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Espírito santo Está passando por aqui

dia dos açorEs na Casa dos açorEs
dEspEdida do Embaixador

dE portugal no Canadá

EmpatE dE portugal
dEixa Europa surprEEndida

Portugal empatou esta segunda-feira 
diante da Tunísia (2-2) no seu pri-

meiro teste antes do Mundial’2018. Um 
empate que, apesar dos erros defensivos 
da equipa das quinas, não deixa de ser 
surpreendente. Já os espanhóis destaca-
ram a ausência de Cristiano Ronaldo na 
formação lusa e dizem mesmo que Portu-
gal “resvalou” sem o seu capitão.
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eDItorIAl

DANIel loureIro
DIretor

Na minha recente deslocação a Lisboa aquando da reunião do Conselho permanente do Conselho 
das comunidades portuguesas tive oportunidade de trazer comigo algumas notícias para vós. 
Notícias que já têm saído em alguns jornais e que, eu próprio, já tenho também divulgado. Quero 

aproveitar para esclarecer tudo com números e com a minha opinião também. 
Antes de mais gostava de partilhar convosco que o recenseamento automático está muito próximo 

para as nossas comunidades. Um ponto que eu acredito importante pelo respeito da democracia. 
Este recenseamento permitirá a muitos mais portugueses de poderem votar nos diversos processos 
eleitorais em Portugal. Os números são astronómicos. Por exemplo, na América do Norte, vamos 
passar de cerca de 177 000 eleitores para 363 000. O maior aumento verifica-se na Europa, onde se 
passará de 108 000 recenseados para 830 000. No mundo inteiro, o número passa de 318 263 para 
1 381 498. Verificamos aqui uma quadruplicação do número de eleitores para as legislativas e para 
a presidência da República. Aqui, quero vos dizer que continuamos a trabalhar para também poder 
votar nas Autárquicas e também em referendos nacionais.  
Sendo honesto convosco, este aumento significativo do número de eleitores traz-me algumas preo-

cupações. A primeira, e é sempre a mesma, é a da participação eleitoral. Com maiores números de 
eleitores a percentagem de abstenção vai ter tendência a aumentar, claro. Olhando eu para o lado 
positivo, o número de votantes também se arrisca a ser maior em absoluto. Portanto, neste momento 
são cerca de 28 000 as pessoas que votaram no mundo, este número pode muito facilmente subir nas 
próximas eleições. É com esta mesma preocupação que temos, juntos, de trabalhar para aumentar o 
número de votantes. O que se passa a nível político em Portugal também faz parte daquilo que nós 
somos, daquilo que nos toca como comunidade portuguesa. Os políticos em Portugal podem decidir 
coisas para cerca de 5 milhões de portugueses e luso-descendentes por este mundo fora mas só 28 
000 de nós é que exercemos o direito constitucional de votar nas eleições em Portugal. Porque será? 
Acredito eu que a distância política entre os governantes e as comunidades é grande. Não queira 
isto dizer que ela seja impossível de encurtar. Mas para isso, temos que sim, nós também fazer um 
esforço. Claro que eu continuarei a lutar para que lá dentro, como costumo dizer, se preocupem 
connosco. Se na sua recente visita o Primeiro ministro disse que a comunidade portuguesa do Cana-
dá era o melhor cartão de visita de Portugal, eu acredito que os Portugueses aqui residentes valem 
muito mais e merecem muito carinho por diversas razões. Os nosso exemplos de sucesso aqui são 
muitos e em diversas áreas. Portanto acredito que se queremos um Portugal forte neste mundo, ele 
passa por acarinhar as nossas comunidades ou como disse o Primeiro ministro, acarinhar o nosso 
cartão de visita. Eu sempre defendi que a única forma de manter viva as nossas comunidades é pela 
língua e a cultura portuguesa. Temos que transmitir esta língua e esta cultura aos mais novos senão, 
seremos simplesmente assimilados.
Outro assunto importante, foi a questão da Lei da Nacionalidade, de forma mais comum a Lei dos 

Netos. Assunto importante para as nossas comunidades espalhadas pelo mundo, e mais precisa-
mente aquelas que estão radicadas há muito tempo em vários países, como por exemplo no Brasil. 
Esta lei permitirá aos avós transmitir diretamente a nacionalidade portuguesa aos netos, sem ter de 
passar pelos filhos. Havia aqui um certo imbróglio face ao facto de se ter de comprovar uma ligação 
efetiva a Portugal. A pergunta que surgia era sempre como uma criança de 8 anos, por exemplo, iria 
comprovar uma ligação efetiva a Portugal? A ligação que essa criança seria capaz de provar, era 
simplesmente a ligação aos avós e o afeto que tem por eles. As nossas preocupações foram ouvidas 
e não será preciso comprovar ligação efetiva a Portugal até à idade dos 14 anos. A partir dessa idade, 
haverá critérios a respeitar, que são: demonstrar um conhecimento da língua portuguesa, demonstrar 
um ligação ao território nacional português e não ter sido condenado com uma pena equivalente ou 
superior a três anos perante a lei portuguesa. Estes últimos critérios não sendo eles cumulativos, 
portanto, basta ter um dos três para poder obter a nacionalidade portuguesa. Claro que se tiver os 
três critérios, o seu processo corre riscos de ser mais fácil. Mais uma vez, acredito que esta nova 
lei venha ajudar em muito as nossas comunidades e também acredito que não é um privilégio ser 
português, mas sim um direito constitucional para todos nós, quer estejamos lá dentro ou cá fora. 
Estas foram duas das grandes componentes da nossa reunião em Lisboa. Claro que houve outras 

