
Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho
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acerto De contas final
Pouco mais de 24 horas bastaram para o 

núcleo duro de costa deixar cair Sócrates. 
Augusto Santos Silva diz que a investigação a 
Pinho foi “a gota de água que fez transbordar 
um copo demasiado cheio”.
Estávamos a 22 de novembro de 2014, sábado. 

António Costa preparava-se para ser oficialmente 
secretário-geral do PS, após um prolongado duelo 
fratricida com António José Seguro.  Aquele fim de 
semana adivinhava-se pacífico. Porém, a detenção 
de José Sócrates, na noite da véspera, relegava as 
diretas para segundo plano e ameaçava contaminar 
o 20º Congresso, aquele que serviria para o acla-
mar. Por isso, numa jogada de antecipação, nessa 
manhã, o agora primeiro-ministro escreveu aos mi-
litantes. Numa SMS que se transformou no mantra 
para a maioria dos socialistas, pediu contenção no 
verbo e procurou controlar os danos.
“Os sentimentos de solidariedade e de amizade 

pessoais não devem confundir a ação política do 
PS, que é essencial preservar, envolvendo o partido 
na apreciação de um processo que, como é próprio 
de um Estado de Direito, só à justiça cabe conduzir 
com plena independência que respeitamos”, defen-
deu nessa mensagem em que pedia nervos de aço 
aos camaradas, mesmo àqueles que se sentissem 

“chocados” com a notícia sobre o ex-primeiro-
-ministro. A lei não escrita – e repetida à saciedade, 
mesmo quando serviu de subterfúgio para que a cú-
pula dirigente não falasse sobre a Operação Mar-
quês – de que “à política o que é da política, e à jus-
tiça o que é da justiça” tinha nessa SMS o primeiro 
ensaio. Poucos foram aqueles que desafiaram o 
discurso dominante, raras foram as vozes que se 
desviaram do guião de fidelidade à separação de 
poderes, mesmo quando choveram ataques ao tra-
balho do Ministério Público, quer pela morosidade 
da investigação quer pelas fugas de informação que 
acabavam nas páginas de jornais e nas revistas, ou 
até exibidas em vídeo em horário nobre televisivo.
PINHo, “o trIGGer”
A lei não escrita vigorou mais de três anos: 1258 

dias, em bom rigor, até quarta-feira passada, 2. Em 
pouco mais de 30 horas, sete dos principais qua-
dros do PS revogaram a norma que impuseram a 
si mesmos e aos demais: os alegados pagamentos 
(perto de 15 mil euros/mês) do Grupo Espírito 
Santo (GES) ao ex-ministro da Economia, Manuel 
Pinho, quando este desempenhava funções execu-
tivas, forçaram-nos a um novo posicionamento e 
reconheceram o embaraço e a vergonha que pode-
rão vir a sentir, caso as suspeitas sejam confirmadas 
em tribunal. Até porque o PSD já chamara Pinho 
ao Parlamento, e o BE avançara com a proposta 
de uma comissão de inquérito alargada (a incidir 
sobre as rendas do setor energético e também sobre 
os Executivos de Durão Barroso, de Pedro Santana 
Lopes, de Pedro Passos Coelho e do próprio Antó-
nio Costa). Fernando Medina deu o mote, por volta 
das 12 horas, num debate na Rádio Renascença, ao 
advogar que “o Ministério Público e as instâncias 
judiciais devem ser implacáveis na aferição da le-
galidade dos atos” e que esta deveria ser “tão ou 
mais rigorosa quanto mais elevado for o cargo de 

quem está na vida pública”. Uma hora depois, na 
TSF, foi a vez de Carlos César, presidente do PS 
e líder do grupo parlamentar; à noite, perto das 
21h30, quase em simultâneo na SIC Notícias e na 
TVI 24, a secretária-geral-adjunta, Ana Catarina 
Mendes, e o porta-voz do PS, João Galamba, de-
calcaram os argumentos; seguiu-se-lhes o ministro 
dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e 
ainda o secretário de Estado da Energia, Jorge Se-
guro Sanches, ambos na SIC Notícias. 
Faltava Costa que viria a dar a estocada final, já na 

quinta-feira, 3, e a precipitar a decisão de Sócrates 
abandonar o PS, anunciada num artigo publicado 
no Jornal de Notícias, na sexta-feira, 4. Confron-
tado pelos jornalistas no Canadá, onde estava em 
visita oficial, e ladeado pelo homólogo Justin Tru-
deau, Costa afirmou que se as “ilegalidades” impu-
tadas a Sócrates e a Pinho “se vierem a confirmar 
serão certamente uma desonra para a nossa demo-
cracia”.
“A GotA De ÁGuA”
e A GeStÃo Do SIlÊNcIo
Apesar do adeus de Sócrates, Augusto Santos Sil-

va não se desvia do seu caminho. Recusa que tenha 
havido um juízo político extemporâneo dos atos de 
Sócrates e de Pinho, e salienta que todos os res-

ponsáveis do PS que abordaram o assunto 
“disseram (com maior ou menor veemên-
cia) uma coisa básica: se os crimes de que 
José Sócrates é acusado ou se as suspeitas 
que recaem sobre Manuel Pinho forem pro-
vados, isso seria ou será um facto de enorme 
gravidade”. Santos Silva recusa apelidá-los 
de “ativos tóxicos”, mas assume que “uma 
eventual condenação, seja de que membro 
dos governos passados do PS for, sobre cri-

mes cometidos aquando das suas funções, será cer-
tamente negativa para a imagem desses governos e, 
portanto, para o PS”. Já quando questionado sobre 
se a investigação a Pinho terá sido o pretexto per-
feito para que fosse traçada uma linha vermelha em 
relação a Sócrates, a resposta é explosiva: “No que 
respeita ao PS, não é certamente um álibi; foi mais 
a gota de água que fez transbordar um copo já de-
masiado cheio.” Ora, a pouco mais de duas sema-
nas do conclave socialista, convocado para os dias 
25, 26 e 27, na Batalha, começaram as ondas de 
choque. No Parlamento, há quem critique a direção 
por “dar pontapés num morto”, mas o desagrado 
com o desfecho desta guerra estende-se a figuras 
de relevo na era costista. A muralha de silêncio, 
que vai do Conselho de Ministros ao hemiciclo, 
de Lisboa até Bruxelas, passando pelos chamados 
“indefetíveis socráticos”, é sintomática do estado 
de alma do PS. Ultrapassada a fase dos remoques 
ao ex-primeiro-ministro, parece ter sido decretado 
o silêncio obrigatório. Dos ministros contactados 
(Augusto Santos Silva, José Vieira da Silva, Eduar-
do Cabrita, Maria Manuel Leitão Marques e Ma-
nuel Heitor), só o chefe da diplomacia respondeu. 
A lista de quem se escusou a falar ou nem acedeu 
às tentativas de contacto é extensa: inclui ainda o 
ex-ministro da Administração Interna Rui Pereira, 
o antigo ministro da Justiça Alberto Martins, bem 
como Fernando Medina, Carlos César, o secretário 
de Estado da Defesa Marcos Perestrello, os depu-
tados Joaquim Raposo e Renato Sampaio (ambos 
muito próximos de Sócrates), o ex-parlamentar 
Fernando Serrasqueiro e os eurodeputados Carlos 
Zorrinho e Pedro Silva Pereira. O caso deste últi-
mo, ministro da Presidência nos dois governos de 
Sócrates, é aquele que tem suscitado mais críticas. 
“Silva Pereira tinha a obrigação de falar. Ele e o 
Sócrates são duas faces da mesma moeda”.
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ANtóNIo PeDro coStA

uma homenagem a humberto moniz

As festas do Senhor Santo 
cristo dos milagres têm 

um novo “comandante” da ilu-
minação decorativa da facha-
da do Santuário da esperança 

e do campo de São Francisco. com efeito, 
após 70 anos a servir o Senhor Santo cristo, 
Humberto moniz deixa de estar à frente da-
quela responsabilidade, passando para João 
cabral, considerado o seu braço direito.
Humberto Moniz merece nesta hora ser lem-

brado pelo empenho, entusiasmo e sentido de 
responsabilidade com se entregou a esta causa, 
mesmo sem ser remunerado, mas entendeu que, 
ao atingir os 82 anos, estaria na hora de passar o 
testemunho a uma nova geração. Desde os seus 
12 anos de idade que o “homem das luzes” esta-
va ligado a este trabalho criativo e minucioso e 
que deixa agora a outro esta tarefa.
Por isso, ao som do Hino do Senhor Santo Cris-

to, este ano, a inauguração da luz da fachada do 
Convento teve um momento simbólico impor-
tante, porque se passava o testemunho ao Mestre 
João, como é conhecido e todos os olhares esta-
vam postos com alguma ansiedade para se saber 
como correria o ligar das luzes, sob a batuta de 
quem já estava habituado durante largos anos, 
ao lado de Humberto Moniz na orientação dos 
trabalhos.
Pelos vistos Humberto Moniz foi um bom pro-

fessor, dado que João Cabral desenvencilhou-se 
e de que maneira, colocando a sua experiência 
que já é longa, ao serviço da iluminação das 
maiores festas religiosas dos Açores, dado que 
os trabalhos que vem fazendo por esta ilha fora, 
aquando das festas das nossas freguesias lhe dão 
a garantia de execução de um resultado positivo 
nesta área.

