
precisará de fazer um maior esforço pessoal. Amor: Esteja
mais presente na sua vida familiar. Será benéfico para todos.
Saúde: Tendência para algum mau humor e irritabilidade.
Aprenda a controlar melhor as suas emoções e atitudes. Dinheiro:
Seja mais equilibrado com as suas poupanças. A diferença na sua
conta bancária será notória. Lema da Semana: Eu sei que todos os
dias são bons dias, por isso esforço-me diariamente para melhorar.
Escorpião: Carta da Semana: Cavaleiro de Ouros,
que significa que encontrará uma pessoa útil, com muita
maturidade. Amor: Adote atitudes de tolerância para resolver
os seus problemas afetivos. Veja a capacidade de perdoar
como uma grande virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais
equilibrada. O seu organismo agradece. Dinheiro: Semana favorável,
em que o seu reconhecimento profissional será evidente. Lema da
Semana: procuro ser tolerante para com todas as pessoas que me
rodeiam.
Sagitário: Carta da Semana: Rei de Ouros, que representa
uma pessoa inteligente, prática. Amor: Evite discutir com
familiares por causa de assuntos financeiros. Privilegie a
paz e o entendimento. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia
e vitalidade. Aproveite para praticar exercício físico. Dinheiro: Procure
não exigir tanto dos outros, avalie melhor o seu próprio desempenho.
Lema da Semana: sei usar a minha inteligência para alcançar os
meus objetivos.

ortugal é um país curioso
economicamente: quando descobre um meio de
criar riqueza, imediatamente
levantam-se um sem número
de vozes contra, protestando
para que se mantenha o status quo de um país
de crescimento económico medíocre, como
um veículo que pretende andar para a frente
com as rodas travadas.
Aconteceu este fenómeno no chamado alojamento local para turistas: o coro de protestos levantou logo questões desde a competição com os
alojamentos verdadeiramente turísticos, hotéis e
afins, até à descaracterização dos meios onde se
inseriam esses alojamentos locais para turistas,
ou a aparente falta de casas para pessoas, quer
seja para alugar ou comprar.
Fala-se em regular mercado, regular o imobiliário direta ou indiretamente, e neste burburinho
todo assistimos à recente proposta por parte do
PS com projeto de lei de habitação, baseado essencialmente no princípio estabelecido no artigo 65 da Constituição Portuguesa que pretende
garantir o direito à habitação para todos, artigo
este que ainda vincula o estado a promover uma
“política de habitação” assim como, juntamente
com as autarquias, “efetivo controlo do parque
imobiliário”, procedendo “à necessária nacionalização ou municipalização dos solos urbanos e
definirão o respetivo direito de utilização”. Sem
aprofundar muito algumas questões que se levantarão de imediato, clarifico desde já que a Constituição Portuguesa apresenta-se por vezes como
uma manta de retalhos, entre artigos nascidos no
pós 25 de Abril, como este em pauta, com outros que assinalam a defesa da propriedade privada e seu usufruto. Mas isto seria matéria, não
para um artigo, mas para um livro! Voltando à
habitação, é necessário olhar para o passado para
aprender algo, observar e entender o presente,
e preparar o futuro. O passado ensinou-nos que
uma sobre-regulação do mercado de aluguer, por
exemplo, desvirtua de tal forma um mercado de
transação que acaba por não beneficiar alguém.
Neste exemplo tivemos a conclusão com inquilinos a pagarem alguns escudos de renda por mês,
a viverem em autênticos barracos porque jamais
um proprietário teria rendimento suficiente para
proceder a qualquer intervenção de manutenção
ou de reparação. Resultado: inquilinos e proprie-

Capricórnio: Carta da Semana: Ás de Ouros, que
significa Harmonia e Prosperidade. Amor: Invista na sua vida
espiritual, pois será bastante útil para melhorar a sua vida
sentimental. Saúde: Procure adotar um estilo de vida mais
saudável. Alie uma alimentação equilibrada à prática de exercício
físico. Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço.
Lema da Semana: Procuro criar harmonia na minha vida todos os
dias.
Aquário: Carta da Semana: 2 de Copas, que significa Amor.
Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a união será
bem notória. Saúde: Beba bastantes líquidos, principalmente
água. Dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo
que lhe permita obter alguns lucros. Lema da Semana: O Amor alegra
o meu coração.
Peixes: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa que terá
Força na Adversidade. Amor: Um pequeno desentendimento
poderá fazer com que ponha em risco uma amizade de
longa data, não deixe que isso aconteça. Saúde: O seu
descontentamento com a sua silhueta levá-lo-á a pensar,
seriamente, em fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de vontade
será determinante para ultrapassar um desafio profissional. Continue
empenhado. Lema da Semana: Acredito que tenho força para vencer
todos os desafios.

Produtora
Rosa Velosa

Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888

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

tários empobreceram, uns porque não conseguiram conservar património por falta de rendimento deste e por impossibilidade de procurar novos
inquilinos; estes porque se viram encurralados
em aproveitar uma renda quase grátis para que
não lhes garantia uma dignidade de vida dentro
da habitação. Este é apenas um aspeto, haveria
aqui mais para expor. Daí o perigo do espírito
do projeto lei de habitação, incluindo algumas
indicações de acentuada intervenção estadual no
mercado de habitação, podem trazer para algo
que é extremamente sensível e toca a vida de pessoas. A “requisição” de “habitações devolutas ou
abandonadas”, por exemplo tem que ser levada
com cuidado. Exemplo: quem no interior do país
não conhece casas, muitas delas típicas do mundo rural lusitano, que não se encontram abandonadas? Por acaso já tipificaram o proprietário
desses imóveis “abandonados”? Posso dizer, com
conhecimento de muitos casos, que se trata de
população envelhecida, ou que heroicamente se
manteve no local de nascença, mas que não têm
meios de recuperar esses imóveis que por ventura
até poderiam servir de reforço de meios de subsistência face aos magros rendimentos auferidos.
Limitar a possibilidade desta via de sustentação é
cruel. Outro facto a assinalar seria aquele exposto
no artigo 84 deste projeto de lei, onde se prevê
que “Todas as habitações, ou conjuntos de habitações, que se encontrem devolutas, no todo ou
em parte, ou em visível estado de degradação, em
consequência da demora de partilhas entre herdeiros, quer haja processo judicial pendente quer
não, há mais de 5 anos, ficam sujeitas a ser, findo
o referido prazo, sujeitas a uma ou mais requisições temporárias, mediante indemnização, para
fins habitacionais, nos termos do número 3 do artigo 4.º, por decisão administrativa do Estado, da
região autónoma ou do município, conforme os
casos, sem prejuízo do direito de propriedade que
vier a caber a cada um dos herdeiros.” Como é
que o estado se pode arrogar a “requisitar”, ainda
que “temporariamente” e ouvindo os interessados, se a regulação de heranças e partilhas está
dependente da celeridade dos tribunais e das leis
que esse mesmo estado estabelece?
Mas há aspetos positivos a assinalar, o qual destaco a inclusão de monitorização deste processo.
Aliás, sou de opinião que antes de estabelecer
seja que regras forem, deveria ser estabelecido um método preciso de monitorização no que
toca ao imobiliário e à habitação, de forma a que
se conheça efetivamente a realidade das causas
subjacentes aos abandonos de imóveis. Prejudicar ainda mais com penalidades pessoas que não
conseguem recuperar bens que lhes poderiam
ajudar a prover para a sua subsistência, ou mesmo aumento de riqueza, porque não dizê-lo, é
uma dupla ofensa. Aspetos omissos nesta lei, que
julgo de suma importância, são os aspetos fiscais,
nomeadamente recuperar os benefícios fiscais de
quem tem empréstimos para pagar casa de habitação própria, capital e juros, contas poupança-habitação; outra questão é o valor patrimonial e
arquitetónico que não se encontra referido: recuperar alguns imóveis de traça antiga, utilizando
os mesmos métodos por forma a não descaracterizá-los, é caro e não é defendido neste projeto
lei. Esperemos que ao menos haja uma discussão
séria e livre de preconceitos políticos e sociais,
beneficiando aqueles que por força das circunstâncias não conseguiram recuperar os bens imobiliários que muitas vezes vêm de família.
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Vinte Cinco De Abril
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