como o ensino da língua portuguesa ou os métodos de votação nas comunidades. Estes temas ficam 
para a próxima semana. Se desejarem discutir estes temas comigo estejam sempre à vontade.
Um abraço.

Daniel Loureiro
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ANtóNIo PeDro coStA

HomEnagEando um amigo

esta semana, esta minha 
crónica servirá para ho-

menagear um amigo, amigo 
de infância que já partiu de 
forma tão depressa, pois ainda 

pelo natal estivemos juntos conversando de 
tudo e de nada.
Ainda tentava digerir o desaparecimento de um 

familiar no Brasil, ido em jovem para aquelas 
Terras de Vera Cruz, precisamente em dia do 
Pentecostes, festa que o meu parente tanto ama-
va, tendo levado mesmo, após a sua única visita 
que fizera a esta ilha do Arcanjo, uma coroa e 
bandeira de Espírito Santo que ofereceu à Casa 
dos Açores de S. Paulo, e eis-me que em dia da 
pombinha recebo a notícia do falecimento de 
um amigo, que desapareceu precocemente do 
meio de nós. Trata-se de Pedro Blayer, funcio-
nário superior da Empresa de Eletricidade dos 
Açores desde a sua fundação, que sucumbiu a 
uma doença incurável, num curtíssimo período 
de tempo e que o levou a suportar estoicamente 
um sofrimento doloroso. O Engenheiro Blayer 
era um amigo bom, simples e despretensioso, 
que cultivava a amizade até ao mais alto grau e 
que gostava de ajudar aos que o rodeavam, sem-
pre de forma muito discreta com alto sentido de 
bem-fazer. Veio adolescente a esta ilha, provin-
do da Vila das Velas de S. Jorge e aqui estudou 
e depois rumou ao Continente onde se formou 
na Universidade do Porto. De regresso, foi tra-
balhar para a Direção Regional de Energia, ao 
lado do Engº Deodato de Magalhães e do Engº 
Luís Simas, onde aprendeu a gestão dos segre-
dos da eletricidade. Aquando da constituição da 
Empresa de Eletricidade dos Açores, Blayer foi 
um funcionário sempre acessível e competen-
te. Era irmão da Professora Catedrática, a aço-
riana Doutoura Irene Blayder, que em Toronto 
tem um papel prestigiante na nossa comunidade 
portuguesa. Desde criança que o acompanhei na 
amizade e quis o destino que, no dia do meu ca-
samento, o Blayer, como convidado dos espon-
sais tivesse encontrado naquele evento a minha 
amiga Luíza, de Rabo de Peixe e ali mesmo eles 
começaram uma amizade que resultou num na-
moro, que depois os levou ao altar da Igreja do 
Senhor Bom Jesus daquela Vila.
Pedro Blayer adoptou Rabo de Peixe como sua 

terra, até ao derradeiro minuto da sua vida e exer-
ceu a cidadania de forma ativa e responsável, 
participando nas listas para a Assembleia de Fre-
guesia. Fez parte com a Luiza das equipas de ca-
sais que acompanham os jovens que pretendem 
contrair matrimónio religioso, e das equipas de 
Leitores, sempre com um sentido de prestar um 
serviço ao próximo. No âmbito da solidariedade, 
Pedro Blayer fez parte do grupo dos fundado-
res do Lions Clube de Rabo de Peixe, chegando 
mesmo a ser seu Presidente e mais tarde Presi-
dente de Divisão a nível da estrutura dos Açores, 
marcando com o seu empenho e dedicação a sua 
passagem pelos Lions de forma indelével, sendo 
notória e apreciada a sua competência como di-
retor de sessão das sessões daquele movimento 
leonístico. Aquando da sua doença, eu tive muita 
dificuldade em o visitar, pois não tinha coragem 
para ver um amigo assim padecer. Recebeu-me 
em sua casa pela última vez no dia 25 de abril e 
fiquei esperançado que ele conseguiria vencer a 
doença, pelo que a notícia da sua morte foi de 
um grande impacto e comoção por saber do seu 
desaparecimento.
Quis o destino que eu estivesse muito longe 

da minha terra e não pudesse acompanhá-lo 
no seu funeral, mas fica para sempre regista-
da a lembrança de um bom amigo que par-
tiu precocemente mas que merece, que envie 
mesmo distante, esta minha singela homena-
gem em sua memória. 

linHa abErta:
514 790.0251

publiCidadE:
514 366.2888

domingo das 16H às 18H
5877 papinEau, montrEal, qC

produtora
rosa VElosa
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BelezA DA SemANA

foto DA SemANA

eddy Sousa e DJ XmeN estão de volta

PArABéNS

dEspEdida do Embaixador
dE portugal no Canadá

Quarta-feira, 23 de maio 
de 2018 no grandioso 

restaurante Portus 360 foi 
organizado um evento triste 
que foi a despedida do  em-

baixador José moreira da cunha.