Humberto Moniz, apesar de não estar nos co-
mandos da iluminação, nem por isso deixou de 
vibrar com o momento de ligar as luzes, atento 
para que tudo estivesse a postos, num trabalho 
que começou há mais de um mês, com cerca de 
60 operários a trabalhar diariamente. João Ca-
bral está ligado à iluminação há mais de 30 anos, 
tendo nestes últimos 2 anos trabalhado com 
Humberto Moniz quase 17 anos. No entanto, 
há 20 anos que trabalha por conta própria, mas 
manteve-se sempre ao lado daquele que conside-
ra o seu Mestre. 
A iluminação do Santo Cristo constitui todos 

os anos uma das principais atrações das festas e 
Humberto Moniz pode muito bem orgulhar-se do 
trabalho exímio que desenvolveu ao longo deste 
anos e no seu longo historial há a referência de 
ter sido apresentado a S. João Paulo II aquando 
da sua visita a S. Miguel em 1991, e de criar, em 
sua homenagem, o suporte de luz para a igreja do 
Santo Cristo da insígnia papal, que foi montado 
no lado sul do torreão, contendo cerca de oito 
mil lâmpadas.
Para além disso, Humberto Moniz é um homem 

de fé e ao longo de todos os anos em que as-
sumiu as responsabilidades da iluminação das 
festas, desenvolveu uma relação de muita proxi-
midade com o Senhor Santo Cristo dos Milagres, 
ao ponto de Lhe chamar de Patrão e nas mãos 
de Jesus colocava todas preocupações das tare-
fas que estavam a seu cargo, recebendo sempre a 

intuição de um sentimento de garantia que tudo 
correria pelo melhor.
Por tudo isto, Humberto Moniz nesta hora de 

partida merece um reconhecimento público pelo 
seu papel nestas grandiosas festividades e a ele 
se deve a renovação da decoração e as cerca de 
160 mil lâmpadas, pois foi ele quem introduziu o 
formato da atual da iluminação, com a sua equi-
pa que tirava férias para se mobilizar no projeto. 
Das 7.600 lâmpadas utilizadas em 1950, passou 
para as atuais 160 mil que decoram todo o re-
cinto e a fachada da Igreja, sendo naquela altura 
apenas 26 operários, número que foram crescen-
do ao longo das décadas até atingir os 60 como 
acontece atualmente.
Considerando-se uma pessoa exigente, porque 

acredita que esta é a via para a qualidade do ser-
viço prestado, Humberto Moniz teve a oportu-
nidade de promover projetos de iluminação em 
Madrid e Lisboa, entre outras cidades, a par de 
várias ilhas dos Açores.
Lançou dois livros, um sobre os momentos mais 

marcantes da sua vida e outro específico sobre as 
festas onde regista momentos marcantes “ao ser-
viço do Santo Cristo”.
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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
0:30 Portugueses pelo Mundo
1:18 Hora dos Portugueses

sÁbadO, 19 dE MaiO                           
1:30 1986
2:15 Aqui Tão Longe
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:15 A Cidade na 
 Ponta dos Dedos
7:30 Janela indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Broadway Malyan
 e Square Asset
 Network Negócios
10:15 Podium
11:30 Lagoa - São Miguel
 ilha a Cores
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 Amares
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 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, 20 dE MaiO               
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
4:00 Zig Zag
4:30 What´s up - olhar a Moda
5:00 Atletismo: Corrida da
 Mulher e a Vida 2018
6:00 eucaristia Dominical
7:00 Tech 3
7:15 Visita Guiada
7:45 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:30 Diga Doutor
10:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
10:30 Jamor em festa
	 para	o	final	da	Taça!
12:00 Final Taça de Portugal
     Desportivo das Aves x Sporting
14:59 Telejornal
16:00 Tech 3
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Missão: 100% Português
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box
1:30 Bom Dia Portugal

4ª-fEira, 16 dE MaiO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é economia
5:51 Famílias Hoje
 Sociedade Civil
6:54 José Avillez
 Filhos da Nação
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
9:53 Castelo Rodrigo
 7 Maravilhas Aldeias
12:30 Portugal em Direto
14:09 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Brainstorm
16:46 Castelo Rodrigo
 RTP Mais Perto
18:41 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:03 Notícias do Atlântico
23:04 o Sábio
23:47 Fronteiras xxi
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 17 dE MaiO                              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 João Cravinho
 Grande entrevista
5:47 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:00 Joias Para Que Vos Quero?
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 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Lino Vai ao Castigo
 excursões Air Lino
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 o Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:00 Tech 3
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 18 dE MaiO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:47 Sociedade Civil
7:00 Licor Beirão
 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
14:00 Missa de Corpo de Deus
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm

pagaDores De promessas

FÁtImA: segundo a notícia publicada no 
JN recentemente, há mais de duas deze-

nas de anúncios de peregrinos a troco de di-
nheiro. e, a concorrência entre pagadores de 
promessas aumenta. o preço: 5 mil euros… é 
quanto pode custar a contratação de um pa-
gador de promessas para fazer a peregrina-
ção entre Faro e Fátima.
O pagamento de promessas alheias, a troco de di-

nheiro, está a tornar-se um mercado cada vez mais 
apetecível. Segundo Francisco Pedro, o autor da 
notícia, a Igreja não aprova este tipo de “aprovei-
tamento” da devoção religiosa, mas o facto é que 
continua a crescer o número de candidatos que se 
disponibilizam para fazer uma peregrinação a pé 
em nome de uma outra pessoa, a troco de dinheiro. 
Na Internet é possível encontrar mais de duas de-
zenas de anúncios de pagadores de promessas. Os 
preços variam, como em qualquer outro negócio, e 
podem ir dos 500 euros aos 2500 euros, uma cami-
nhada entre Lisboa e o Santuário de Fátima. 
Há quem confesse, “que é uma forma de ganhar 

dinheiro”, outros vêem este tipo de atividade como 
mercantilismo, e acrescentam: “cada um paga as 
suas promessas como muito bem entendem. E se 
gostam de caminhar e se com isso podem ajudar 
alguém, junta-se o útil ao agradável”, afirma Nel-
son  ao JN, um funcionário público de 46 anos que 
pede para que não seja revelado o seu apelido.
Natural de Torres Novas, mas a trabalhar em 

Lisboa, é um dos vários pagadores de promessas 

que disponibilizam o serviço no OLX. E ano e 
meio, já foi contratado três vezes, para peregrinar 
até Fátima. Duas a partir de Lisboa, uma de Cas-
cais. Cobrou entre 550 e 600 euros e assegura que 
quem lhe pagou ficou “satisfeito com o serviço”. 
Outros aproveitam-se da oportunidade para fazer 
negócio utilizando o GPS. Alexandre Pereira, 55 
anos, aproveitou-se dos conhecimentos enquanto 
engenheiro informático e criou um site a disponi-
bilizar-se para pagar promessas alheias há cerca de 
um ano, mas até agora ainda não teve nenhuma 
encomenda. Decidiu fazê-lo porque gosta muito 
de caminhar. Cobra 2000 euros pelo percurso entre 
Lisboa e a Cova da Iria e diz estar a desenvolver 
uma aplicação com sistema de georreferenciação 
para que quem paga possa acompanhar o percurso 
em tempo real. Como há dinheiro envolvido, ad-
mite que “pode parecer mal”, mas adverte que não 
está  “a fazer nada desonesto”.  Para Carlos Gil, o 
decano dos pagadores de promessas em Portugal, 
o aumento de candidatos  a um serviço que come-
çou a disponibilizar há mais de 15 anos e que é 
saudável. Faz em média duas a três peregrinações 
encomendadas por ano e muitas mais fora do país, 
como Angola, Peru e Brasil, a preços obviamen-
te mais caros, mas que se escusa a revelar. Neste 
princípio de Maio, a caminho de Fátima, no cum-
primento de mais uma peregrinação em nome de 
outrem, pela qual cobra 2500 euros, este agente 
imobiliário, 53 anos, católico assumido, acredita 
que a maioria dos pagadores de promessas está 
“para servir” e não apenas “para faturar”.

AuGuSto mAcHADo

procissão De velas e coroação
Do 6º Domingo Do espírito santo

como sempre, nesta altu-
ra do ano, vários são os 

acontecimentos semanais na 
missão de Santa cruz.

Desta vez teve lugar a tradicional vigília e pro-
cissão das velas a Maria, sob a presidência do 
reverendo Padre Phong, marcando o encerra-
mento do centenário das aparições de Fátima. 
Acompanhou a Senhora de Fátima, a imagem 
da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Os 
inúmeros peregrinos que percorreram algumas 
das ruas do bairro Saint-Louis na companhia da 
rainha de Portugal, iluminaram com suas velas 
os corações de seus residentes, que sempre se 

emocionam com a fé da nossa gente para com a 
Mãe de Jesus. O Grupo Coral Santa Cruz, desta 
vez liderado por Teolinda Teixeira, tiveram a no-
bre tarefa, durante o percurso, de cantar a Maria 
e de rezar o terço. Os jovens em ação, em coo-
peração com os serviços da polícia de Montreal, 

controlaram o trânsito com o profissionalismo de 
sempre. No Domingo coroaram na Missão as fa-
mílias de Sandra Lopes, Nathan Garcia Andrade, 
Sandra Isidoro, presidente da Filarmónica Portu-

guesa de Montreal e a Senhora Salmeira com sua 
família e amigos. Ainda durante a celebração, 
assistimos ao batizado de  Matias Gonçalves de 
Oliveira e das bodas de oiro do casal Glória e 
Domingos Teixeira.
No próximo Domingo dia 27 de maio a ima-

gem peregrina de Nossa Senhora Fátima, que se 
encontra presentemente na região de Montreal, 
percorrendo algumas paróquias que a solicita-
ram, vai estar em Santa Cruz para se integrar no 
cortejo do Divino. Vai ser certamente emocio-
nante. No dia da Santíssima Trindade, símbolos 
do Espírito Santo, mordomia e representantes da 
Rainha Santa Isabel vão coabitar com a Santa 
Mãe, seus devotos e irmandades.

ANtero BrANco
abranco@avozdeportugal.com
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio
excecional sobre o magníf ico 

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

homenagear a vida de
maneira realmente

personalizada.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:

- 2 capelas
- 9 salões

- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores

- acesso fácil por transportes públicos

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

todo o típo de orçamento.

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

Dia Da mãe no c.o.p.m

mais uma 
vez este 

clube tão simpá-
tico e acolhedor  
festejou mais 

uma festa pois esta dedicada ao ser 
mais sagrado, a MÃE.

Com animação do conjunto CON-
TACTO que para mim pessoalmen-
te esteve ao nível de este evento 
com  boa música. O jantar com uma 
nota de 10 sobre 10, o mestre Sil-
va está de parabéns com uma refei-
ção bem ao seu prestígio, da sopa 
à sobremesa estava uma delícia. Ao 
som da bonita voz do Carlos Fra-
zão cantou-se os parabens as duas 
pessoas presentes, por sua vez a Lí-

dia Barbosa com o calor dos seus 
convidados, familiares, e amigos 
Orientalistas festejou a sua Crisma. 
A próxima festa neste clube será o 
arrail de São João no dia 23 de ju-
nho pois não faltará a boa sardinha 
e bifana e a tradicional Marcha do 
Oriental, não faltem, O ORIENTAL 
O MAIOR.

telmo BArBoSA
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imagem De nossa senhora De fátima em laval na
procissão Das velas foi memorável pelo segunDo ano

Pela segunda 
vez em dois 

anos a comunida-
de portuguesa de 
laval teve a hon-

ra e o privilégio de acolher na sua 
igreja a imagem peregrina que na 
sua peregrinação mundial fez pa-
ragem por duas vezes nesta mis-
são de quem é padroeira. chega-
da a laval vinda de toronto, no 

dia 30 de abril, pelas 5 horas da 
tarde, a comunidade apresentou-
-se em grande número para lhe 
dar as “boas vindas”, só estaria 
no meio de nós por umas escassas 
horas. 
Apesar desta curta estadia, a se-

nhora peregrina apercebeu-se cer-
tamente quanto é estimada, deseja-
da e sobretudo louvada pelos seus 
devotos fiéis. Oração comunitária 
de boas vindas, exposição do San-
tíssimo Sacramento com hora Santa 

e benção, seguida de missa solene e 
oração pessoal até à meia noite. No 
dia seguinte, terça feira 1 de maio, 
houve missa simples com Laudes e 
a imagem da Santa Virgem rumou 
para outras paróquias, mas ninguém 
ficou triste porque todos sabiam que 
Ela ia voltar. No âmbito da semana 
das Festas da Padroeira da Missão, 
foi feita, durante a sua ausência, uma 
celebração muito especial, no dia 5 
de maio, com terço, pequena pro-

cissão à volta da igreja com a ima-
gem permanente da Missão,seguida 
da  missa solene cantada.
Sábado dia 12 de maio, promessa 

feita, promessa cumprida, a Ima-
gem Peregrina voltou à nossa Mis-
são para que durante estes dois dias, 
tão significativos para os devotos 
marianos, a comunidade demonstre 
à sua Padroeira, toda a devoção, ve-
neração e amor que tem por Ela.
As cerimónias começaram pelas 