A

ntes de acontecer o vinte
cinco de Abril de 1974,
éramos o povo mais humilde, mais hospitaleiro e mais
servidor, que existia no planeta Terra. Estou
convencido que se houvesse trampa na Lua,
nós estávamos lá para a limpar.
Porquê? Porque não tínhamos as rédeas do nosso destino!..Éramos tratados como um rebanho
de ovelhas, e nem mé.... podíamos dizer!.. Uma
grande maioria sabia que existia, só porque respirava. Vivíamos num país que aos humildes não
dava ouvidos, que não ouvia o clamor dos esquecidos. E a elite sem Deus era quem dominava. Por
ausência de códigos corretos, as leis deste país
eram descartáveis. Existia um grande número
de analfabetos e uma grande multidão de miseráveis. Víamos a beleza em ambientes inóspitos,
e fazíamos poesia com a nossa própria miséria.
Com a fé nós semeávamos coragem no território
do medo, e semeávamos sensibilidade no solo da
intolerância, e assim aprendemos a transitar na
terra do ódio e da rejeição, onde a confiança não
reinava: Éramos um povo tão resignado e obediente, que quase tratávamos o nosso vizinho por
excelência sempre na dúvida que este pertencesse
à pide. Todo este pesadelo acabou, quando surgiu
o vinte cinco de Abril, de 1974. Este dia foi definitivamente marcante, na vida de tanta gente!... Isto
foi a notícia mais deslumbrante, mais fabulosa, e,
espetacular, a nível de todo o planeta. Jorrou tinta em todos os jornais do Mundo, os média não
falavam de outra coisa, creio que em quarenta e

oito anos Portugal nunca tinha sido tão falado a
nível internacional como neste dia. Isto foi algo
de glorioso, e de grande significado que aconteceu
na vida de um povo. Este golpe de estado tão espetacular foi organizado por militares derrubando
assim o sistema vigente, sem derramar uma gota
de sangue. Foi algo do nunca visto, chamaram-lhe assim a revolta dos cravos. Não há duvida,
que quando as flores falam as armas emudecem,
os canhões abrandam a voz, e terminam de boca

fechada. Dando assim paz à turbulência, alegria
à tristeza, e liberdade aos oprimidos. Podendo assim expandir-se, à boca cheia, aquele grito legítimo de um povo oprimido que estava sufocado
há quarenta oito anos, sob as garras do fascismo.
Numa segunda etapa livraram-nos, a mim e aos
meus camaradas de uma morte certa, naquela
guerra que já estava considerada perdida. Refiro-me sobretudo à Guiné, pelas outras colónias não
posso falar, mas segundo as estatísticas, era a Guiné que se encontrava num período mais crucial.
Devido ao facto que o inimigo além de ser ajudado por várias potências estrangeiras, encontrava-se já com material de guerra muito superior ao

nosso, e muito mais sofisticado. Para uma guerra
que começou com catanas, ultimamente, já nos
deitavam aviões abaixo. Claro que dias antes de
se dar o vinte cinco de Abril o moral das nossas
tropas já andava muito por baixo, já poucos soldados acreditavam no regresso à Pátria , os ataques
do inimigo multiplicavam-se cada vez mais, eram
só tragédias atrás de tragédias. E nós já não víamos aquela luz que normalmente se vê à saída de
um túnel. Quando soubemos do golpe de estado
que se deu em Portugal, e quando a música e a
canção da Grândola vila morena chegou até nós,
creio que foi o dia mais bonito da minha vida.
Nunca vi tantas lágrimas de alegria brotarem nos
olhos de tanta gente ao mesmo tempo, abraçamo-nos todos uns aos outros , aquilo foi espetacular, naquele dia, já não haviam oficiais, éramos
todos soldados ao mesmo nível dentro do mesmo
plano humano. Todos nós estávamos conscientes,
se não era aquele golpe de estado, que poucos se
salvariam daquele labirinto onde estávamos metidos. Por isso enquanto viver, nada mais me resta
que agradecer às forças armadas, e dar brados de
vitória a essa junta que ficará para sempre imortal
nos elos da nossa história.
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International Portuguese Music Awards

bo”, Nathalie Pires, Jorge Ferreira, ERATOXICA e (POP PERFORMANCE). Em 2017, Marc Dene Nick Pedro. Em 2014, na segunda edição foi nis, Daniela Mercury, Arlindo Andrade, Mariana
bastante interessante com atuações de Marco Pau- Rocha, Olavo Bilac, Tyler&Ryan, FirstBourne.
á momentos na vida jor- lo, Nélia, Maria de Barros, Tony Gouveia, Reno,
nalística que devemos Bryan Wilson e Sebastian Cryan. Podemos notar
mexer e de vez em quando via- que Diogo Morgado foi homenageado e o grupo
jar para apanhar novas histórias e assuntos para a nossa
comunidade. O ano passado tive conhecimento
de um grandioso evento em New Bedford, mas
foi tarde de mais e não tive a possibilidade de
ir lá ver e vos informar sobre este evento. Este
ano foi uma surpresa quando a Suzi Silva publicou no Facebook que estava a concorrer no International Portuguese Music Awards (IPMA).
Então contactámos os organizadores e falámos
com Diane Fontes e ela organizou a nossa ida ao
IPMA.
Neste ano Tony Gouveia, “Mãe Negra” ganhou
na secção WORLD MUSIC PERFORMANCE e
Sarah Pacheco, “Olhos Negros” (TRADITIONAL
PERFORMANCE) e “Rosa Branca” (MÚSICA
POPULAR). Também podemos notar que Nikita
de origem canadiana ganhou o prémio de novo tasylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

H

Menage do Canadá ganhou o prémio Rock. Em
2015, na sua terceira edição houve o grande artista
Pedro Abunhosa, Lucenzo, o grupo Menage do Canadá, Sandro G, Catarina Avelar, Michelle Madeira
e Maurício Morais. Em 2016, o grande artista convidado foi Paulo Gonzo, mas também Chico Ávila, Rita Redshoes, Boss AC, Frank Vieira, AfriKa
Rainbow, Apollo’s Crown, Sarah Pacheco ganhou
2 prémios (TRADITIONAL PERFORMANCE)