Eu sempre tive uma boa relação de amizade e 
profissional com ele. E, sempre me ajudou em 
alguns eventos onde eu precisava de informa-
ção. E ele também disse, em vários ocasiões, que 
sempre lia o jornal A Voz de Portugal todas as 

quartas-feiras e gostava muito do seu estilo e da 
sua maneira de apresentação.
E por isso o jornal A Voz de Portugal homena-

geou o embaixador para ser o “Embaixador do 

Jornal A Voz de Portugal”.
Também a Casa dos Açores ofereceu uma pla-

ca honorável. O Cônsul-geral Manuel Guedes de 
Sousa e o Conselheiro da comunidade e diretor 
deste jornal deram lindos discursos sobre o em-
baixador.
Podem ir à Viva tV ver e ouvir este evento.

SylVIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

fEsta da ribEira quEntE 
EM nEw bEdfOrd
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dia dos açorEs na Casa dos açorEs
SylVIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

o Dia dos Açores foi ins-
tituído pelo parlamento 

açoriano em 1980, destinado 
a comemorar a açorianidade 
e a autonomia do arquipéla-

go. é a maior celebração religiosa e cívica dos 
Açores.

A escolha da Segunda-Feira do Espírito Santo 
(também conhecida por Dia do Bodo ou Dia da 
Pombinha), isto é a segunda-feira imediatamente 
após a festa religiosa do Pentecostes, alicerça-se 
no facto da comemoração do Espírito Santo - em 
que se entrelaçam as mais nobres tradições cris-

tãs com a celebração da Primavera, da vida, da 
solidariedade e da esperança -, constituir a prin-

cipal festividade do povo açoriano.
Em Montreal a instituição que organiza anual-

mente este evento é a Casa dos Açores do Que-
beque (Cacorbeq) em Montreal, que está situa-
do no 229, rua Fleury oeste. Eles organizaram 
um evento bastante interessante segunda-feira, 
dia 28 de maio de 2018, com um lançamento 
do livro: ‘DE UMA ILHA PARA A OUTRA’ de 
José-Louis Jacome, incluindo uma exposição de 
fotografias e projeção de filme sobre a imigração 
da sua família.
A noite decorreu muito bem com a abertura do 

evento presidente Benjamim Moniz a dar as boas 
vindas à todos os presentes. Depois o conselhei-
ro das comunidades e diretor deste jornal, Daniel 
Loureiro fez uma linda alocução sobre este dia 

tão importante para os açoreanos e depois o Côn-
sul-geral José Guedes de Sousa discursou sobre 
os Açores e a sua partida de Montreal, e que já lá 
vão 4 anos de trabalho que deu muito fruto para 
a comunidade.
Joaquim Eusébio discursou sobre esta linda 

obra, e para finalizar José-Louis Jacome falou 
sobre esta experiência de escrever um livro e 
todo o trabalho que é de realizar um obra lite-
rária.

Estas coisas não são simples a fazer e adorei 
muito o profisionalismo do trabalho na sua ín-
tegra. Em primeiro a infografia do material é 
incrível, a apresentação do livro e do documen-

to informativo é realmente bem concebido e a 
qualidade é magnífica. A exposição do fotos é 
informativa e os panéis são lindos. Acho que ele 
deveria fazer dois ou três lançamentos através da 
comunidade ou das associações para todos ve-
rem este trabalho, especialmente o documentário 
que foi realizado e apresentado.
Parabéns ao José-louis Jacome por este 

evento bastante interessante, e Viva os Açores.
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Espírito santo Está passando por aqui

A comunidade católica, de 
Santa cruz em montreal, 

celebrou mais um ano  a festa 
em honra do Divino espírito 

Santo como acontece desde 1979 nesta cidade.
Pelo primeiro ano, com um formato diferente 

daquele que existia no passado em que foi for-
mada uma comissão de festas, constituída por 
devotos  que no ano de 2017 tiveram Domingas 
na sua casa, sem que ninguém fosse obrigado a 
ser membro da mesma, mas sim de uma maneira 
voluntaria que conjuntamente com a mordoma 
(presidente da comissão) Armanda Garcia, reali-
zaram as festas de 2018.
Como estamos vivendo, presentemente, por 

todo o mundo açoriano, as festas em Honra do 
Divino Espírito Santo, e como o sentimento de 
religiosidade é um fator que tem marcado toda 
a história deste povo, que desde sempre, a fazer 
uma homenagem ao Espírito Santo que é, para 
o cristianismo, a Terceira Pessoa da Santíssima 
Trindade.
Da Páscoa ao Pentecostes, e até São Pedro, os 