17h após a chegada da Imagem, 
seguido de um período de oração 
em silêncio. Às 19h, numa igreja 
repleta de fiéis devotos daquela Se-
nhora que Sem ouvir, escuta. Sem 
andar,  viaja. Sem palavras, comu-
nica. Sem ver, vela e guia e sobre-
tudo, sem nada dar, enche, conforta 
e sacia o coração de todos os que 
recorrem a ela, celebrou-se solene-
mente a Santa Missa, que contou 

com a participação dos Arautos do 
Evangelho, dirigidos pelo sr.padre 
Steven Schmieder. Às 8:30 procis-
são das velas pelas ruas vizinhas, 
que teve o seu apogeu de emoção, 
quando deu entrada na igreja e em 
coro todos cantaram: “BOA NOITE 
MINHA MÃE”. Até à meia noite 
a Igreja ficou aberta, para aqueles 
que, em silêncio quisessem fazer 
companhia à ilustre visitante.
No domingo dia 13 de maio, dia da 

Mãe e dia de celebração das apari-
ções do 13 de maio na Cova da Iria, 

há 101 anos, as celebrações come-
çaram com o terço à Virgem Maria 
às 8h15, seguido da primeira missa. 
O período entre as duas missas do-
minicais foi de oração pessoal e às 
11h30 foi celebrada uma Missa So-
lene cantada com a celebração dos 
CRISMAS. Seguiu-se mais um pe-
ríodo de oração pessoal em silêncio 
e às 16h a Imagem Peregrina volta 
ao cumprimento da sua missão, ou 
seja, visitar outras paróquias na dio-
cese que certamente lhe irão prestar 
a mesma homenagem, o mesmo ca-
rinho e a mesma devoção.
Quarta feira, dia 30 de maio, so-

mos todos convidados a mais um 
curto encontro com a Senhora da 
Azinheira, pois a venerada imagem 
voltará a Laval para o “Adeus Fi-
nal”. Eis o programa: Quarta-feira 
30 de maio  de 2018 pelas 10h, 
chegada da imagem; às 11h Guarda 

de Honra a N. Senhora por vários 
grupos da Missão; 20h30, procissão 
de velas à volta da igreja com uma 
reflexão no coreto, seguida de um 
tempo de oração pessoal em silên-
cio até à meia-noite.
Na quinta feira às 8h30, recita-

ção do terço, às 9h missa solene 
cantada e às 10h30 uma celebra-
ção internacional para o “ADeuS 
FINAl À VIrGem”, em terras 
do canadá. 

toNy SArAGoçA
fotos de João Arruda
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Há momen-
tos inesque-

cíveis na nossa 
vida e isto foi um 

destes momentos. 
Quarta-feira, 2 de maio de 2018, 

tive a oportunidade de ver e apreciar 
este novo restaurante, Dom Carlos 
que está situado no 1662 Ste-Cathe-
rine Este perto da rua Papineau.
Nesta noite foi realmente memorá-

vel porque eu estava rodeado de ami-
gos num ambiente acolhedor e bem 
caloroso. Fiquei muito surpreendi-
do pelo profissionalismo Sr. Carlos 
Castanheira e pela sua equipa que 
nos acolheu imensamente bem. Du-
rante toda a noite tivemos um gran-
de show com a banda de Bob Ricci, 
Carlos Veiga, Catsi e o seu grupo de 
artistas FadoMundo, Genevieve Roy 
e a participação de Marco Calliari. 

noite memorável na inauguração Do Dom carlos
SylVIo
mArtINS

crónica Do corisco

Queria come-
çar por dese-

jar o maior suces-
so ao charmoso 
Sylvio martins, 
que como vocês 

sabem, é o novo editor do jornal 
que tão generosamente me aco-
lhe. como estamos na semana das 
grandiosas festas do Santo cristo 
em montreal é bom lembrar aos 
amantes de motas que como nos 
outros anos os motards vão fazer 
uma homenagem a imagem do 
Senhor, isto no sábado.
Queria também agradecer ao Ro-

berto Carvalho por ter incluído no 
programa das festas a presença das 
motas. Mudando de assunto, fiquei 
“menente” com o preço dos gali-
nheiros com duas galinhas que se 
está a alugar em Montreal. 
Nada mais nada menos que 1200 

patacas canadianas e um tipo vai 
vos entregar a porta o dito cujo de 
galinheiro. Nem quero pensar os 
dinheirinhos que faria a Granja, um 
aviário da cidade da Ribeira Gran-
de se conseguisse uns clientes aqui 
em Montreal.Também tem o Simão 
Balança que trazia a caixa da furgo-
neta cheia de galinhas de Napiervil-
le, não sei se ele sabe deste negócio.
Falando em animais, tem também 

um porco que sobreviveu 36 dias 
debaixo dos destroços provocados 
pelo terramoto na China, ele con-
tinua vivo e considerado um herói 
nacional. O bicho alimentou-se de 
carvão e água. Os amigos leitores 
da Água de Pau, pitoresca e bonita 
vila do sul de São Miguel, Açores, 
onde um porco segundo diz o povo, 
consegui furar o Pico, um monte 
que fica lá na vila. O animal fugiu 
do curral e foi encontrado do outro 
lado da montanha. É costume quan-
do as excursões passam na Vila de 
Água de Pau com o dedo apontado 
p’ró chão perguntam se foi aqui a 
porca que furou o pico. As respos-
tas dos locais não posso escrever no 
jornal. Também de Água de Pau te-
mos o José Carlos Fróias que voltou 
a fazer equipa com o Eddy Sousa e 
p’ró prazer de muitos e sobretudo 
ele próprio, faz a boa música nas 
festas nas sextas-feiras no Estrela 
do Oceano. 
Foi lá que falei com ele na sexta-

-feira e vê-se logo que os dois ar-
tistas juntos estão como peixes na 
água. Fiquei muito contente de 
reencontrar o Sr. Fernando do Ro-
mados e que ele é um grande leitor 
da minha crónica.
“Sejamos raros e loucos porque 

burros e amargosos existem mui-
tos”, Aliens.

JoSé De SouSA

Foi uma noite memorável. Em resu-
mo Cathy Pimentel e Carlos Casta-
nheira encontraram-se e os dois tive-

ram a ideia de fazer deste restaurante 
um lugar onde os artistas, fadistas, 
cantores de jazz e outros possam vir 
e dar um toque musical para realçar 
o restaurante. E, durante o mês de 
maio, de quarta-feira a sábado, há 

sempre um evento especial com um 
artista convidado. Hoje teremos o 
artista Roda de choro; amanhã Catsi 
vai nos encantar mais uma vez com 

uma noite de Fado e músicas român-
ticas e tradicionais; sexta-feira será 
uma noite em homenagem a Edith 
Piaf pela artista Angelique, sábado 
haverá Paul Deslaurier em solo, na 
esquecendo que Carlos Veiga estará 
de volta no dia 23 de maio e no 24 e 
26 haverá dois “shows” de Flamen-
co. Tudo isso orquestrado pela Cathy 
Pimentel que se dedicou a ser a dire-
tora de eventos para este restaurante. 

O mês de maio é realmente o mês 
sensacional para os amadores de mú-
sica. Na parte gastronómica tivemos 
uma noite petiscando e saboreando 
pouco a pouco as delícias que o res-
taurante tem para oferecer aos seus 
clientes e acho que todos não vão fi-
car dececionados na sua visita. Tive 
a oportunidade de entrevistar várias 

pessoas e todos gostaram muito des-
ta viagem culinária portuguesa.

No sábado 5 de maio fui, mais uma 
vez, ao restaurante e jantamos com 
amigos acompanhado da minha mãe, 
porque gostaram do meu artigo que 
introduziu pela primeira vez o res-
taurante Dom Carlos. Todos ficaram 
encantandos com o show da banda 
de Bob Ricci e admirei o proprietá-
rio que também cantou nesta noite.
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cASAIS DA SemANA

A festa do Divino espíri-
to Santo é uma festa da 

igreja catolica em que se ce-
lebra a descida do espírito 
Santo sobre os apóstolos e a 
Virgem maria que estavam 
reunidos no local da última 
ceia no dia de Pentecostes.

Já é uma tradi-
ção que a primei-
ra festa do Es-
pírito Santo em 
Montreal se fes-
teja na Associa-
ção Portuguesa 
do Espírito Santo 
em Hochelaga. 
Foi neste fim de 
semana tansacto 
que houve esta 
festa e é também 
uma tradição que 

JoÃo ArruDA

as granDes festas Do
espírito santo De hochelaga

haja grandes artistas para fazer bailar todos os 
presentes. Sexta-feira e sábado, o duo Vítor e 

Gaby vindo de Portugal, e mais presisamente 
de Leiria, uma linda cidade no centro de Portu-
gal e perto de Fátima. 
Também não esquecendo o DJ que fez um 

grande trabalho durante todo o fim de semana, 
DJ Entre-nós. Podemos 
informar que sexta-feira 
foi a carne guisada, e 
domingo foram as tradi-
cionais sopas do Divino 
Espírito Santo que foram 
uma verdadeira delícia. 
A Filarmónica Portu-

guesa de Montreal este-
ve presente e fizeram um 
ótimo trabalho. Parabéns 
a toda a equipa que tra-

balharam muito para fazer desta festa um su-
cesso. 
Viva o espírito Santo.
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Agora sinto que a minha relação está 
muito estável. Embora a minha sogra 
e cunhada tenham feito nossas vidas 
difíceis antigamente. Em duas visitas, 
José resolveu o meu problema e a mi-
nha relação agora é mais do que perfei-
ta. Deus te abençoe José.

Sylvia e César

Eu esperava que meu marido fosse tão 
fiel quanto meu filhote de cachorro, mas 
era impossível. Ele gostava de todas as 
mulheres e se envolvia com qualquer 
uma delas. Eu me cansei disso e fui ver 
José. José transformou meu marido em 
um homem de família fiel. Obrigado José 
por salvar meu casamento.

Raúl e Claudia

Eu derramei milhões de lágrimas por 
causa dele. Noites sem fim esperando 
por ele e sofrendo. Tudo isso acabou 
depois que a promessa de José me 
trouxe felicidade. José prometeu e José 
entregou. Eu recomendo José.