Esta organização não se criou em um dia, e muitos
trabalham para organizar um evento como este. Em
2013, na sua primeira edição, houve Roberto Leal
“Verde Vinho”, John Jorge o grande vencedor dos
novos talentos, Sarah Pacheco encantando a sala
com a sua linda linda voz “Os Meninos Do Huam-

lento e para finalizar a canção do ano foi atribuída a Louis Simão com a sua canção “Três Anos”.
Não esquecendo todos os patrocinadores que ajudam muito para ter um evento desta envergadura,
tal como o diretor do Azores Airlines Duarte Nuno
Carreiro que ajudou muito os organizadores e deu
uma linda prenda a 4 pessoas na sala. Com pequenas coisinhas vem grandes retornos, isto é o que
Azores Airlines faz através das comunidade, e o
povo gosta destas lembranças.
Este ano é a primeira vez que o jornal A Voz de
Portugal esteve presente neste grandioso evento.
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Já estive em grandes eventos canadianos e americanos, mas nunca estive num evento português
desta envergadura. Foi mesmo impressionante ver
tantos grandes artistas de todo o mundo reunidos
em New Bedford. Para os “não iniciados”, os International Portuguese Music Awards (IPMAs) é a
única organização através do mundo que organiza
um evento de prémios musicais, em que qualquer

tónio, Carlão (ex-vocalista da banda ‘Da Weasel’),
Rui Bandeira e Kássio. O espetáculo de atribuição
de prémios teve lugar sábado, no Zeiterion Theatre
em New Bedford. Para este show a simpática Cátia
Aldeagas e Ricardo Farias foram os co-anfitriões e
através da noite tivemos grandes artistas que vieram atuar. Tal como o muito conhecido David DeMelo que brilhou no palco, também houve Zé Adega, cantor convidado Rui Bandeira, vencedor do
Festival RTP da Canção em 1999, também houve a
atuação Miguel Ângelo, o cantor do grupo Delfins,
Carlão, ex-DaWeasel, a orquestra transclássica
pessoa com ascendência portuguesa é elegível, in- Manhattan Camerata, e a Banda legendária, Xudependentemente de onde no mundo residam ou se tos e Pontapés que foram homenageados em gransão músicos profissionais ou amadores. Além disso de com IPMA Prémio Carreira 2018. A banda de
as músicas podem ser cantadas em qualquer língua.
Tratou-se possivelmente da maior concentração
de nomes da música lusófona num mesmo espaço,
fora de Portugal. Sexta-feira foi de alta-qualidade
com um gala bastante luxuosa num restaurante
bem conhecido desta área Cotali Mar Restaurante
situado no 1178 Acushnet Ave, New Bedford, MA
02746. Um lugar excecional e de alta qualidade. E,
ao mesmo tempo foi uma noite de gala que contou com o brilho de uma mão-cheia de artistas de
peso vindos de Portugal, incluindo a banda ‘Xutos
& Pontapés’, o vocalista dos ‘Delfins’, Miguel An-

rock alternativo ‘The Code’ ganhou para os Açores
dois dos troféus. O grupo, que tem Marisa Oliveira
como vocalista, ficou com o prémios nas categorias
‘Rock’ e ‘Song of the Year’ (‘Canção do Ano’).
Os ‘The Code’, que estão baseados em São Miguel e se viraram para o rock alternativo, foram a
única formação este ano com dois prémios. A banda surgiu em 2012 e é já uma referência na música
regional e nacional do panorama português; inclui
ainda Félix Medeiros, Amadeu Medeiros, Hugo

Medeiros e André Ferreira.
Os restantes premiados foram: Sónia Bettencourt
(‘Fado’), Jayjezz (‘Hip-Hop’), Sir Matty V (‘Dance’), Cremilda Medina (‘World Music’), Nikita
(‘Music Video of the Year’), Zé Duarte (‘Música
Popular’), Rebecca Correia (‘Pop’), Ricardo Martins (‘Instrumental’), Justine Martins (‘New Ta-

lent’) e Grace Évora (‘People’s Choice’). A grande
surpresa da noite, no capítulo comunitário, foi a jovem Axandra, de New Jersey, que, com apenas 17
anos de idade tem uma voz sensacional.
Para finalizar, e para a primeira vez na história da
comunidade portuguesa em Montreal, Suzi Silva
venceu na categoria ‘Traditional’ com a sua canção
“Fado Mestiço - Amanhã”. Bastante emocionada, e
chegou ao palco para receber o seu troféu agradecendo todos que a ajudaram a realizar este sonho.
Tal como o consulado de Montreal e Toronto, Worlee e a embaixada do Canadá. “Foi um momento
memorável, nunca pensei que eu ganhasse, foi um
momento mágico”. Parabéns Suzi Silva, a cidade
de Montreal está contigo.
Algumas fotos são de Henrique Mano do Luso-Americano. Obrigado aos organizadores.

P. 14 | QUARTA-FEIRA, 25 DE abril de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

49ª Assembleia-Geral Anual
da Caixa Portuguesa Desjardins
S
ábado 21 de abril de 2018 foi a 49ª Assembleia-Geral anual da Caixa Portuguesa
Desjardins às 14h30 com sala cheia de membros. Aqui vos apresento a Mensagem do Presidente do Conselho de Administração.

uma maneira segura no AccèsD movél graças às
vossas impressões digitais. Uma vez que chegou
ao AccèsD pode personalizar a sua informação
saldo, fazer um depósito móvel dos seus cheques
ou ainda, com uma simples pressão do dedo, fazer

Caros associados da Caixa Portuguesa,
É com enorme prazer que vos apresento em nome
dos dirigentes, esta breve análise do ano financeiro de 2017 da Caixa Desjardins Portuguesa.
Um motor de desenvolvimento durável
Em 2017, a nossa Caixa registou excedentes depois de pagamento de impostos no valor de 1 788
000$. Estes resultados são um indicador de uma
sã gestão da Caixa assim como da vossa fidelidade.
A vossa utilização dos produtos e serviços da
Caixa acarreta um efeito positivo direto sobre a
sua rentabilidade.
Graças ao vosso apoio, a Caixa Desjardins Portuguesa e a Desjardins podem enriquecer a vida
das pessoas e das coletividades. Um dos meios
que a Caixa utiliza para que isso aconteça é o
Fundo de ajuda ao desenvolvimento do meio. O
ano passado distribuímos 68,537 $ graças a esse
fundo. A este montante juntam-se outros compromissos nossos na forma de dons e de patrocínios
por um total de 68 712 $.
Outro dos meios utilizados é o Fundo de ajuda
ao desenvolvimento do meio de 100M$ sobre 3
anos lançado em 2016 para todo o Quebeque e
Ontário pela Desjardins. O objetivo principal é
de sustentar e de fazer brilhar as iniciativas, os
projetos em ligação com a missão sócio económica do Movimento Desjardins seja através da
educação, da responsabilidade social, do desenvolvimento durável e também pela tomada de responsabilidade dos meios, pelas pessoas onde elas
estão inseridas. É graças ao empenho dos seus
associados que a Caixa Desjardins Portuguesa,
os seus colaboradores e os seus dirigentes formam juntos um potente motor de desenvolvimento durável. O nosso empenho faz parte da nossa
diferença cooperativa e continua a ser umas das
nossas principais fontes de orgulho.
Juntos, preparemos o futuro
Em todo o Movimento são mais de 7 milhões de
associados e clientes que escolheram Desjardins.
Na nossa Caixa são 5614 associados que nos fazem confiança. Tudo isto nos motiva a continuar
a melhorar constantemente os nossos serviços
e a desenvolver os nossos produtos a fim de vos
oferecer uma Caixa Desjardins Portuguesa mais
próxima das vossas necessidades.
É com esta finalidade que continuamos a inovar.
Por exemplo, agora é possível identificar-vos de