Açorianos, residentes nas ilhas e os que vivem 
no estrangeiro, festejam o divino Espírito Santo, 
cuja tradição remonta ao século XIII e que os po-
voadores do século XV encarregaram-se de le-
var a todas as ilhas do arquipélago, e os que emi-

graram, mais tarde o mesmo fizeram, divulgando 
esta tradição entre todos os portugueses na sua 
area de residência na terra de acolhimento.
Nos Açores todas as paróquias têm a sua mor-

domia, irmandade ou império, “Ter o Senhor Es-
pírito Santo em casa, é uma Alegria e uma Hon-
ra”, esta é uma expressão muitas vezes usada 
para demonstrar a devoção dos açorianos, pelo 
Divino. 
Durante a semana e ao cair da noite várias pes-

soas se juntaram para rezar o terço em louvor do 
divino, e de sua mãe Maria Santíssima!
Na sexta-feira após a recitação do terço foram 

servidas a todos os presentes a carne guisada.
No sábado o dia começou com a bênção e dis-

tribuição das pensões e missa por intenção das 

famílias que receberam pensões.
O Arraial foi bem animado e com conteúdo 

para todos os gostos com atuação dos grupos, 
folclóricos de Montreal e Ilhas do Encanto, Eddy 
Sousa, Jordelina Benfeito, Arlindo Andrade vin-
do dos Estados Unidos tudo isto, ao som e luz do 
DJ Alex Moreira.
Como tem vindo a ser costume o cortejo solene 

em honra do Espírito Santo saiu da cave igreja, 
com o percurso habitual pelas ruas adjacentes, 
vizinhas à Igreja de Santa Cruz, Rachel, Clark, 
Marianne, Saint Urbain, e Duluth, acompanhado 
pelas bandas filarmónicas, Portuguesa de Mon-
treal e Do Divino Espírito Santo de Laval.
A celebração eucarística e coroação foi celebra-

da pelo Padre Phong, acompanhado pelas vozes 
do grupo coral Santo Cristo sobre a mestria de 
Filomena Amorim, seguindo-se as tradicionais 
sopas do Espírito Santo, que foram servidas a 
mais de 750 pessoas, o arraial com o concerto da 
Filarmónica do Divino Espírito Santo de Laval 

sobre a batuta do Maestro Gilberto Pavão e de 
Montreal, Maestro Leonardo Aguiar e o apren-
diz o jovem Brian Ferreira que foi uma agradá-
vel surpresa para todos os presentes.
As festas deste ano terminaram com o sorteio 

das Domingas, este ano apenas duas coroas e 
não três como nos outros anos por haver menos 
pessoas a dar o nome para ter uma Dominga para 
o próximo ano.

Por fim e por haver dois devotos que demostra-
ram o interesse para serem mordomos, foi ne-
cessario recorrer ao sorteio, e sobre a supervisão 

do padre Phong, e com a ajuda de uma criança 
o mordomo(a) sorteado para 2019, foi Sara Bap-
tista, portuguesa oriunda do continente!
Para terminar o responsável da missão de Santa 

Cruz. Congratulou e agradeceu à mordoma Ar-
manda Garcia e toda a sua comissão de festas 
que fizeram um bom trabalho, em honra do Di-
vino Espírito Santo.

márIo cArVAlho
fotoS De mANuel NeVeS
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Sinto-me muito abençoado por ter encon-
trado o PoDeRoSo CHAMAN porque 
sofria de muitas dores no corpo, sempre 
fatigadas, sem energia e sem dor. eu pro-
curei ajuda através dos médicos, mas eles 
disseram que eu estava em perfeita saúde, 
eu tive que descansar. Mas o tempo pas-
sou e fiquei pior. Eu viajei para o meu país, 
Portugal e eles recomendaram-me a visitar 
um CHAMAN. Graças ao jornal que encon-

trei e abençoei DeuS através das CeRiMÔNiAS De CuRA, o CHA-
MAN me curou. eu sou muito grato por seus RiTuAiS PoDeRoSoS 
porque recuperei minha saúde. cÉlia fErnandEs.

Após 28 anos de casamento, meu marido me 
abandonou, ele saiu com outra mulher. eu me 
senti tão confuso porque eu não entendi o que 
estava acontecendo, estávamos bem e a qual-
quer momento mudou comigo e ele me disse 
que não sentia mais nada por mim. Senti-me 
tão desesperada, sozinha e angustiada, que 
busco ajuda com o CHAMAN iNDiANo e, 
através da fotografia do meu marido e de um 

espelho, revelei uma mulher que o manipulava através das eNeRGiAS 
sobrenaturais para afastá-lo de mim. Graças a uma LiMPeZA eSPiRi-
TuAL que o CHAMAN fez, meu marido reconsiderou e voltou para nos-
sa casa. estamos mais unidos do que nunca. rachEl fErrEira.