Magda e Peter

Depois de ter meu próprio negó-
cio e fechá-lo, sendo indepen-
dente, agora confio na minha 
filha para colocar um teto so-
bre minha cabeça e me alimen-
tar. Descobri que toda a minha 
ruína nos últimos 4 anos se de-
veu a um feitiço da minha irmã 
Aracely por inveja. Eu coloquei 
toda a minha tristeza e dificul-
dades nas mãos de Deus e ele 
respondeu enviando-me para o 
escritório de José. Agora tenho 

prosperidade graças a Deus e José.
Maria e Fátima

Eu estou tendo uma vida muito 
feliz depois de não ser capaz de 
levantar meu braço por algum 
tempo devido a uma doença des-
conhecida. Preocupado porque 
os médicos tentaram me ajudar, 
mas não conseguiram. Eu tinha 
dúvidas de que minha doença 
era normal, então fui ver José, 
que removeu uma feitiçaria e 
meu corpo recuperou a mobili-
dade e a agilidade. Muito grato a 
José

Adelino

Três anos de relacionamento 
ruim e discussões entre os meus 
filhos. Durante a época natalícia 
ou ocasiões especiais nunca es-
tavamos juntos. Eu pensei que 
iria morrer e nunca ver minha 
família juntos. Eu levei o meu 
problema para José e ele resol-
veu. Nesta foto você pode ver o 
batismo do meu mais velho. No 
lado esquerdo do meu filho é o 
pai e do outro lado o padrinho do 
bebé. Obrigado José por trazer 
minha família de volta.

Família Oliveira
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

aGÊncias de viaGens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

contabilista

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

tel.: 514.499.1624

dentista

eletricidade

aGÊncias
funerárias

monumentos

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renovações

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlGArVe

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

iNTeRioR e exTeRioR
Rui MiGueL RoDRiGueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

iGreja

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

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

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

notários

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

mercearias

importadores

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

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

info@beiranova.ca
gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

GuIA Do coNSumIDor

Me. Malissa furtado
notária

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

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

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

assure-toi.ca
Seguros

- Doença Grave
- Invalidez

- Vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. Gonçalves

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

serviços
financeiros

gilbErtO
EsPEcialista EM 

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281
jes renovations

jOsÉ silva
Companhia portuguesa 

especializada em
renovações gerais.

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

mAItre
eDuArDo DIAS

imobiliário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

restaurantes

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

mercearias

Do primeiro para o último lugar:
portugal sai DerrotaDo Da eurovisão 2018
Há um ano Salvador Sobral arrancou 758 

pontos com “Amar Pelos Dois”, este ano 
Portugal terminou no fundo da tabela, com 
39. No final, as concorrentes Cláudia e Isaura 
não prestaram declarações.
É oficial e impossível de ignorar: “O Jardim” de 

Isaura e Cláudia Pascoal não impressionou a Eu-
rovisão. Depois da vitória de Salvador Sobral em 
Kiev, no ano passado, que trouxe pela primeira 
vez o festival a Lisboa, Portugal chegou ao fim 

da 63ª edição do concurso em último lugar, numa 
tabela de 26 países. Metade dos pontos foram atri-
buídos pelos jurados de 42 países, a outra metade 
pelos televotos que começaram assim que a úl-
tima atuação terminou. Israel ficou em primeiro 
lugar e venceu a competição com a música “Toy”, 
de Netta.
Mas vamos às contas que nos dizem respeito. A 

pontuação dada pelo público não foi descrimina-
da, logo, não há forma de saber que países con-
tribuíram para os míseros 18 pontos que Portugal 
arrecadou. Um número partilhado com a vizinha 
Espanha, com a diferença de que a música de 
Amaia e Alfred trazia 43 pontos da votação do 
júri, enquanto nós, apenas 21. O número 18 foi, 
aliás, a segunda pontuação mais baixa atribuída 
via televoto. Abaixo disso, só mesmo os 9 pontos 
atribuídos à Austrália.
No caso dos pontos dados pelo júri de cada país, 

aí já fica mais fácil personalizar, que é como quem 
diz de ver quem são os verdadeiros amigos e de 
cultivar aqueles ódios de estimação. Comecemos 
pelos primeiros. Contra todas a expectativas, foi o 
júri da Lituânia o que deu a Portugal o maior nú-
mero de pontos, 7. Logo a seguir, a Irlanda, com 
uma esmola de 6 pontos. Estónia e Suíça contri-
buíram com 3 pontos cada um e, por fim, os dois 
pontos dados pela Holanda que, só por acaso, até 
foram os que nos inauguraram o contador. Por-
tugal partiu para a contagem dos televotos em 
penúltimo lugar, apenas à frente da Ucrânia, que 
de 11 pontos passou para 130, aproximando-se do 
meio da tabela.

Curioso foi também o facto de, durante a comu-
nicação dos votos do jurí de cada país, três dos 
representantes falarem português. Da Suíça, não 
surpreende, mas da Austrália e da Finlândia nem 
por isso. Esta não é a primeira vez que Portugal 
rapa o fundo da tabela da Eurovisão, tão pouco o 
resultado mais humilhante da comitiva portugue-
sa na Eurovisão. Em 1964, em Copenhaga, “Ora-
ção” de António Calvário chegou ao fim com zero 
pontos. Dez anos depois, no Reino Unido, foi a 
vez de “E depois do adeus”, de Paulo de Carva-
lho, bater no fundo, com apenas 3 pontos. E como 
se os zero pontos de 64 não tivessem sido sufi-
cientes, ainda repetimos a proeza em 1997. Célia 
Lawson foi a Dublin e levou a canção “Antes do 
Adeus”. Voltou de mãos a abanar.
Terminada a final deste sábado, nenhuma das 

concorrentes portuguesas prestou declarações. No 
Instagram, Cláudia Pascoal felicitou a vencedora 
israelita. Isaura usou a mesma rede social para di-
zer: “Foi um prazer e um orgulho gigante repre-
sentar Portugal. Obrigada por tudo!”.
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linha aberta:
514 790.0251

publiciDaDe:
514 366.2888

Domingo Das 16h às 18h
5877 papineau, montreal, qc

proDutora
rosa velosa

confirma-se: trump e Kim Jong-un
encontram-se a 12 De Junho em singapura

A tão aguardada cimeira entre o presiden-
te norte-americano e o homólogo norte-

-coreano vai realizar-se em Singapura no dia 
12 de junho.
Há uns dias, já agências de comunicação avan-

çavam que o encontro entre o líder dos Estados 
Unidos e da Coreia do Norte acontecesse em 
Singapura. Hoje, Donald Trump, na sua página 

de Twitter, confirmou-o e anunciou até a data.
Será a 12 de junho, em Singapura, que os dois 
líderes vão estar frente-a-frente. “Tentaremos 

com que este seja um momento especial para a 
paz no mundo”, escreveu o presidente dos EUA. 

Recorde-se que foi em abril que Donald Trump 
surpreendeu tudo e todos ao aceitar o convite 
para se reunir com Kim Jong-U, um ato nunca 
antes visto entre os dois países. Antes disso, os 
dois líderes trocaram insultos e ameaças. Esta 
mudança de atitude surgiu após conversações 
de referência entre a Coreia do Norte e a Coreia 
do Sul. Após anos de tensões sobre os progra-
mas nuclear e balístico de Pyongyang, a penín-
sula coreana é, desde o início deste ano, palco 
de uma contenção sem precedentes entre as duas 
Coreias, que estão ainda tecnicamente em guer-
ra, desde 1953.
Avizinha-se, portanto, uma cimeira histórica 

porque vai ser a primeira entre um presidente 
dos Estados Unidos e um líder norte-coreano 
desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53.

homem que esfaqueou
pessoas em paris gritou
“alá é granDe”
uma pessoa morreu e quatro ficaram feri-

das durante ataque. 
Os parisienses voltaram a estar sob ataque. Ao 

início da noite deste sábado um homem, que a 
imprensa francesa diz ser oriundo do norte de 

África e ter cerca de 25 anos, atacou com uma 
faca várias pessoas que se encontravam na rua 
junto à estação de metro 4 de Setembro, na zona 
da Ópera Garnier, no centro do país.
Num dos vídeos abaixo vê-se várias pessoas a 

fugirem no momento do ataque que ocorreu nas 
imediações da St. Augustine, conhecida por ter 
muitos restaurantes. Enquanto esfaqueava os 
transeuntes, o homem terá gritado “Allah Ak-
bar” (“Alá é grande”). 
Depois foi abatido com dois tiros disparados 

por um agente da polícia. No Twitter, as autori-
dades já garantiram que não têm dúvidas de que 
se trata de um atentado terrorista.
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carnEirO:	Carta	Dominante:	A	Roda	da	Fortuna,	que	significa	
Sorte. Amor: Dê atenção à sua família. Seja um bom professor, 
eduque	para	que	os	mais	jovens	tenham	uma	profissão,	mas,	
sobretudo, eduque-os para a vida. 

Saúde:	Vigie	a	tensão	arterial.	Dinheiro:	Elimine	gastos	supérfluos.	
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO:	 Carta	 Dominante:	 6	 de	 Espadas,	 que	 significa	
Viagem inesperada. 
Amor: As relações afetivas atravessam um período de 
estagnação. Quem sabe proteger-se das emoções negativas 

aprende	 a	 construir	 um	 futuro	 risonho!	 Saúde:	 Faça	 caminhadas	 e	
passeios. Dinheiro: Possibilidade de encontrar um novo emprego, estão 
favorecidas as mudanças a este nível.
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gÉMEOs: Carta	 Dominante:	 Ás	 de	 Copas,	 que	 significa	
Principio do Amor, Grande Alegria. Amor: As pessoas mais 
próximas podem estar a necessitar de si. Reúna a sua família 
com o propósito de falarem sobre os problemas que vos 

preocupam, juntos encontrarão as soluções de que precisam. 
Saúde: Problemas relacionados com varizes. Dinheiro: Pode receber 
dinheiro extra. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 5 de Copas, que	significa	
Conclusão. Amor: Dinamize a sua relação. Nunca perca a 
esperança	 nas	 pessoas,	 invista	 nelas!	 Saúde:	 Em	 boa	 fase.	
Dinheiro: Pode conseguir uma promoção. 

Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEãO: Carta	 Dominante:	 Valete	 de	 Espadas,	 que	 significa	
Vigilante e Atento. Amor: revele os seus desejos à sua cara-
metade, a sua relação sexual melhorará bastante. Que a sua 
Estrela-Guia	 brilhe	 eternamente!	 Saúde:	 Estável.	 Dinheiro:	

Melhore o relacionamento interpessoal. 
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta	 Dominante:	 O	 Louco,	 que	 significa	
excentricidade. Amor: Quebre a rotina, use a criatividade para 
expressar	o	que	sente.	Que	o	seu	olhar	tenha	o	brilho	do	sol!	
Saúde: Cuide do seu lado espiritual. Dinheiro: Não se esqueça 

das contas por pagar.
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balanÇa: Carta	 Dominante:	 3	 de	 Copas,	 que	 significa	
Conclusão.
Amor: Visite familiares que já não vê há algum tempo. Que a luz 
da	sua	alma	ilumine	todos	os	que	você	ama!	Saúde:	Consulte	o	
oftalmologista. Dinheiro: Tenha cautela.

Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrPiãO: Carta	 Dominante:	 10	 de	 Copas,	 que	 significa	
Felicidade.
Amor:	 Não	 dê	 confiança	 a	 quem	 não	 conhece.	 Não	 perca	 o	
contacto com as coisas mais simples da vida. Saúde: Cansaço 

e stress acumulado serão prejudiciais. Aprenda a descansar mais.
Dinheiro:	Situação	equilibrada	em	termos	profissionais	e	financeiros.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sagitÁriO: Carta	Dominante:	A	Justiça,	que	significa	Justiça. 
Amor: Não seja orgulhoso. Não se deixe manipular pelos 
seus próprios pensamentos, e dê o primeiro passo para a 
reconciliação!	

Saúde:	Agasalhe-se	bem.	Dinheiro:	Cuidado	com	os	gastos	supérfluos.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

caPricórniO: Carta	 Dominante:	 A	 Força,	 que	 significa	
Força, Domínio.
Amor: Não dê ouvidos a terceiros. A felicidade é de tal forma 
importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Tenha atenção com os ouvidos.

Dinheiro: Pense bem antes de fazer investimentos.
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquÁriO: Carta	Dominante:	5	de	Ouros,	que	significa	Perda/	
Falha.
Amor: Momentos divertidos em família. Que tudo o que é belo 
seja	atraído	para	junto	de	si!
Saúde: o seu sistema imunitário não anda muito bem. 

Dinheiro: Não é um período favorável para despesas, procure evitá-las.
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Peixes:	Carta	Dominante:	A	Morte,	que	significa	Renovação.
Amor: Proteja-se contra intrigas. Seja verdadeiro, a verdade é 
eterna e a mentira dura apenas algum tempo.
Saúde: Não coma demasiados doces.

Dinheiro: Vigie a sua conta bancária.
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

JorGe correIA

os irritantes, os irritaDos e os irritáveis

o princípio de separação de 
poderes é, e deve ser sem-

pre, uma das pedras basilares 
de uma democracia que se 
pretenda justa e equilibrada. 

Qualquer cidadão facilmente se convence disto 
pelo simples facto de, se a justiça for controlada 
pelos políticos, fica aberta uma autoestrada para 
os oportunistas escaparem às malhas da lei. este 
é um facto que apesar de estar mais ou menos 
longe do ideal, consoante os países e as suas cul-
turas, deu passos largos no último século rumo a 
uma isenção que reconforta os cidadãos. 
Há no entanto ainda muito por fazer, e isso nota-

-se nos regimes democráticos que ainda dão os pri-
meiros passos, assim como culturas que ainda não 
se habituaram à separação de poderes. Verificamos 
isso nalguns casos de promiscuidade entre o poder 
político e judicial em Portugal nos recentes casos 
que têm vindo a público. Há também o caso de Ma-
nuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola, que es-
tava sobre ameaça da justiça e que servia de tensão 
entre Portugal e Angola. 
Este tema é complexo, pois envolve a justiça em 

si, relações internacionais entre dois países, e ain-
da, menos falado mas também existente, alguma 
sensibilidade extrema tratando-se da relação entre 
dois países, um colonizador e outro colonizado até 
há poucas décadas. Há daqui duas ilações a tirar. 
Primeiro, para bem futuro, Portugal deve ser firme 
na sua postura e na defesa do sistema de justiça, 
não podendo dar-se ao luxo de andar a sabor de 
pressões externas, devendo antes de mais, não usar 
adjetivos “irritantes” que desvalorizam o seu esta-
do de direito, mas antes fazendo tudo, em recursos 
materiais e humanos, dentro até mesmo do processo 
legislativo, de modo a evitar situações de arguidos 
que ficam na corda bamba sujeitos à desconfian-

ça pública desnecessariamente, esta sim deve ser 
a ação determinante a tomar. Já tive conhecimen-
to próximo que muitas vezes a justiça portuguesa 
aceita processos desnecessariamente, com provas 
duvidosas ou fruto de alegações com fundamento 
duvidoso, que deveriam ser melhor pensados e que 
entopem os tribunais como já vem vindo a ser refe-
renciado ao longo dos últimos anos. Esta reputação 
em nada beneficia o estado português em questões 
similares junto de entidades estrangeiras. Segundo, 
ainda que os tempos que correm não preconizem 
este tipo de ação, Angola deve respeitar os pro-
cessos de outros países em vez de tomar ações de 
amuo. Está no seu direito de mostrar desconfiança, 
até de se mostrar indignada, mas não com ameaças 
logo esbatidas quando o estado angolano tem pes-
soas competentes e conhecedoras da separação de 
poderes vigente em Portugal. Como nota final, e já 
que estamos no tema da irritabilidade, a mudança 
da embaixada dos EUA em Israel para Jerusalém 
é mais uma acha carregada de gasolina para o cal-
deirão em chamas que é o Médio Oriente. Esta é 
uma cedência ao lobby judaico nos EUA que como 
é sabido tem uma forte presença política e econó-
mica. Este “irritante” foi percebido pelas anteriores 
presidências, tanto republicanas como democratas, 
pois levaria os EUA a perder o seu peso como me-
diador pois toma definitivamente, e possivelmente 
de forma irremediável, um dos lados em prejuízo 
das pretensões de outro. 
Isto abre espaço a que outros jogadores geopolí-

ticos preencham o seu espaço deixado agora livre, 
penso na China e na Rússia, que cautelosamente 
mas paulatinamente, não deixarão de aproveitar 
oportunidades para ganharem poder de influência 
na cena internacional enquanto os EUA se distrai 
com pequenos ganhos circunstanciais, ainda que 
com prejuízo de populações. Surpreendente que 
nas feridas abertas ainda se insista em colocar irri-
tantes em vez de loções calmantes e cicatrizantes.

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.

arons De carvalho pronuncia-se sobre assuntos

Não acho reprovável um empresário  de chi-
cago desenvolver negócios na área da res-

tauração e dos jogos de azar. Al capone nunca 
foi condenado por crimes de sangue. o PS deve 
aguardar serenamente aquilo que a justiça vai 
dizer. temos de esperar sem intervir e sem co-
mentar. mesmo quanto à condenação por frau-
de fiscal,  é importante não esquecer que, por 
vezes, os contabilistas agem por conta própria, 
manchando a reputação de cidadãos inocentes.
Não acho reprovável um antigo jogador de fu-

tebol americano ter, nas imediações da sua casa, 
uma luva ensanguentada. O PS aguardou serena-
mente pela decisão da justiça e a verdade é que O. 
J. Simpson foi absolvido pelo tribunal. Qualquer 
intervenção pública que contestasse a inocência 
de Simpson constituiria uma séria perturbação da 
justiça. Só porque  há indícios claros, contradições 
flagrantes e admissão  de práticas condenáveis, o 
PS não deve retirar qualquer conclusão. Quando 
começamos a formular juízos legitimados pela rea-
lidade dos factos, enveredamos por um caminho 
perigoso que não sabemos onde vai parar.
Não acho reprovável um professor de química ter 

um biscate fora da escola. Walter White revelou 
iniciativa e empreendedorismo, e fundou uma star-
tup  de sucesso. Identificou um nicho de mercado e 
utilizou o seu know-how para produzir um produto 
de qualidade que teve grande aceitação por parte 
do público. A justiça investigou e as acusações pro-

duzidas nunca foram mais do que uma mão-cheia 
de nada. Sempre que o Ministério Público reuniu 
testemunhas, elas levaram um tiro ou mergulharam 
por acidente  em bidons de ácido, o que revela al-
guma falta  de inteligência e coloca em causa a sua 
credibilidade. Não acho reprovável uma Bruxa Má 
oferecer uma maçã a uma princesa. A fruta contém 
vitaminas, que são importantes em qualquer die-
ta. Acompanhei a situação pelos jornais, mas não 
faço ideia se é verdade. Ninguém pode garantir que 
o veneno estava na maçã. Branca de Neve mora-
va na floresta e pode ter tido a tentação de colher 
cogumelos esquisitos. O congresso do PS deve 
aguardar serenamente o resultado  da investigação 
à Bruxa, que nunca foi condenada. Não acho repro-
vável uma pessoa viver com dinheiro emprestado 
de outra. Mesmo que, claramente,  o dinheiro não 
seja emprestado. Mesmo que a pessoa que em-
presta, por azar, tenha destruído o documento em 
que registava o montante emprestado. Mesmo  que 
quem recebe o empréstimo tenha presidido  a um 
governo que fez vários negócios com a empresa de 
quem empresta. Mesmo que a conta da qual saía 
o dinheiro emprestado servisse unicamente para 
aqueles empréstimos. E o dinheiro pode ter várias 
origens.  Por exemplo, o eng. José Sócrates tem 32 
dentes  – facto que tem sido escamoteado. O di-
nheiro pode ter origem na Fada dos Dentes. A 750 
mil euros  por dente, dá os tais 24 milhões. É uma 
hipótese.  Não conhecemos os dados todos. Vamos 
aguardar.

rIcArDo ArAúJo PereIrA
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PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 

trabalhar	no	Betão	e	finalização	de	piscina
bom trabalhador. 

nora: 450-628-5472

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

problemas sem voodoo. 
rOsa: 514-278-3956

Precisa-se de homens e mulheres com 
experiência em limpeza escritórios de 

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

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

empreGos

Classificados e pequenos anúncios

uma escolHa certa... telefone 514-284-1813

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

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

companhia em paisagismo está à procura
de empregados com ou sem experiência com 

carta de condução. 514-242-7649

grandE OPOrtunidadE
vende-se negócio situado em laval

frutaria | mercearia | restaurante
uma verdadeira

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

vende-se

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.

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

empreGos

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

Necrologia

serviços

Empresa precisa de duas pessoas para cortar a 
relva num triplex com experiência. 

1 vez por semana.
1º lugar: boul. samson e autoroute 13 em laval

2º lugar: rivière des Prairies.
514-781-3335

PrEcisaMOs dE PEssOas
Para trabalhar

nuMa fÁbrica dE aluMÍniO.
furtadO 514-322-3760

cafÉ cEntral
Precisa-se de ajudante de cozinha e/ou lava-pratos

com experiência. carlOs: 514-927-8561

Precisa de senhora para o balcão 
com ou sem experiência e que fale 

francês e português.
514-858-9402

Precisa-se de pessoal para trabalhar 
em “Pavé-uni”, asfalto e betão.