estamos sempre à vossa escuta e à procura de melhores meios para vos permitir de nos influenciarem. Aquando do congresso, uma orientação que
diz respeito ao processo eleitoral foi adotada. A
partir de 2019 ser-vos-á mais fácil avaliar as candidaturas depositadas para prover os postos de
dirigentes segundo a representatividade dos associados, tendo em conta também as competências
que o conselho de administração da Caixa deve
reunir. Este congresso também permitiu adotar
uma orientação com vista a fazer evoluir a fiscalização de todas as caixas no que diz respeito à
dimensão ética, deontológica e cooperativa. Esta
orientação sugere o aumento de um outro elemento ao papel de fiscalização, no que diz respeito à
maneira como se exerce a governança da Caixa.
Assim, como é geralmente o caso nas cooperativas e noutras empresas a responsabilidade da
fiscalização seria confiada a uma comissão do
conselho de administração em vez de a um conselho distinto. Certas condições legais e regulamen-

um depósito na vossa conta Hop-Ép@rgne.
Também a Apple Pay, Android Pay se juntaram
à nossa rede de serviços em 2017. Quanto à nova
aplicação de Desjardins Assurances, ela oferece-vos um acesso direto à vossa pasta de seguros
em linha. Desde, outono 2017, a assinatura eletrónica permite-vos assinar virtualmente os vossos documentos de hipoteca e todo o pedido de
financiamento. Em vez de receberem pelo correio
o vosso contrato, de o assinar e, de se dirigirem
à Caixa ou, de o devolver pelo correio, basta-vos
um simples clique para assinar. É uma solução
segura e moderna que vos simplifica a vida. Esta
viragem numérica é uma das múltiplas maneiras
de estar no bom sítio, no bom momento para a
pessoa certa.
Escutar-vos – melhora-nos
Aquando do último exercício financeiro, revimos
igualmente algumas das nossas práticas para
melhor responder às vossas expetativas, abolindo, por exemplo as despesas de Interac. Também
modificámos o momento onde são aplicadas as
despesas dos cheques sem cobertura, o que dá um
tempo suplementar aos nossos associados para
poder honrar os montantes em causa. Também
aqui passamos o vosso interesse para primeiro
plano. Como associados, vocês têm um papel a
desempenhar na evolução da nossa Caixa, a fim
de a tornar cada vez mais eficiente e com elevado desempenho. Em Outubro 2017 por ocasião
do importante congresso de orientação do Movimento Desjardins, foi reconhecido que as caixas
devem assegurar-se que os nossos associados
possam facilmente ser escutados. Saibam que nós

tares devem ainda ser preenchidas nos próximos
meses para que a possibilidade desta orientação
seja viável. Eu quero, aliás, agradecer os membros do conselho fiscal da nossa Caixa que continuem a assumir o seu papel com o mesmo rigor
não obstante, este contexto particular.
Agradecimentos
Quero agradecer a todos aqueles e aquelas que
se empenham com paixão pela Caixa: os dirigentes, os gestores, assim como os colaboradores.
Sob a direção dinâmica da Sra. Jacinta Amâncio,
o seu trabalho, a sua competência e a sua grande capacidade de adaptação permitiram à nossa
cooperativa responder cada vez mais eficazmente às vossas necessidades. Obrigada igualmente
aos nossos parceiros do Movimento Desjardins
de cooperar connosco afim de melhor vos servir.
Enfim, obrigado aos nossos 5614 associados pela
confiança que nos testemunharam. Escolher a
Caixa Desjardins Portuguesa é mais do que escolher uma instituição financeira; é escolher fazer
parte de um grande movimento cooperativo e de
lhe oferecer os meios de contribuir ativamente à
vida das pessoas e das colectividades.
Para finalizar, permitam-me que cite Ayrton
Senna, a qual resume a minha continuada atuação “Eu sou parte de uma equipe. Então, quando
venço, não sou eu apenas quem vence. De certa
forma, termino o trabalho de um grupo enorme
de pessoas’’. Acrescentaria; a um enorme grupo de pessoas extraordinárias que são os nossos
associados, dirigentes, direção geral, gestores e
colaboradores da Caixa Desjardins Portuguesa.
Emanuel Linhares, Presidente
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Sindicatos fazem ultimato à Ryanair.
Nova greve está em cima da mesa

O

Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da
Aviação Civil (SNPVAC) esteve reunido,
em Lisboa, com vários Sindicatos Europeus
de Tripulantes de Cabine da Ryanair para debater a atual situação da transportadora.
No final da reunião, Luciana Passo, presidente
do SNPVAC, indicou que foi acordado pelos sindicatos signatários que a “Ryanair deve aplicar
a legislação nacional imperativa relativa a cada
país nos respetivos contratos de trabalho e regulamentos internos da empresa, de acordo com o

Outro dos requisitos impostos prende-se com a
aplicação dos “mesmos termos e condições contratuais e legais a todos os tripulantes de cabine
da Ryanair”.
Na reunião foi ainda definido um prazo definitivo para o cumprimento das exigências: “30
de junho de 2018”. Se até então a Ryanair não
alterar os contratos de trabalho de acordo com
os requisitos enunciados, os “sindicatos comprometem-se a iniciar os procedimentos necessários
para a convocação de uma ação industrial con-

regulamento da União Europeia”.
junta incluindo o recurso a greve em julho”.
Para além disso, a companhia aérea deve “ini- Presentes no encontro desta terça-feira em Lisciar negociações com os representantes nomea- boa estiveram sindicatos italianos, espanhóis,
dos por cada sindicato sem colocar antecipada- holandeses, belgas e alemães.
mente quaisquer restrições”.

Acusados

de fraude fiscal

que lesou o

Estado

confessam o crime

Na primeira sessão do julgamento, os três arguidos, com
idades entre os 39 e 49 anos, confessaram “de forma integral e sem reserva” os factos, declarando que o fizeram
“de forma livre e espontânea”. O tribunal ficou agora a
aguardar o envio de alguns elementos por parte das Finanças, devendo depois ser comunicada a data da nova
sessão. Os três indivíduos estão acusados de um crime de
fraude fiscal na forma continuada, juntamente com quatro

sociedades que eram geridas pelos arguidos à data dos
factos (dois stands de Lourosa (Feira) e um de Cortegaça
(Ovar) e uma transportadora da Maia). Segundo a acusação do Ministério Público (MP), os factos ocorreram entre
2009 e 2011. O MP diz que os proprietários dos stands
“elaboraram um plano destinado a diminuir fraudulentamente o montante de IVA a entregar pelas sociedades por
si representadas à Fazenda Nacional e que era devido
pela aquisição intracomunitária de veículos e sua venda
subsequente em território nacional”. Através de duas empresas de fachada que criaram em Espanha, estes dois
arguidos adquiriam automóveis na Alemanha, no regime
geral de IVA, e depois vendiam-nos em Portugal pelo regime de bens em segunda mão (regime da margem). Desta forma, os arguidos evitavam o pagamento da taxa de
IVA a 23%, pagando apenas IVA sobre o lucro declarado e
não sobre o valor total do carro, causando um prejuízo ao
Estado de 441.544 euros. Para concretizar este plano, os
proprietários dos stands portugueses contaram com a ajuda do proprietário de uma transportadora, que terá emitido declarações de transporte de viaturas entre Espanha e
Portugal, sem nunca ter prestado qualquer serviço. A acusação refere ainda que as empresas espanholas acabaram por ser encerradas oficiosamente pelas autoridades
fiscais daquele país, por não possuírem qualquer atividade
em Espanha e por não cumprirem com as suas obrigações
fiscais naquele país.
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Governo