Meu namorado teve uma mudança repentina 
comigo. 3 meses antes do nosso casamento, 
ele me pediu para adiar a data, porque eu não ti-
nha certeza se ele queria se casar. ele começou 
a se distanciar e discutir tudo até terminar comi-
go e cancelar o casamento. Procure ajuda com 
várias pessoas, mas sem resultados. eu pensei 
que tinha perdido para sempre, até que uma 

amiga me trouxe com o CHAMAN e na primeira visita ela me mostrou 
através da nossa foto o WiTCH que a família dela estava fazendo 
para nos separar. estou imensamente grato e satisfeito com os re-
sultados do CHAMAN, que se cumpre porque eu DeSTRuiR o MAL 
e já estamos organizando nosso casamento novamente. anóniMO
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imagEm pErEgrina

No r m a l m e n -
te somos nós 

quem faz uma pe-
regrinação ao santuário de fáti-
ma.
Desta vez é a imagem peregrina 

de Nossa Senhora de Fátima que 
vem até nós. Esta Imagem que é um 
belo símbolo da Mãe da Ternura e 
da Misericórdia que vem visitar os 

filhos nos lugares onde vivem e tra-
balham.
Santa Cruz empenhou-se para que 

a que a Sua visita seja uma gran-
de bênção para toda a comunidade 
e um momento forte de oração, de 
evangelização, de revitalização da 
fé. Acolher a mãe que ajuda a con-
templar a ternura e a misericórdia 
de Deus; a mãe que reúne os seus 
filhos em família para que cada um 
se sinta membro afetivo e efetivo 
desta família que é a Igreja; aquela 
mãe que convida os filhos a serem, 
como ela, Igreja em saída que vai 

levar a ternura, o calor e a alegria do 
Evangelho a todos os lares.
A imagem peregrina chegou com 

mais de duas horas de atraso a San-

ta Cruz, porque a paróquia “Notre 
Dame D’Afrique” se esqueceu de 
a vir trazer. Foi então que o nosso 
amigo António Cunha tomou a ini-
ciativa de a ir buscar a toda a velo-
cidade. Ao chegar ao adro da igreja, 
em procissão, levou-a até ao altar, 
enquanto a Filarmónica Portuguesa 

de Montreal tocava o hino à Senho-
ra de Fátima. 
A comunidade esteve em constan-

te oração com Nossa Senhora de 

Fátima desde o passado Domingo 
até ontem.
No final da solene Eucaristia, a co-

munidade despediu-se da Virgem 
peregrina, que tomou rumo à Mis-
são de Nossa Senhora de Fátima de 
Laval, onde permanecerá até o re-
gresso a Portugal.

ANtero
BrANco
e fotoS De
mANuel NeVeS
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CONVITE

NOVO
CEREMONIA DAS GERAÇÕES
Uma cerimónia, criado para homenagear  
as nossas mães e nossos pais.

13 h
Música de fundo
Visita do Jardim
13 h 30
Vôo de borboletas
13 h 50
Cantos por Danielle Oddera
14 h 15
Leituras por
Dominique De Pasquale

No jardim das memórias Ao Mausoléu Saint-Martin

No Pavilhão
14 h 30 – 15 h 30
Haverá um beberete para todos

Reservação
activites@memoria.ca 
ou 514 277-7778

14 h 15
Orações na capela
(em francês, italiano e 
português)
14 h 30 – 15 h 
Bênção das Eras

Domingo, 10 DE JUNHO

               Para 
Os nOssOs Pais

Um

PENSAMENTO 

O Mausoléu St- Martin e o Jardim das 
Memórias estão localizados no fundo 
do complexo funerário.

Alfred Dallaire| MEMORIA   
2159, boul. Saint-Martin Est, Laval

Costa não Vê “grandEs mudanças
no quadro fisCal” nos próximos anos
esta posição foi transmitida por 

António Costa no final de um 
almoço/conferência promovido 
pela Associação de Amizade Por-
tugal estados unidos, em lisboa, 
na sequência de uma pergunta 
formulada pelo empresário e ex-
-presidente do Sporting Godinho 
lopes.
“Não antevejo grandes mudanças 

no quadro fiscal do país nos pró-

ximos anos”, respondeu o líder do 
executivo, considerando que já se 
encontra “consolidado o essencial 
da redução da carga fiscal” com que 
o seu Governo estava comprometido 
nesta legislatura.
A prioridade fundamental do país, 

justificou o primeiro-ministro, é re-
duzir a sua dívida, “o que implica a 
necessidade de se manter níveis de 
saldos primários relativamente ele-
vados”.
“Isso implica quer que não se possa 