514-293-4658

Antonino Ferreira, foi a 23 de maio 
de 2015 que nos deixaste. Foi o 
dia mais difícil das nossas vidas, 
hoje só existe uma grande sauda-
de, mas estás sempre presente 
nos nossos corações.
uma missa será celebrada em 
sua memória na igreja Santa Cruz 
pelas 18h30. Agradecemos a to-
dos que participarem.

Tua esposa, filhos, noras, 
netas e neto e familiares.

m e m o r A N D u m
3º ano de saudade

antOninO siMÕEs fErrEira
29-09-1940- 23-05-2015

Esta é a oportunidade!
Procura-se sócio ativo para restaurante

português com exelente reputação,
a funcionar há 10 anos, num sector 

em plena efervescência.
514-816-8022

Precisa-se de senhora para tomar conta de uma pes-
soa idosa de 6 a 7 horas por semana das 18 à 19h.

514-737-6411

PrEcisa-sE dE
cabElEirEira

cOM EXPEriÊncia.
514-267-2980

† Maria luÍsa da silva sOusa
1941-2018

Faleceu em Montreal, domingo 
dia 13 de maio de 2018, com 76 
anos de idade, Sra. Maria Luísa 
Da Silva Sousa, natural da Rabo 
de Peixe, vila da Ribeira 
Grande, são Miguel, Açores, es-
posa do senhor José Sousa. Dei-
xa	 na	 dor	 seu	 esposo,	 filhos/as	
Joe, Teresa and Luisa, familiares 
e amigos.
os serviços fúnebres estão a cargo de:
centre funéraire
côtes-des-neiges
4525 chemin de la côte-des-neiges
Montréal, qc h3v 1E7
o funeral terá lugar quarta-feira 16 de maio abril às 10h 
na igreja Santa Cruz e será sepultada no cemitério No-
tre Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associem na dor. Bem Hajam.

†

† aurinO rOdriguEs batacãO
1929 - 2018

Faleceu em Montreal, quinta-feira 
dia 3 de maio de 2018, com 89 
anos de idade, Sr. Aurino Rodri-
gues Batacão, natural de Matriz, 
Cidade da Ribeira Grande, São 
Miguel, Açores, esposo da se-
nhora Zélia Pinheiro. Deixa na dor 
sua	esposa,	filhas	Maria	Manuel	e	
Helena (Laurenio). Netos Michael 
(Lisa), Alain (Stéphanie), Michelle 
(Kevin), Christelle (Felix). Bisne-
tos Gabriel, Audrey-Anne, Jacob e 
Kyle, sobrinhos/as, familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiverama cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar sábado 8 de maio na igreja San-
ta Cruz e foi sepultado no cemitério Repos St-François 
D’Assise. A família vem por este meio agradecer a to-
das as pessoas que se dignaram tomar parte nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Hajam.

rOsa MElO OlivEira
Faleceu em Montreal, sábado dia 
12 de maio de 2018, com 92 anos 
de idade, Sra. Rosa Melo oliveira, 
natural da Ribeira Quente, São Mi-
guel, Açores, esposa do já falecido 
José	Costa.	Deixa	na	dor	seus	fi-
lho/as Maria da Glória, Maria José 
(John Marashilian), isac (Maria 
eduarda), José Pedro (Madalena 
Medeiros), seus netos/as, bisne-
tos, sua irmã Glória, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar, ontem, 15 de maio na igreja St-
-Ambroise e foi sepultada no cemitério Notre-Dame des 
Neiges. A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimó-
nias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes asso-
ciaram na dor. Bem Hajam.

Precisa-se de empregados para uma 
garagem. um bata-chapa, um pintor, e 
uma pessoa que faz a finição. Deve ter 

um mínimo de expeciência.
514-737-6411
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o Jornal a voz De portugal celebrou os
seus 58 anos De activiDaDe no canaDa

Brindemos poís à saúde! À 
vida desta obra e a todos 

os que ao longo destes anos nos 
acompanharam. Gratos a todos 
aqueles cujos feitos, cujas pala-

vras e pensamento alimentaram as páginas de A 
Voz de Portugal.
Este projeto com 58 anos, insiste em dizer que ne-

nhum lugar pode ser estranho à cultura e à língua 
portuguesa, provenha ela da música, dos livros ou 
das atividades populares e comerciais da nossa co-
munidade. Os jovens já nascidos no Canadá têm 
tudo a ganhar em falar português e será mais fácil  
nos dias de hoje entrar no mundo do trabalho. Mas 
as causas das preocupações no quotidiano levam-
-nos muitas vezes a esquecermo-nos daquilo que 
é verdadeiramente importante! O trabalho em re-
lações internacionais «entre outras ideias» pode 
ocupar um lugar de destaque na vida dos jovens e 
a língua portuguesa é já uma referência no panora-
ma internacional. Os cidadãos e empresas são con-
vidados a participar nesta fábrica de sonhos, que 
conta com cerca de 70 mil portugueses residentes 
no Québec e assim alargar os horizontes da comu-
nidade portuguesa e melhorar os meios da comu-
nicação social, que são pilares do nosso universo. 
A sua presença nas várias frentes de atividade e ao 
comprar produtos portugueses pode ajudar a revo-
lucionar a economia da nossa comunidade e tudo 

isto significa representar a afirmação dos interesses 
individuais e coletivos de todos os portugueses... 
Sem esquecer o nosso contributo ao desenvolvi-
mento económico do Canadá, que tão bem nos 
acolheu. Estou em crer que toda a comunicação so-
cial portuguesa e em particular «A Voz de Portugal, 
agora com o novo Editor Sylvio Martins» promo-
vem uma aproximação destes valores, entre todos 
os portugueses e Portugal.
o PrImeIro-mINIStro De PortuGAl
ANtóNIo coStA em VISItA oFIcIAl
Ao cANADA é um VerDADeIro 
AcoNtecImeNto.
A memória da presença portuguesa no Canada se 

insere na riquíssima relação com os povos deste 
país e sobretudo de uma empatia muito especial, 
devido ao facto de os portugueses terem chegado 
a estas terras distantes, habitadas por guerreiros, 
mercadores e pescadores abertos ao mundo. Hoje 
somos o resultado, também deste encontro e por 
toda a parte no Canadá encontramos memórias pú-
blicas e barreiras culturais respeitadas como matri-
zes naturais sobre a vida e as tradições dos povos.
Não li os protocolos assinados entre Portugal e 

o Canadá! Todavia temos felizmente um conjun-
to de leituras para acerto de contas, ganhos polí-
ticos, direitos sociais e comerciais. A cooperação 
neste processo será feita ao abrigo de protocolos 
assinados na cidade de Otava «OTTAWA» pelo 
primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau e pelo 
primeiro-ministro português António Costa.

mANuel roDrIGueS
Esta colaboração tem lugar no quadro das Capa-

cidades Nacionais: no domínio da atualização da 
cooperação na Segurança Social, compromisso dos 
dois países em relação à NATO, defesa do Comér-
cio Livre, defesa da Paz, proteção colectiva dos 
Oceanos e Intercâmbio entre Jovens Canadianos e 
Portugueses entre os 18 e os 35 anos. O programa 
da visita que terminou no dia 5 no Québec contou 
com cerimónias públicas com a participação dos 
portugueses, representantes das autoridades do Go-
verno do Québec, para além da população escolar. 
O poder e a influência estão na balança de comér-
cio e a bondade das obras está nos fins, e não nos 
instrumentos, as obras dos portugueses todas são 
boas, os instrumentos de que se serve, esses sim 
podem ser bons ou maus. A conclusão desta visita 
é um verdadeiro acontecimento na nossa história, a 
acontecer como fonte de estímulo ao pensamento. 
São assim os tempos de transformação a exigirem 
um imenso esforço para compor o puzzle. Isto por-
que a nossa comunidade está enredada numa mul-
tiplicidade de caminhos, de opções  de visões, de 
decisões, de lamentos, de vontades e de perspetivas 
de onde não irradia a luz nem as ideias firmes de 
que precisamos para traçar um rumo coerente. A 
cada passo a cada notícia, a cada dia, descobrimos 
que à nossa frente se abrem possibilidades, até en-
tão, mais ou menos conscientemente não conside-
radas!

“fête Des mères” realizaDo na igreJa católica no concelho De montreal

Dos quiosques d’exposições 
temporárias a la coci-

na africana: maio: maio das 
mães, do ti Jean-marie tsongo - marionetista, 
Gisèle Ndong - humorista e contadora de his-
tória, madame Nona matouala - maestra de 
cerimónia, tchiss loe esperancia - escritora 
e presidente do organismo les amis du Kongo 
et d’ailleurs & ma couleur, A. Figueira - pre-

sidente da comunidade angolana de montreal 
e jornalista, lydie olga Ntap - advogada e 
da Sra. eveline mavoungo moukoko, mãe do 
menino Blessing moukoko - “falecido na pis-
cina desportiva em montreal”.
Domingo comemorativo da 5ª edição da Festa 

das Mães, um dos eventos mais esperados pelas 
garinas do Distrito de Montreal e das comunida-
des independentes. Na ocasião foram distribuí-
dos certificados bem autenticados com o selo da 
vila de Longueuil e assinado pela prefeita Ma-
dame Sylvie Parent, que esteve ausente. Por se 
tratar de um grande evento, que está no mundo 

ANtóNIo FIGueIrA
“PAPA toNy” SeBAStIA

todo, a ação se tornou exemplar e educativa para 
os presentes. Madame Lydie Olga Ntap, presti-
giou o evento e fez a entrega dos certificados.
A comunidade angolana de Montreal teve o pri-

vilégio de receber 16 certificados. Muito obriga-

do pelo apoio constante, e celebramos este dia 
com uma pessoa que marcou muito a vida da 
CAM - Tchinakussoki Stella Tomas.
Para isso contamos com total parceria dos nos-

sos Conselheiros Municipais e demais funcioná-
rios que, juntos nesta força tarefa, iremos brindar 
às mães do futuro de maneira muito especial.
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Procurámos o xAMã porque não encontráva-
mos solução para o mal de estomago do meu 
marido. Não tolerava a comida andava com 
muitas dores e cada dia se tornava pior, pois 
vomitava tudo. Tornou-se bastante fraco por 
causa dos vómitos e dos remédios e o pior era 
que a medicina não evoluía nada e os médicos 
não encontravam outra solução. Tivemos co-

nhecimento do xAMã num jornal e através duma limpeza ele fez-lhe 
expulsou toda a maldade que o estava afetando e com a ajuda dumas 
eRVAS AMAZóNiCAS terminou de recuperar por completo. 