português já deu ‘agrément’
ao novo embaixador de Angola

O

chefe da diplomacia portuguesa disse
que a exoneração do embaixador angolano em Lisboa é um “processo normal” e
anunciou que o Governo português já deu o
‘agrément’ ao sucessor de José Marcos Barrica.
“Não me compete a mim, como ministro dos
Negócios Estrangeiros, pronunciar-me sobre escolhas soberanas das autoridades angolanas. A
única coisa que eu posso dizer é que o Governo
português naturalmente já deu o ‘agrément’ ao
novo embaixador que representará Angola”, afirmou hoje Augusto Santos Silva, quando questionado pelos jornalistas sobre a decisão, conhecida esta segunda-feira, do Presidente angolano de
exonerar o embaixador em Lisboa. O ministro
português acrescentou que “Angola comunicará o
nome desse embaixador e decidirá a data da sua

colocação em Lisboa conforme lhe aprouver”.
Santos Silva desvalorizou a decisão do chefe de
Estado angolano, negando a existência de qualquer tensão a nível diplomático entre Lisboa e
Luanda. “Significaria se o raciocínio fosse este,
quando no ano passado exonerámos o nosso em-

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

alain Côté o.D.
Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

G

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

baixador em Paris e colocámos outro, estaríamos
a sinalizar qualquer tensão com a República Francesa. Não faz nenhum sentido”, comentou.
Segundo o ministro, “este é o processo normal
pelo qual se regulam as relações diplomáticas no
que diz respeito às respetivas representações ao
nível de embaixada”.

“Cada país soberanamente escolhe quem é o embaixador ou embaixadora que quer colocar onde,
o país que recebe tem de dizer que concorda”, referiu. “Nós não hesitamos e costumamos ser muito rápidos na concessão do ‘agrément’ aos embaixadores dos países que nos são mais próximos e
foi isso que fizemos em relação ao embaixador de
Angola”, disse ainda. Santos Silva sublinhou que
“seja qual for o Estado, o princípio das relações
internacionais é a soberania de cada Estado nas
matérias que lhe dizem respeito”, pelo que “não é
da competência” de Portugal “opinar sobre decisões de Estados terceiros, designadamente quanto
aos embaixadores e embaixadoras que escolhem
para os sítios que entenderem”. A saída do embaixador de Angola consta de uma nota da Casa Civil
do Presidente da República angolano, João Lourenço, indicando apenas que José Marcos Barrica
“havia sido nomeado para as funções que agora
cessam em abril de 2009”.
Desde que assumiu o cargo, em setembro, o
chefe de Estado angolano já exonerou e nomeou
embaixadores para várias capitais. A saída de José
Marcos Barrica, antigo ministro da Juventude e
dos Desportos, de 56 anos, acontece numa altura
de tensão nas relações entre Angola e Portugal,
devido ao processo Fizz, que está a julgar, em Lisboa, o ex-vice-Presidente da República angolana,
Manuel Vicente.

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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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

A empresa Chouriçôr precisa de pessoal especialista em
“charcuterie”e enchidos
portugueses com experiênça
em talho português.

514-849-3808

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

Companhia em paisagismo está à procura
de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649
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 a tempo inteiro.
514-355-7171 ou info @ plexon. ca

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

JARDINS DES BEAUX-RÊVES

Companhia paisagista procura homens para
trabalhar nos jardins. Com ou sem experiência.

Bom salário
514-554-0213 ou 450-641-7389

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

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
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
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

Precisamos de pessoas
para trabalhar
numa fábrica de alumínio
Furtado 514-322-3760
Precisa-se de senhora para fazer
limpeza de uma casa com
experiência em Côte-des-Neiges
(perto do métro snowdon).
1 vez por semana.

manon
514-710-0759

vende-se

grande oportunidade
Vende-se negócio situado em Laval
Frutaria | mercearia | restaurante

uma verdadeira
oportunidade de ouro a não
falhar. 514-779-7482

aluga-se

Aluga-se 51/2 num duplex
renovado no primeiro
andar em st-michel. 850$

438-380-4235

grande Apartamento
61/2 na rua colonial
em bom estado.
contactar 450-632-6041
ou 438-503-6041
ou 450-632-5432

N
†

ecrologia
Fernando Pedro
1930-2018

Faleceu em Montreal, no dia
17 de abril de 2018, com 87
anos de idade, senhor Fernando Pedro esposo da senhora Etelvina Amado Carvalho, natural de Alqueidão
da Serra, Portugal. Deixa na
dor sua esposa, sua filha Maria Do Carmo (Robert Czako),
seus filhos Hélder (Silvana
Pugliese) e Kelvin, seu neto/a
Sean e Kyra, cunhados/as,
sobrinhos/as, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
2155, St-Marin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar sexta-feira 20 de abril de 2018 das
14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral teve lugar de
corpo presente sábado 21 de abril de 2018 às 10h na
igreja Santa Cruz e foi sepultado em cripta no Mausolée
St-Martin en Laval. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. Bem Hajam.

serviços

Ofereço os meus
serviços de limpeza
Senhora portuguesa procura
trabalho de limpeza de casas
e lavagem de roupa e passar a
ferro, com experiência, de 2 a 3
dias por semana.

514-662-0032

serviços

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas
sem voodoo.
Rosa
514-278-3956
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Sérgio Conceição multado
em 5700 euros por atraso

«Ronaldo

S

J

é um grande atleta, vê-se

»

quando marca e tira a camisola
de cinco minutos
érgio Conceição voltou a atrasar-se na
erome Boateng, que recentemente deu «Agrada-me sempre muito jogar contra ele. Dá
chegada ao flash-interview, após o FC
uma entrevista à Kicker na qual elogiou gosto jogar contra os melhores do mundo, pois
Porto-V. Setúbal desta segunda-feira, tendo
Cristiano Ronaldo, continua a elogiar o avan- só assim se pode melhorar», acrescentou.
desta feita demorado mais cinco minutos do
çado português. Agora fê-lo na antevisão ao Ao Real Madrid o jogador do Bayern também
que o que está regulamentado a apresentar-se
primeiro encontro das meias-finais da Liga deixou vários elogios: «Desde há muitos anos
na zona de entrevistas rápidas.
dos Campeões nas quais o Bayern Munique que estão no topo. São muito fortes no ataque e
medirá forças com o Real Madrid.
defendem muito bem. É uma das equipas mais
«Acima de tudo é um grande atleta, vê-se quan- difíceis de bater, sobretudo a dois jogos, mas fa-

Por isso, o treinador foi multado em 5700 euros.
«O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição,
demorou cinco minutos a chegar à flash-interview, apesar das várias tentativas dos delegados
da Liga para que chegasse imediatamente após a
saída do jogador do V. Setúbal, conforme é relatado no relatório dos delegados da Liga», pode
ler-se.
Curiosamente o jogo começou com dois minutos de atraso, também por culpa do FC Porto,
que chegou mais tarde ao relvado, mas esta falha
só custou ao clube 612 euros.