aumentar a despesa tanto como de-
sejaríamos, assim como implica não 
baixar a carga fiscal tanto quanto 
desejaríamos. Temos de nos manter 
neste equilíbrio até existir um nível 

de dívida sustentável que nos alivie 
de riscos relativamente a imponde-
ráveis no cenário internacional, de-
signadamente na sequência de even-
tuais guerras comerciais”, disse.
Na resposta à mesma pergunta, o 

primeiro-ministro também defendeu 

a tese de que a solução de Governo 
encontrada entre as forças políticas 
da esquerda portuguesa tenha re-
presentado um fator negativo para 
o investimento privado. “A oposi-
ção começou por criticar o Governo 
antecipando que só haveria investi-
mento público e não privado. Ago-
ra, a oposição diz que o investimen-
to público deveria ser bem maior 
do que o privado”, reagiu. António 
Costa afastou também uma solução 
a prazo de Governo “Bloco Central” 
PS/PSD, advertindo que essa opção 
poderia contribuir para a emergência 

de correntes populistas. O primeiro-
-ministro defendeu mesmo que o 
seu executivo tem atualmente maior 
estabilidade política do que possuiu 
em dois anos e meio o Governo do 
“Bloco Central” formado entre 1983 
e 1985. Referiu mesmo que, dentro 
em breve, o atual Governo suportado 
no parlamento pelo Bloco de Esquer-
da, PCP e PEV, com sensivelmente 
dois anos e meio de vida, ultrapas-
sará em número de dias em funções 
o executivo do “Bloco Central”, que 
foi liderado por Mário Soares (PS) e 
por Mota Pinto (PSD).
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Ver minha esposa e filha sorrin-
do ao meu lado significa que tudo 
está bem. Eu devo tudo isso a José 
que salvou meu casamento e evi-
tou meu divórcio. Eu recomendo 
jose a tudo o que está sofrendo.

Família Rodriguez

“O amor sempre retorna”. Essas foram as 
palavras de jose quando fui ao seu escritó-
rio chorando implorando para recuperá-lo. 
Eu não tenho palavras para descrever a 
gratidão que sinto por José por acabar 
com o meu sofrimento. 
Eu recomendo José.

Célia e Luís Carlos

Eu voltei meu marido e filho. Eu me divor-
ciei do meu marido em 2017. Nosso bebé 
nasceu durante o nosso divórcio. Tudo pa-
rece inconciliável, mas José e os seus ri-
tuais de amor tornaram possível o impos-
sível. 
Eu recomendo José.

Costa da Família

O meu filho deixou seu ví-
cio em cocaina.
O meu filho parou de rou-
bar de mim para comprar 
drogas. O meu filho parou 
de sair com pessoas más. 
O meu filho voltou a tra-
balhar. Obrigado Deus de 
livrar de todos os seus ví-
cios e mudou sua atitude.  
Obrigado José para me aju-
dar.                             Alvaro

Eu poderia encontrar qualquer 
solução médica. Meu corpo esta-
va tremendo. Eu parecia que es-
tava sofrendo de Parkinson e ao 
mesmo tempo meu corpo iria pa-
ralisar completamente. Eu senti 
dor latejante no meu corpo. José 
descobriu que minha ex cunha-
da tinha uma imagem completa 
de mim mesmo com alfinetes por 
toda parte. Depois que José que-
brou esse feitiço, sou um novo 
homem.

Miguel

Esta foto foi tirada num 
dia muito especial. Eu vi 
a minha mãe novamente 
com saúde. Eu achava 
que a doença dela não ti-
nha cura, mas eu estava 
errada e descobri isso 
no escritório da José. 
José limpou minha mãe 
de uma feitiçaria ao vivo 
que ela tinha dentro de 
seu corpo. 
Obrigado José.

Família Pires
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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
stEvEn Ou Élias
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

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

Coisas do CorisCo
JoSé De SouSA

Existem seres humanos que 
logo que seja algo gratuito, um 
pão, uma garrafa de água ou 
mesmo umas flores vão fazer 

um fila indiana e esperar, perder tempo sem dar 
por isto, e grátis, e dado, vale a pena, pensam 
os ditos cujos.
Tudo isto a propósito de sábado passado quando 

fui comprar umas delicias de carnaduras, que só a 
Chouriçor tem o segredo de confecionar, encontrei 
a rua Duluth fechada à circulação automóvel. Fui 
estacionar numa rua perpendicular e fui buscar
as delícias. Chovia e bem mas estava uma gran-

de fila de gente, crianças e adultos, homens e se-
nhoras que esperavam debaixo daquela água p’ra 
receber uns plantios de flores que o nosso amigo 
eddie Sá na sua mercearia familiar vende a 
quatro ou cinco patacas a caixa. Já há um mês 