jOãO e fÁtiMa 

ultimamente o meu esposo começou a ter um 
comportamento estranho. Tornou-se muito sor-
rateiro ,deixou de ser carinhoso, parecia sem-
pre irritado, tudo o chateava e dava-me sempre 
desculpas porque andava stressado por causa 
do trabalho, mas eu sentia que havia mais al-
guma coisa. Visitei o xAMã e através de uma 
fotografia	o	XAMÃ	viu	que	havia	uma	das	suas	

empregadas que lhe estava a rogar uma praga através de  eNeRGiAS 
NeGATiVAS para mo roubar. Graças a DeuS que me enviou o xAMã 
porque senão teria perdido o meu casamento. Para sempre vou estar 
agradecido, por ele me ajudar a deixar essa mulher má e todo o mal 
que ela nos fez.                                                  sara cOrrEia

Há 12 anos que tenho a minha companhia de 
construção e sempre com muito sucesso, mas 
recentemente tive muitos problemas. Tinha vá-
rios contratos agora para o verão e a maioria 
cancelaram, e o que achei muito estranho, foi 
que várias peças de equipamento avariaram. 
Sob a recomendação dum amigo, visitei o xAMã 
íNDio, e com oS CARACóiS BRASiLeiRoS  

ele	revelou-me	a	existência	de	um	BRUXEDO	numa	panela	na	oficina	
principal. Fiquei muito surpreendido, mas ao mesmo tempo agrade-
cido pelo poder deste xAMã. Graças à sua ajuda a minha empresa 
voltou a prosperar novamente.

rObErtO alMEida

f1:lewis hamilton vence
o granDe prémio De espanha 

lewis Hamil-
ton, merce-

des GP, largando 
da pole-postion 
venceu tranquila-
mente no circuito 

da catalunha o Grande Prémio 
da espanha de Fórmula 1, con-

seguindo impor um ritmo que lhe 
permitiu terminar a prova com 
mais de 20 segundos à frente de 
seu companheiro Valtteri Bottas, 
numa corrida monótona, mas 
com várias peripécias em Barce-

lona, caso  para dizer... olé... e  
olé... espanha por favor! 
Hamilton lidera o Campeonato 

com 17 pontos de vantagem. Max 
Verstappen da Red Bull terminou 
em terceiro à frente de Sebastian 
Vettel (Ferrari) quarto e Daniel Ric-
ciardo (Red Bull) na quinta posição. 
Kevin Magnussen, da Haas, termi-
nou em sexto lugar uma volta atrás 

de Hamilton e nota curiosa os cin-
co primeiros ficaram separados por 
mais de 20 segundos entre eles. 
Próximo encontro no famoso 

circuito urbano de mónaco a 27 
de maio.

HélDer DIAS
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 P j v E d
1-Man. city 100 38 32 4 2
2-Man. united 81 38 25 6 7
3-Tottenham 77 38 23 8 7
4-Liverpool 75 38 21 12 5
5-Chelsea 70 38 21 7 10
6-Arsenal 63 38 19 6 13
7-Burnley 54 38 14 12 12
8-everton 49 38 13 10 15
9-Leicester City 47 38 12 11 15
10-Newcastle 44 38 12 8 18
11-Crystal Palace 44 38 11 11 16
12-Bournemouth 44 38 11 11 16
13-West Ham 42 38 10 12 16
14-Watford 41 38 11 8 19
15-B&H Albion 40 38 9 13 16
16-Huddersfield		 37	 38	 9	 10	 19
17-Southampton 36 38 7 15 16
18-Swansea City 33 38 8 9 21
19-Stoke City 33 38 7 12 19
20-W. Bromwich 31 38 6 13 19

Inglaterra
PremIer league

campeonatos europeus - classificação

 P j v E d
1-juventus 92 37 29 5 3
2-napoli 88 37 27 7 3
3-Roma 74 37 22 8 7
4-Lazio 72 37 21 9 7
5-internazionale 69 37 19 12 6
6-Milan 61 37 17 10 10
7-Atalanta 60 37 16 12 9
8-Fiorentina 57 37 16 9 12
9-Sampdoria 54 37 16 6 15
10-Torino 51 37 12 15 10
11-Sassuolo 43 37 11 10 16
12-Genoa 41 37 11 8 18
13-Bologna 39 37 11 6 20
14-Chievo 37 37 9 10 18
15-udinese 37 37 11 4 22
16-Cagliari 36 37 10 6 21
17-SPAL 2013 35 37 7 14 16
18-Crotone 35 37 9 8 20
19-Hellas Verona 25 37 7 4 26
20-Benevento 21 37 6 3 28

 P j v E d
1-Paris sg 92 37 29 5 3
2-Monaco 77 37 23 8 6
3-Lyon 75 37 22 9 6
4-Marseille 74 37 21 11 5
5-Rennes 57 37 16 9 12
6-Nice 54 37 15 9 13
7-Bordeaux 52 37 15 7 15
8-Saint-étienne 52 37 14 10 13
9-Montpellier 50 37 11 17 9
10-Nantes 49 37 13 10 14
11-Guingamp 47 37 12 11 14
12-Amiens 45 37 12 9 16
13-Dijon 45 37 12 9 16
14-Angers 41 37 9 14 14
15-Lille 38 37 10 8 19
16-Strasbourg 38 37 9 11 17
17-Caen 37 37 10 7 20
18-Toulouse 34 37 8 10 19
19-Troyes 33 37 9 6 22
20-Metz 26 37 6 8 23

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 84 34 27 3 4
2-schalke 04 63 34 18 9 7
3-Hoffenheim 55 34 15 10 9
4-B. Dortmund 55 34 15 10 9
5-B. Leverkusen 55 34 15 10 9
6-RB Leipzig 53 34 15 8 11
7-Stuttgart 51 34 15 6 13
8-e. Frankfurt 49 34 14 7 13
9-B. M´gladbach 47 34 13 8 13
10-Hertha BSC 43 34 10 13 11
11-Werder Bremen 42 34 10 12
12-FC Augsburg 41 34 10 11 13
13-Hannover 96 39 34 10 9 15
14-Mainz  36 34 9 9 16
15-SC Freiburg 36 34 8 12 14
16-Wolfsburg 33 34 6 15 13
17-Hamburger SV 31 34 8 7 19
18-FC Köln 22 34 5 7 22

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 90 37 27 9 1
2-atlético Madrid 78 37 23 9 5
3-Real Madrid 75 37 22 9 6
4-Valencia 70 37 21 7 9
5-Villarreal 60 37 18 6 13
6-Real Betis 60 37 18 6 13
7-Sevilla 55 37 16 7 14
8-Getafe 52 37 14 10 13
9-eibar 50 37 14 8 15
10-Real Sociedad 49 37 14 7 16
11-Girona 48 37 13 9 15
12-Alavés 47 37 15 2 20
13-espanyol 46 37 11 13 13
14-Celta de Vigo 46 37 12 10 15
15-Levante 46 37 11 13 13
16-Athletic 43 37 10 13 14
17-Leganés 40 37 11 7 19
18-Deportivo 29 37 6 11 20
19-Las Palmas 22 37 5 7 25
20-Málaga 20 37 5 5 27

eSPanha
lIga Santander

Jorge Jesus foi informaDo que não 
conta para o futuro Do sporting
Bruno de carvalho deixou no ar que pode 

haver um processo disciplinar que condu-
za ao despedimento, mas para já não avançou 
com nada.
Jorge Jesus foi esta segunda-feira chamado a 

Alvalade para uma reunião com a administração 
da SAD, na companhia dos adjuntos, durante a 
qual foi informado que não conta para o futuro 
do Sporting. Bruno de Carvalho referiu que os 
resultados não foram os es-
perados, que a derrota deste 
domingo na Madeira custou 
muitos milhões à SAD e que 
em face disso o Sporting vai 
ter de alterar o planeamen-
to da próxima época. Nesse 
sentido, o presidente deixou 
no ar que Jorge Jesus, e res-
tante equipa técnica, pode 
ser confrontado em breve com um processo dis-
ciplinar que conduza ao despedimento com justa 
causa.
No entanto, e para já, não avançou com nada: 

não há processo disciplinar, não há suspensão e 
não há nota de culpa. A ideia de toda a admi-

nistração é refletir sobre o próximo passo a dar 
e refletir também sobre o melhor timing para 
avançar para o divórcio. 
Até porque o tempo a partir de agora funciona 

a favor da SAD: permite perceber como reagirá 
o clube após estas reuniões. Ora por isso, Jorge 
Jesus continua a ser o treinador do Sporting e 
tem treino agendado para esta terça-feira, para 
as 16 horas, para começar a preparar a final da 

Taça de Portugal, agendada 
para o próximo domingo. 
O treinador, no entanto, e 
depois do que foi falado na 
reunião, não sabe ainda se 
estará mesmo no treino e se 
estará também no domingo 
no Jamor.
Refira-se, já agora, que 

Jorge Jesus e os adjuntos 
(Miguel Quaresma, Raul José, Mário Monteiro 
e Márcio Sampaio) mantiveram durante toda a 
reunião uma atitude muito tranquila e impertur-
bável, optando sobretudo por ouvir o presidente. 
Até porque qualquer reação imprevisível podia 
funcionar contra eles.

seleção: os 35 JogaDores pré-convocaDos para o munDial

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou 
a pré-convocatória da Seleção para o mun-

dial2018, no último dia do prazo de envio para 
a FIFA de uma lista preliminar de 35 jogadores.
Fernando Santos incluiu apenas três guarda-re-

des, pelo que salvo qualquer contratempo, estão 
definidas as três opções para o torneio: Rui Patrí-
cio, Beto e Anthony Lopes. Fábio Coentrão, que 
nesta segunda-feira anunciou que tinha comunica-

do ao selecionador que não estava disponível para 
o Mundial, já não entra nesta pré-convocatória. 
Com Eliseu e Kevin Rodrigues de fora, sobram 
três opções de raiz - Antunes, Mário Rui e Raphael 
Guerreiro -, ainda que Ricardo ou João Cancelo 
possam ser adaptados a esse lugar. O selecionador 
tem ainda Cédric e Nélson Semedo como alterna-
tivas para o lado direito da defesa. Relativamente 
ao eixo, e para além dos três campeões europeus 
- Pepe, Bruno Alves e José Fonte -, a lista contem-
pla Luís Neto, Rolando e Rúben Dias. No meio-
-campo a principal novidade é a inclusão de Sérgio 
Oliveira entre as opções, com Pizzi já excluído das 
possibilidades. No ataque destaca-se a inclusão de 
Rony Lopes e de Paulinho, com Bruma de fora.
coNFIrA A lIStA: Guarda-redes - An-

thony Lopes (Lyon), Beto (Goztepe) e Rui Patrício 
(Sporting)
Defesas - Antunes (Getafe), Bruno Alves (Ran-

gers), Cédric Soares (Southampton), João Cancelo 
(Inter), José Fonte (Dalian Yifang), Luís Neto (Fe-
nerbahçe), Mário Rui (Nápoles), Nélson Semedo 
(Barcelona), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro 
(Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Rolando 
(Marselha) e Rúben Dias (Benfica)
médios - Adrien Silva (Leicester), André Gomes 

(Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), João 
Mário (West Ham), João Moutinho (Mónaco), 
Manuel Fernandes (Lokomotiv), Rúben Neves 
(Wolverhampton), Sérgio Oliveira (FC Porto) e 
William Carvalho (Sporting)
Avançados - André Silva (Milan), Bernar-

do Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo 
(Real Madrid), Éder (Lokomotiv), Gelson Mar-
tins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valência), Nani 
(Lazio), Paulinho (SC Braga), Ricardo Quaresma 
(Besiktas) e Rony Lopes (Mónaco)

roberto mancini é
o novo selecionaDor
De itália

A federação italiana de futebol anunciou o 
nome do novo selecionador: Roberto Man-

cini. Aos 53 anos, o treinador tentará devolver os 

grandes palcos à Squadra Azzurra, após o enor-
me falhanço que se revelou a qualificação para 
o Mundial da Rússia. Avançado extraordinário, 
Roberto Mancini representou a Itália entre 1984 
e 1994, 36 internacionalizações/4 golos. Como 
treinador começou na Fiorentina, em 2001, pas-
sando posteriormente por Lazio, Manchester 
City, Inter e Zenit. Mancini sucede a Gian Piero 
Ventura e ao interino Luigi Di Biagio.
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1-Nacional 71 38 19 14 5 72 45
2-Santa Clara 66 38 19 9 10 55 40
3-Ac. Viseu 64 38 17 13 8 50 40
4-Académica 63 38 19 6 13 59 40
5-Penafiel	 62	 38	 17	 11	 10	 55	 43
6-Arouca 59 38 16 11 11 42 37
7-FC Porto B 58 38 18 4 16 50 55
8-Leixões 56 38 14 14 10 50 43
9-Cova da Piedade 51 38 14 9 15 42 45
10-Varzim 50 38 13 11 14 41 41
11-V. Guimarães B 50 38 14 8 16 44 49
12-UD Oliveirense 49 38 13 10 15 45 47
13-Benfica	B	 49	 38	 14	 7	 17	 54	 60
14-FC Famalicão 48 38 13 9 16 46 49
15-Sp. Covilhã 47 38 12 11 15 32 41
16-Braga B 44 38 10 14 14 44 48
17-U. Madeira 44 38 12 8 18 44 53
18-Sporting B 42 38 11 9 18 46 65
19-Gil Vicente 36 38 8 12 18 29 45
20-Real 32 38 8 8 22 47 61

  P J V E D GM GS

1-fc porto 88 34 28 4 2 82 18
2-Benfica	 81	 34	 25	 6	 3	 80	 22
3-Sporting	 78	 34	 24	 6	 4	 63	 24
4-Braga	 75	 34	 24	 3	 7	 74	 29
5-Rio	Ave	 51	 34	 15	 6	 13	 40	 42
6-Chaves	 47	 34	 13	 8	 13	 47	 55
7-Marítimo	 47	 34	 13	 8	 13	 36	 49
8-Boavista	 45	 34	 13	 6	 15	 35	 44
9-V.	Guimarães	 43	 34	 13	 4	 17	 45	 56
10-Portimonense	38	 34	 10	 8	 16	 52	 60
11-Tondela	 38	 34	 10	 8	 16	 41	 50
12-Belenenses	 37	 34	 9	 10	 15	 33	 46
13-Desp.	Aves	 34	 34	 9	 7	 18	 36	 51
14-V.	Setúbal	 32	 34	 7	 11	 16	 39	 62
15-Moreirense	 32	 34	 8	 8	 18	 29	 50
16-Feirense	 31	 34	 9	 4	 21	 32	 48
17-P.	Ferreira	 30	 34	 7	 9	 18	 33	 59
18-Estoril	Praia	 30	 34	 8	 6	 20	 29	 61

  PTS  J V E D GM   GS

34ª joRnADA

38ª joRnADA

Desp. Aves 2-3 Chaves
V. Guimarães 0-1 FC Porto
Boavista 1-0 Belenenses
V. Setúbal 1-0 Tondela
Marítimo 2-1 Sporting

Feirense 0-0 estoril Praia
Portimonense 3-1 P. Ferreira
Benfica	1-0 Moreirense

Rio Ave 1-0 Braga

taÇa dE POrtugal

 
EurOPa lEaguE  quartOs-dE-final

liga dOs caMPEÕEs
MEias-finais
Liverpool (7-6) Roma        5-2        2-4
Bayern München (3-4) Real Madrid    1-2        2-2
final: real Madrid  2018/05/26  | 14:45  liverpool

MEias-finais
Arsenal (1-2) Atlético Madrid        1-1 0-1
Marseille (3-2) Red Bull Salzburg       2-0 1-2 (a.p.)
final: Marseille  2018/05/16 | 14:45  atlético Madrid

  1ª MãO 2ª MãO
fc POrtO - sPOrting                       1-0 0-1 (4-5)GP
dEsP. avEs - caldas                         1-0   2-1 (a.P.)

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

gruPO East
 j P
1-atlanta united fc 11 25
2-New York City FC 11 21
3-Columbus Crew 11 20
4-orlando City 9 19
5-NY Red Bulls 9 18
6-Ne Revolution 10 17
7-Chicago Fire 10 11
8-Philadelphia union 9 10
9-impact Montréal  11 9
10-Toronto FC 9 7
11-DC united 8 5

gruPO WEst
 J P
1-sporting kc 11 23
2-Los Angeles FC 10 20
3-FC Dallas 9 16
4-Portland Timbers 9 14
5-Real Salt Lake 10 13
6-Houston Dynamo 8 12
7-Vancouver Whitecaps 10 11
8-LA Galaxy 10 10
9-Minnesota united 10 9
10-SJ earthquakes 9 8
11-Colorado Rapids 9 8
12-Seattle Sounders 9 8

2018/05/20 Desp. Aves 12:15 Sporting

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 0-1 FC Porto B

mARcADoREs
jogador j g
1-Jonas	[Benfica]	 30	 34
2-Bas	Dost	[Sporting]	 30	 27
3-M.	Marega	[FC	Porto]	 29	 22
4-Aboubakar	[FC	Porto]	 28	 15
4-Fabrício	Messias	[Portimonense]	 29	 15
4-Raphinha	[V.	Guimarães]	 32	 15
7-Paulinho	[Braga]	 30	 13
8-Paolo	Hurtado	[V.	Guimarães]	 25	 11
8-Ricardo	Horta	[Braga]	 30	 11
8-William	Oliveira	[Chaves]	 28	 11

paços De ferreira e estoril conDenaDos;
sporting tropeça e benfica apanha
estraDa para os milhões Da champions

Alegrias extremas, alívios gigantes, feridas 
abertas e tristezas profundas. A última 

jornada da liga é habitualmente um carros-
sel de emoções e nesta temporada a tradição 
manteve-se.
Com o título formalmente decidido para o FC 

Porto há uma semana, havia no entanto muito 
por resolver-se nos derradeiros 90 minutos do 
campeonato: o acesso à 3.ª pré-eliminatória da 
Liga dos Campeões via 2.º lugar, o 3.º lugar que 
ainda estava ao alcance do Sp. Braga, algumas 

escaladas de posições e a luta pela permanência, 
numa arena com cinco equipas (Moreirense, V. 
Setúbal, Feirense, Paços de Ferreira e Estoril lá 
dentro).
A tarde de domingo seria de enormes palpita-

ções, fortemente desaconselhável a corações 
débeis. Seis dos nove jogos da ronda começa-
ria, sincronizados, à mesma hora: Rio Ave-Sp. 
Braga, Benfica-Moreirense, Marítimo-Sporting, 
V. Setúbal-Tondela, Feirense-Estoril e Portimo-
nense-Paços de Ferreira.
A abrir a ronda, na sexta-feira, o Desp. Chaves 

tinha ido à Vila das Aves arrancar uma vitória 
por 3-2 num jogo em qual esteve em desvanta-
gem até ao minuto 89: selo de Matheus Pereira, 
extremo emprestado pelo Sporting que se tornou 
numa das grandes figuras dos flavienses, que ter-
minaram o campeonato num honroso sexto lu-
gar.
No sábado chegou a consagração do FC Porto. 

Os azuis e brancos foram a Guimarães com o tí-
tulo já resolvido, mas tinham a possibilidade de 
chegar ao recorde de pontuação (88) estabeleci-
do pelo Benfica há duas épocas. A equipa de Sér-
gio Conceição venceu com um golo solitário de 
Marcano e da Cidade Berço seguiu para os Alia-
dos, no Porto, para mais um capítulo de festa.
Também decididas, ou perto disso, estavam as 

vidas de Boavista e Belenenses, que se defronta-
ram no Estádio do Bessa. Os axadrezados vence-
ram por 1-0 (Kuca, 19’) e ultrapassaram na reta 

final o V. Guimarães, fixando-se no 8.º lugar, en-
quanto os lisboetas cairiam no dia seguinte um 
lugar na tabela.
O dia seguinte, domingo, seria o dia de (quase) 

todas as decisões. Na Luz, no Funchal, em Setú-
bal, em Santa Maria da Feira e em Portimão.

Na Luz, Jonas regressou aos golos e deu, de 
penálti, os três pontos ao Benfica na receção ao 
Moreirense, que chegava a esta ronda ainda sem 
a permanência assegurada mas no menos incó-

modo lugar entre os aflitos.
Para chegarem ao 2.º lugar, os encarnados ti-

nham obrigatoriamente de conseguir um resulta-
do melhor do que o do rival Sporting na derradei-
ra ronda. A equipa de Jorge Jesus foi à Madeira 
perder com o Marítimo por 2-1, caiu para fora do 
acesso à Liga dos Campeões e o trambolhão só 
não foi maior porque o Sp. Braga também vaci-
lou na visita a Vila do Conde, onde perdeu com 
o Rio Ave por 1-0 (Tarantini, 43’).
Na luta pela salvação, a derrota do Moreirense 

na Luz acabou por não ser comprometedora para 
a equipa de Petit, até porque só um dos quatro 
adversários venceu nesta ronda: o V. Setúbal, 
que se salvou da descida no último sopro ao ven-
cer em casa o Tondela (1-0) com um golo de An-
dré Pereira.
Uma derrota no Algarve com o Portimonense 

por 3-1 acabou por condenar o Paços de Ferreira 
e permitir à equipa da casa escalar do 12.º para o 
10.º posto, enquanto o Feirense celebrou a per-
manência com um empate (0-0) na receção ao 
Estoril, que desce à II Liga juntamente com os 
pacenses.
É o cair do pano da Liga 2017/18? Sim, mas 

ainda há um jogo que pode ter influência na 
época 2018/19: a final da Taça de Portugal en-
tre Sporting e Desp. Aves, à atenção do Rio Ave, 
que torce por um sucesso dos leões que lhe per-
mita ocupar o 5.º e último lugar nas competições 
europeias.
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