do marca golos e tira a camisola. Não tem debilidades. Marca com a esquerda, com a direita
e com a cabeça», começou por dizer, elogiando
também o conjunto merengue: «Mas isso só
acontece se jogarem bem como equipa. No Real
Madrid tem melhores jogadores do que na seleção portuguesa.»

remos tudo o que seja possível.»
«Jogam bem e têm jogadores muito técnicos
que estão juntos há muito tempo. De outra forma não ganhariam duas Champions seguidas»,
disse ainda, mostrando não temer a formação espanhola: «Também temos equipa para derrotar o
Real Madrid.»
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André Geraldes suspenso
por 10 dias devido a

Governo

T

O

prostestos
eam manager do Sporting foi ainda multado em 383 euros na sequência dos acontecimentos ocorridos na receção ao Boavista.
André Geraldes foi suspenso por 10 dias devido
aos protestos contra a equipa da arbitragem liderada por Fábio Veríssimo durante a receção do
Sporting ao Boavista, que terminou com a vitória
dos comandados de Jorge Jesus, por 1-0, graças a
um golo de Bas Dost de grande penalidade.
Segundo o mapa de castigos do Conselho de
Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o
team manager dos leões “foi considerado expulso
porque correu em direção ao árbitro assistente n.º
1, aos gritos, de forma exuberante e com os braços no ar”. Além desta suspensão, André Geraldes

terá ainda que pagar uma multa de 383 euros. No
mesmo comunicado, a equipa de arbitragem admite que “não conseguiu perceber o que o agente
disse em concreto”. Na sequência deste encontro,
o Sporting também foi multado no valor de 306
euros devido ao atraso de Rui Patrício antes do
apito inicial.

espanhol diz cumprir a lei
e nega perseguição ao FC Barcelona
governo espanhol negou qualquer ordem
para retirar aos adeptos do FC Barcelona camisolas amarelas antes da final da Taça
do Rei, garantindo apenas ter cumprido a lei
quanto à exibição de símbolos políticos.
Segundo o ministro do
Interior, Juan Ignacio Zoido, não houve qualquer
perseguição aos adeptos
catalães, garantindo que
foram confiscadas 199 camisolas não pela sua cor
-- o amarelo é conotado
com os independentistas
da Catalunha --, mas pelos
desenhos e mensagens que
continham.
De acordo com o político, a polícia apenas agiu
de acordo com a lei do
desporto e a da federação,
bem como as próprias normas do FC Barcelona,
que impedem a exibição de símbolos políticos
nos estádios.
Durante as revistas antes do encontro no estádio
Wanda Metropolitano, em Madrid, vários adeptos do ‘Barça’ foram abordados pela polícia nacional para retirarem as camisolas amarelas que
traziam vestidas antes do jogo, que os ‘culés’
venceram frente ao Sevilha por 5-0.
O FC Barcelona disse hoje que vai pedir “explicações” ao Governo espanhol e à Federação
Espanhola de Futebol (RFEF) sobre esta atuação
da polícia.

“Ninguém colocou em cima da mesa se alguém
poderia entrar no estádio com uma camisola desta ou daquela cor. Isto forma parte de um direito
fundamental das pessoas e que é inegociável, que
não se pode questionar em momento algum”, ex-

plicou o porta-voz do clube, Josep Vives.
O governante negou qualquer “abuso de autoridade” e, desvalorizando a situação, recordou que
“futebol é apenas futebol”.
Juan Ignacio Zoido respondia ao deputado do
partido PDeCAT, Josep Lluis Cleris, que considerou a atitude uma manifestação de “ódio aos
catalães e ao catalão”, bem com uma tentativa
de “humilhar e provocar” uma massa adepta que
garante ser pacífica.
Os representantes do partido catalão reuniram com o ministro envergando camisolas
amarelas.
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Dragão

ultrapassou o milhão
de espectadores esta época

A

goleada do FC Porto ao Vitória Setúbal (5-1) fez o Estádio do Dragão ultrapassar a barreira do milhão de espectadores
(1.021.126), quando a época ainda não terminou e ainda há mais um encontro para jogar
no reduto azul e branco.
Até ao momento, a melhor época foi a de
2010/2011, quando o Dragão recebeu 1.082.965

Euro 2024: Alemanha

apresenta candidatura

O

presidente da Federação alemã de Futebl [DFB], Reinhard Grindel, apresentou
39.274. O máximo anterior, do recinto que faz
esta
terça-feira
ao secretário-geral da UEFA,
15 anos no dia 16 de novembro, datava da época
Theodore
Theodoridis,
a candidatura da Ale2006/07, com uma média de 38.760 espectadores por jogo. Segundo o emblema azul e branco, manha para organizar o Euro2024.
os máximos históricos abrangem de igual forma
as médias de assistência na Liga (42.214 contra
38.781 em 2006/07) e na Liga dos Campeões
(43.586 contra 42.087 em 2007/08).

A Alemanha apresentou oficialmente a sua candidatura
à UEFA, na Casa do Futebol Europeu,
espectadores nos 29 jogos oficiais e nos dois De referir ainda que o encontro com maior núem
Nyon,
pelas mãos do presidente da DFB e
encontros particulares, incluindo a apresenta- mero de espetadores esta temporada foi o clássição frente à Sampdoria. Contudo a melhor mé- co com o Benfica, jogado no dia 1 de dezembro do ex-futebolista Philipp Lahm, embaixador da
candidatura.
dia de espectadores pertence a esta temporada: de 2017.
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Porsche pode entrar «Haverá novos Cristianos e novos Messis»
de Aleksander Ceferin, presi- está tudo OK, não se utilizará. (…) Há problena F1 em 2021
dente da UEFA, em entrevista à Marca. mas com o seu uso nas Ligas», observou. AinConvicção

A

Porsche não descarta a possibilidade de
entrar na Fórmula 1, mas só vai tomar
uma decisão, após ter acesso ao regulamento
de motores de 2021.
As negociações sobre o futuro da F1 estão em
andamento e a Liberty Media apresentou algumas propostas às equipas durante o GP do Bahrein, e a proposta de um motor V6 turbo híbrido
de 1.6 litros, sem o MGU-H. Os atuais fornecedores da F1 - Mercedes, Ferrari, Renault e Honda – têm-se mostrado muito atentos a propostas

e a Porsche já fez saber que quer conhecer os
novos regulamentos para tomar uma decisão.
A marca germânica vai entrar na Fórmula E já
no próximo ano, mas Gerhard Berger, já afirmou
ao «Auto Bild» que “a Porsche está a pensar em
comprometer-se com a F1 em 2021. A empresa
está à espera de conhecer as novas regras para
os motores, que devem ser conhecidas em maio,
para decidir”.
O interesse da Porsche na F1 não é novo. No
ano passado, o diretor financeiro da marca alemã, Lutz Meschke, referiu numa entrevista ao
«Motorsport.com» que “a F1 pode ser um dos
lugares certos para a Porsche”. “Como se sabe, a
Fórmula E é muito importante para a marca neste momento e a F1 é sempre um bom tema que
temos de ter em conta e acho que o debate sobre
os novos motores é muito interessante”, acrescentou Meschke.
O certo é que entre os proprietários da F1, existe uma clara intenção de atrair novos fabricantes
de motores e novos construtores, e nomes como
a Porsche são bem vistos. E por isso não será de
estranhar que a Liberty Media venha a criar um
ambiente propício para que a Porsche esteja na
F1 em 2021.

Videoárbitro pode chegar à Liga dos Campeões em 2019.
Aleksander Ceferin acredita que, ainda que sejam as principais referências do futebol atual,
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi terão sucessores à altura no futuro. «Não sei se eles são os
jogadores mais importantes [da história da Liga
dos Campeões], mas agora são os maiores do
futebol em geral. São grandíssimos jogadores.
[Mas] Aparecerão outros. De certeza. Haverá novos Cristianos e novos Messis. Há jogadores jovens muito bons como Salah, Neymar, Dybala…
aparecerão sempre jogadores», afirmou o presidente da UEFA em entrevista à Marca. Numa
entrevista longa e que incidiu particularmente
sobre o formato da Liga dos Campeões e o plano

da assim, o presidente da UEFA acredita que as
arestas não demorarão muito tempo a ser limadas. «É possível que o VAR chegue na temporada 2019/20. [Agora] Não estamos preparados»,
disse antes de ser questionado sobre a aplicação
do sistema já no Mundial da Rússia. «É um teste
interessante [risos]. Veremos. Espero que tudo
corra bem e não aconteça nada». Aleksander Ceferin passou ainda em revista temas vários como
o fair-play financeiro, a distribuição de receitas
entre os clubes europeus, a possível criação de
uma superliga europeia (novamente recusada) e
disse não ver com maus olhos a possibilidade de
uma final da Liga dos Campeões seja, no futuro,
jogada fora da Europa. «Agora não. No futuro é
possível.»

estratégico pensado para a prova nos próximos
anos, Ceferin abordou a questão da introdução
do videoárbitro, sistema sobre o qual manifestou ainda algumas reservas. «Amo o futebol e
quero um futebol que toda a gente compreenda.
Mas o VAR não é dominado pelos árbitros, pelos jogadores e os adeptos não o entendem. Têm
acontecido situações cómicas como assinalar um
penálti ao intervalo já com os jogadores no balneário. Há que haver preparação e quando estivermos preparados, o VAR será usado. Se não

Por fim, o responsável máximo da UEFA abordou também os riscos que a tecnologia pode trazer ao futebol, sobretudo para os jovens, cada
vez mais cercadas por ecrãs. «O mundo mudou.
Antes as crianças jogavam na rua, agora estão
aos computadores, tablets, telefones… tudo é digital. É complicado jogar na rua porque a vida
mudou, mas é possível jogar na relva, num campo de futebol, e essa é a nossa obrigação: fazer
com que possam jogar, que o futebol volte a todos, à rua.»

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

P	J	V	
83 33 25
72 34 21
68 33 20
66 34 20
56 34 17
51 33 15
48 33 14
48 34 13
47 34 13
45 34 12
43 34 12
43 34 12
41 34 13
40 34 9
40 34 11
39 34 9
37 34 8
28 34 6
21 34 5
20 34 5

Inglaterra
Premier League
E	D
8 0
9 4
8 5
6 8
5 12
6 12
6 13
9 12
8 13
9 13
7 15
7 15
2 19
13 12
7 16
12 13
13 13
10 18
6 23
5 24

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

P	J	V	
90 34 29
74 34 23
71 35 20
68 34 20
63 34 19
57 34 17
53 35 14
45 35 12
44 34 11
41 34 11
38 35 9
38 35 10
36 34 8
35 35 8
35 34 8
35 34 9
33 34 8
29 34 5
29 35 6
25 35 4

Itália
Serie A
E	D
3 2
5 6
11 4
8 6
6 9
6 11
11 10
9 14
11 12
8 15
11 15
8 17
12 14
11 16
11 15
8 17
9 17
14 15
11 18
13 18

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

P	J	V	
85 34 27
84 34 26
67 34 20
67 34 20
66 34 18
55 34 15
54 34 15
51 34 15
51 34 14
47 34 11
41 34 11
39 34 11
37 34 9
33 34 9
33 34 10
31 34 8
31 34 7
29 34 5
25 34 7
17 34 5

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
4 3
6 2
7 7
7 7
12 4
10 9
9 10
6 13
9 11
14 9
8 15
6 17
10 15
6 19
3 21
7 19
10 17
14 15
4 23
2 27

	P	J	V	
1-Paris SG	
90 34 29
2-Monaco
70 34 21
3-Lyon
69 34 20
4-Marseille
69 34 20
5-Nice
50 34 14
6-Saint-Étienne 49 34 13
7-Rennes
48 34 13
8-Montpellier
46 34 10
9-Nantes
46 34 12
10-Guingamp
45 34 12
11-Bordeaux
43 34 12
12-Dijon
42 34 11
13-Amiens
40 34 11
14-Angers
37 34 8
15-Caen
36 33 10
16-Strasbourg
34 34 8
17-Toulouse
33 33 8
18-Troyes
29 34 8
19-Lille
29 34 7
20-Metz
26 34 6

E	D
3 2
7 6
9 5
9 5
8 12
10 11
9 12
16 8
10 12
9 13
7 15
9 14
7 16
13 13
6 17
10 16
9 16
5 21
8 19
8 20

P	J	V	
1-B. München
78 31 25
2-Schalke 04
56 31 16
3-B. Dortmund
54 31 15
4-B. Leverkusen 51 31 14
5- Hoffenheim
49 31 13
6-RB Leipzig
47 31 13
7-E. Frankfurt
46 31 13
8-B. M´gladbach 43 31 12
9-Hertha BSC
42 31 10
10-Stuttgart
42 31 12
11-FC Augsburg 40 31 10
12-W. Bremen
37 31 9
13-Hannover 96 36 31 9
14-Wolfsburg
30 31 5
15-Mainz
30 31 7
16-SC Freiburg
30 31 6
17-Hamburger SV	25 31 6
18-FC Köln
22 31 5

E	D
3 3
8 7
9 7
9 8
10 8
8 10
7 11
7 12
12 9
6 13
10 11
10 12
9 13
15 11
9 15
12 13
7 18
7 19
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Liga: a análise da 31.ª jornada

Dragão

segue sólido na frente;
águia escapa à extrema-unção

A

31.ª jornada da Liga não trouxe alterações nos lugares cimeiros da tabela, mas
o Benfica correu sérios riscos de hipotecar
de vez as hipóteses de lutar pelo pentacampeonato.
Menos de uma semana após o desaire caseiro
com o FC Porto, os encarnados foram o pri-

A equipa de Jorge Jesus está proibida de vacilar por razões várias, até porque, além de estar
ainda na luta pela Liga dos Campeões, tem o
Sp. Braga no retrovisor. O conjunto de Abel
Ferreira deu seguimento à segunda volta notável e abriu a jornada com uma vitória por 2-0
sobre o Marítimo. Os arsenalistas chegaram

PTS J

1-FC Porto
79
2-Benfica
77
3-Sporting
74
4-Braga
71
5-Rio Ave
44
6-Marítimo
44
7-Chaves
41
8-Boavista
38
9-V. Guimarães 37
10-Portimonense 35
11-Tondela
35
12-Belenenses 34
13-Moreirense
32
14-V. Setúbal
29
15-P. Ferreira
29
16-Desp. Aves
28
17-Feirense
27
18-Estoril Praia 26

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

V

25
24
23
23
13
12
11
11
11
9
9
8
8
6
7
7
8
7

E

4
5
5
2
5
8
8
5
4
8
8
10
8
11
8
7
3
5

D

2
2
3
6
13
11
12
15
16
14
14
13
15
14
16
17
20
19

GM GS

78
77
60
72
37
33
39
32
40
46
37
30
29
37
32
30
29
27

17
19
21
27
41
43
50
43
54
54
43
42
45
58
55
48
46
59

31ª JORNADA
Braga 2-0 Marítimo
Paços Ferreira 1-1 Belenenses
Feirense 2-1 V. Guimarães
Estoril Praia 1-2 Benfica
Chaves 2-1 Portimonense
Tondela 3-0 Desp. Aves
Moreirense 2-1 Rio Ave
Sporting 1-0 Boavista
FC Porto 5-1 V. Setúbal

		

meiro dos chamados três grandes a entrar em
campo nesta ronda. Na Amoreira, frente ao
Estoril, a equipa de Rui Vitória teve uma entrada decidida em campo e adiantou-se cedo
no marcador. A equipa da casa, a necessitar
desesperadamente de pontos para a luta pela
permanência, chegou ao empate na segunda
parte e esteve a escassos minutos de somar um
precioso ponto. Já em tempo de compensação,
Salvio fez o 2-1 final e evitou novo tropeção
para as águias, este, possivelmente, irremediável.
Já em plena reta final da época, as águias precisam de ter em mira dois objetivos: o do título
mas também o do segundo lugar, que dá acesso (não direto) à Liga dos Campeões, fundamental para o planeamento da época seguinte.
Ainda que esteja matematicamente dentro da
luta pelo título, o Sporting só depende de si
próprio para chegar ao segundo lugar. A duas
jornadas de receber o Benfica, os leões receberam e venceram o Boavista por 1-0, com o único golo do jogo a ser apontado por Bas Dost na
transformação de uma grande penalidade.

aos 71 pontos (menos três do que o Sporting)
e igualaram o recorde de pontuação alcançado
por Domingos Paciência, que em 2009/10 discutiu o campeonato com o Benfica até à 30.ª e
última ronda da Liga.
Sensivelmente a meio da classificação, o já
relativamente tranquilo Tondela venceu em
casa o Desp. Aves por esclarecedores 3-0 e
garantiu matematicamente a permanência a
três jornadas do fim. Na terceira temporada no
principal escalão do futebol português, a equipa beirã realiza pela primeira vez um campeonato sem sobressaltos.
Na luta pela permanência, o Moreirense deu
um passo de gigante para alcançar este objetivo, ao vencer em casa o Rio Ave por 2-1. O
conjunto minhoto soma agora 32 pontos, mais
cinco do que o Feirense e seis do que o Estoril, as equipas que seguem nos lugares de
despromoção e nos quais há cinco equipas (V.
Setúbal, P. Ferreira – empate na receção ao
Belenenses –, Desp. Aves, Feirense e Estoril)
separadas por três pontos.

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

27/04	Guimarães 15:30 Moreirense
28/04	V. Setúbal 11:00 Feirense
Benfica 13:15 Tondela
Portimonense 15:30 Sporting
29/04 Boavista 11:00 Paços Ferreira
Rio Ave 11:00 Chaves
Marítimo 13:00 FC Porto
Belenenses 15:15 Braga
30/04 Desp. Aves 15:00 Estoril Praia

P

J

V

E

D

GM

GS

64
60
59
58
57
55
55
52
47
46
45
44
43
43
42
40
38
36
35
31

35
35
35
35
34
35
35
33
35
34
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

17
17
16
16
17
14
14
16
13
13
13
11
11
11
11
9
10
9
8
8

13
9
11
10
6
13
13
4
8
7
6
11
10
10
9
13
8
9
11
7

5
9
8
9
11
8
8
13
14
14
16
13
14
14
15
13
17
17
16
20

69
49
40
50
56
46
48
46
42
43
50
37
30
40
34
39
38
44
28
44

44
37
29
40
37
39
39
45
43
47
58
39
39
44
40
46
48
63
42
54

35ª JORNADA
21/04	Académica 1-0 Real
	U. Madeira 1-0 Sp. Covilhã
22/04
Gil Vicente 0-0 Nacional
Cova da Piedade 1-1 Varzim
Braga B 2-2 Ac. Viseu
Penafiel 1-0 UD Oliveirense
Leixões 2-2 Arouca
Santa Clara 2-0 FC Famalicão
23/04
Sporting B 1-2 Benfica B
02/05	V. Guimarães B 16:00 FC Porto B
taça
de portugal
		
FC Porto - Sporting
Desp. Aves - Caldas

1ª Mão	
1-0
1-0

2ª Mão
0-1 (4-5)gp
2-1 (a.p.)

2018/05/20 Desp. Aves 12:15 Sporting
Liga dos campeões quartos-de-Final
1ª Mão
2ª Mão
Meias-FINAis
Liverpool - Roma
5-2
02/05 14:45
Bayern München - Real Madrid 25/04 14:45
01/05 14:45
Europa League quartos-de-Final
MEIAS-FINAIS
Arsenal - Atlético Madrid
Marseille - Red Bull Salzburg

26/04 15:05
26/04 15:05

03/05 15:05
03/05 15:05

Major League Soccer 2018
Grupo East
	J	P
1-New York City FC
8 17
2-Atlanta United FC
7 16
3-Orlando City
6 13
4-NE Revolution
7 11
5-Columbus Crew
7 10
6-NY Red Bulls
6 9
7-Chicago Fire
6 7
8-Impact Montréal
7 6
9-DC United
6 5
10-Philadelphia Union 5 4
11-Toronto FC
5 3

Grupo West
	J	P
1-Sporting KC
8 17
2-Los Angeles FC
6 12
3-FC Dallas
6 12
4-LA Galaxy
7 10
5-Real Salt Lake
7 10
6-Houston Dynamo
5 8
7-Colorado Rapids
6 8
8-Portland Timbers
7 8
9-Vancouver Whitecaps 7 7
10-SJ Earthquakes
6 5
11-Seattle Sounders 5 4
12-Minnesota United 6 3
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Comecei tentando
mariguana e depois
para cocaína. Eu
fui tão longe quanto usando heroína.
Minha vida estava
acabando e minha
saúde estava se deteriorando. Eu tive
todos os tipos de
problemas com a
saúde e com a polícia. Minha mãe me levou para o José e ele removeu todos os vícios em três dias.
Vítor

Eu não tinha um centavo no bolso quando fui ver José. Eu
tive muitas idéias
e ansioso para trabalhar. Agora você
poderia dizer minha
prosperidade.
Eu
trabalho menos e
ganho mais. Antes
eu trabalhava como
um burro e ganhava
muito menos dinheiro. Tudo isso mudou graças
a Jose. Eu sou um homem próspero e feliz.
José

Eu sou um transexual e é por isso
que muitas pessoas eram intoleráveis e invejosas
de mim. Eles me
odiavam tanto ao
ponto que eles fizeram bruxaria para
me separar do meu
amor, mas minha
sogra que é mente
aberta e me aceitou desde o início fez uma consulta com José e José quebrou a maldição.
Amália