a esta parte vi também na avenida McGill College, 
monte de gente fazendo a fila p’ra ter um gelado 
grátis. é o caso  também das festas do espírito 
Santo, que se festeja nestas semanas, tenho a cer-
teza que quando a mordoma organizou uma festa 
pra angariar fundos p’rás festas deste fim de sema-
na, não teve nem um terço dos clientes que este 
fim de semana comeram carne guisada e sopas do 
Divino na cave da igreja. Fazem fila e esperam às 
vezes horas p’ra comer dado. 
Viva o espírito Santo. Nem só nas festas se come 

dado, também desde que pegou de moda dar uma 
de comida depois dos enterros, até os defuntos são 
razões p’ra se comer alguma coisinha sem pagar. 
o pior é que depois de barriga cheia tem muitos e 
muitas que em vez de deixar uns dolarzinhos aos 
organizadores vão é dar defeitos. 
“JA Fui MoRDoMo uM DiA, Já TiVe eSTe JAR-

DiM, ACABou-Se A MoRDoMiA, FALARAM MAL 
De MiM”. Autor desconhecido.

eleIçõeS PArA 2018

o partido libEral arranCa Com o dEputado
JEan roussEllE rECandidatando-sE por Vimont

Jean rousselle apresentou a 
sua candidatura pelo par-

tido liberal  segunda-feira 
passada 28 de maio em Vi-

mont, laval. 
O Jornal A Voz de Portugal esteve presente unto 

com várias mediasociaia e várias organizações, 

empresas, membros da Câmara Municipal de La-
val, vários políticos do Governo  entre eles o Mi-
nistro de securidade publica Martin Coiteaux que 
fala muito bem a língua portuguesa, os deputados 
liberais por Laval, Guy Ouellette, Saul Polo, Jean 
Habel, Francine Charbonneau, familiares, ami-
gos, voluntários, todos demonstraram o seu apoio 
ao simpático candidato.
Anabela Monteiro, assessora do deputado, ofe-

receu as boas vindas a todos presentes e apre-
sentou vários políticos com os seus discursos em 
honra do deputado Jean Rousselle valorizando o 
seu trabalho, que é um homem do terreno sempre 
implicado na sua comunidade e sempre pronto a 
melhorar e ajudar a sua comunidade. Foi a vez 
do simpático deputado subir ao palco mostrou-se 
orgulhoso de representar uma vez mais a comuni-
dade e tudo que foi feito durante o seu mandato, 
afirmou que vai continuar a lutar pela comunida-
de. Agradeceu à Câmara Municipal de Laval pelo 
trabalho que foi feito juntos para o bem dos resi-
dentes da comunidade. Agradeceu e conta com o 
apoio da sua família, seus pais presentes, sua mãe 
de 87 anos e sua esposa  de 40 anos de casamento. 
o Jornal Voz de Portugal deseja ao deputado 

Jean rousselle, um grande amigo dos Portu-
gueses, muito sucesso.

frANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com
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carnEirO: Carta Dominante: O Mágico, que significa 
Habilidade. Amor: Harmonia na sua relação. Com os 
nossos pensamentos e palavras criamos o mundo em 
que vivemos! Saúde: Consulte regularmente o dentista.

Dinheiro: Cuidado com investimentos.
Números da Sorte: 9, 11, 17, 22, 28, 29

tOurO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa 
Poder. Amor: Seja seletivo nas suas amizades. Plante 
hoje sementes de otimismo, amor e paz. Verá que com 
esta atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria.

Saúde: Problemas de rouquidão. Dinheiro: Seja prudente no 
local de trabalho. Números da Sorte: 1, 5, 7, 11, 33, 39

gÉMEOs: Carta Dominante: 6 de espadas, que 
significa Viagem Inesperada. Amor: O amor paira 
no ar. Procure intensamente sentimentos sólidos e 
duradouros, espalhando em seu redor alegria e bem-

estar! Saúde: Nada o preocupará a este nível. Dinheiro: época 
pouco favorável. Números da Sorte: 2, 9, 17, 28, 29, 47

caranguEjO: Carta Dominante: 2 de Copas, que 
significa Amor. Amor: Deixe que os outros se aproximem 
de si. olhe tudo com amor, assim a vida será uma festa!
Saúde: A saúde é o espelho das suas emoções. 

Dinheiro: Período favorável. 
Números da Sorte: 9, 18, 27, 31, 39, 42

lEãO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa 
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Tenha mais 
contacto com familiares. A verdadeira beleza não é 
visível aos olhos, pois está no coração! Saúde: Faça 

uma caminhada por semana. Dinheiro: Sem sobressaltos.
Números da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

virgEM: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: organize um jantar de amigos. 
Aproveite ao máximo os momentos de alegria para 
agradecer a Deus tudo o que tem! Saúde: evite a rotina.

Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 4, 9, 18, 22, 32, 38

balanÇa: Carta Dominante: Valete de espadas, que 
significa Vigilante e Atento. Amor: poderá começar uma 
nova amizade ou um novo relacionamento. Saúde: 
Durma mais para recuperar energias.
Dinheiro: Boa capacidade de resolução de conflitos e 

gestão de recursos. Números da Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

EscOrPiãO: Carta Dominante: 3 de espadas, que 
significa Amizade, Equilíbrio. Amor: Possível desilusão 
com alguém próximo. Dê a mão a quem dela precisa. 
Saúde: Faça exercícios de relaxamento.

Dinheiro: Não se distraia.
Números da Sorte: 1, 3, 7, 18, 22, 30

sagitáriO: Carta Dominante: O Eremita, que significa 
Procura, Solidão.
Amor: Procure estar calmo. Não se canse a viver 
agitado!

Saúde: Poderá ter problemas respiratórios.
Dinheiro: Tudo estará a correr bem.
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

caPricórniO: Carta Dominante: A Força, que 
significa Força, Domínio.
Amor: Não dê importância a comentários. Sentir-se-á 
um pouco sozinho no mundo, mas não é bem assim, 

afinal tem tanta gente que gosta de si.
Saúde: Proteja os ouvidos. estão sensíveis.
Dinheiro: Não se precipite ao fazer compras.
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

aquáriO: Carta Dominante: ás de Copas, que 
significa Principio do Amor, Grande Alegria.
Amor: Dê atenção às pessoas mais velhas da sua 
família. Saúde: Não esforce as suas pernas.

Dinheiro: Seja alegre e otimista, enquanto trabalha; 
desempenhe o seu papel de coração aberto e com um sorriso 
na cara! 
Números da Sorte: 2, 17, 19, 36, 38, 44

PEixEs: Carta Dominante: Cavaleiro de espadas, que 
significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Não ligue ao que 
as outras pessoas dizem. o pensamento positivo é o 
melhor remédio para qualquer mal. Saúde: Tendência 

a dores de garganta. Dinheiro: Possível aumento.
Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

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.

o Engodo da Eutanásia
JorGe correIA

Assistimos a nova inves-
tida deste tema na so-

ciedade portuguesa, e po-
liticamente há um número 
expressivo de pessoas que 

pretendem a implementação da eutanásia. 
Neste ponto, assim como em todos os artigos 

que escrevo, pretendo analisar de uma forma 
racional os aspetos levantados para o ressurgir 
deste tema na vida portuguesa. Pretendo anali-
sar fora dos parâmetros religiosos, espirituais, 
de posicionamento políticos, ou outro qual-
quer. Pretendo acima de tudo, à semelhança 
de outros artigos que escrevo, motivar o leitor 
a pensar nas facetas menos expostas do tema 
em pauta. Não vou por isso discutir, ainda que 
mereçam reflexão profunda e cuidada, das im-
plicações que a eutanásia traz, nomeadamente 
a existência de recursos, materiais e humanos, 
dedicados e disponíveis para tal; ou o conjunto 
de regras que permitem a tomada dessa esco-
lha em consciência; ou a aceitação por parte 
dos familiares; ou quem pode ou não pode ma-
nifestar esse “desejo”; tecnicismos de eutaná-
sia, morte assistida e suicídio assistido,  entre 
outras. Trato sim de desembaraçar a eutanásia 
dos seus justificativos mais utilizados sem, no 
entanto, querer ostracizar ou condenar aqueles 
que se manifestam a seu favor. Enfim, trata-se 
de uma reflexão racional à qual convido o ami-
go leitor. 
O aspeto que vem mais à baila é o da digni-

dade. De que dignidade falamos? Imaginemos 
o seguinte. Dois soldados, em campo de bata-
lha, com apenas duas alternativas: a da fuga, 
poupando-se ao sofrimento; ou manter-se no 
campo de batalha, enfrentando uma morte cer-
ta com sacrifício e sofrimento. Cada um faz a 
sua escolha por cada uma das alternativas ci-
tadas. Qual aquele que enfrenta o seu destino 
com mais dignidade? Duvido que haja leitor 
que não indique a segunda alternativa como a 
mais digna, ainda que haja quem no seu íntimo 
sentisse que naquela condição provavelmente 
optasse pela primeira alternativa. Transponha-
mos este cenário para o tema da eutanásia: por-
que dizem então que uma pessoa em debilida-

de física não é digna? Permitam-me discordar, 
pois aqueles que vejo, e vi vários, lutar até ao 
último momento, apenas me inspiraram uma 
imagem de dignidade, como do soldado que 
não abandona o campo de batalha face ao peri-
go. Naturalmente o sofrimento toca ao coração 
e não há quem não se sensibilize face a uma 
passagem dolorosa de alguém, quanto mais ele 
nos for chegado. E aqui reside o segundo aspe-
to a considerar, talvez o que mais afete o cida-
dão normal que pretende evitar o sofrimento de 
um final de vida doloroso. Aqui temos a con-
siderar dois tipos: a dor puramente física, de-
rivada da deterioração do corpo; ou a dor mo-
ral, derivada das limitações que a doença traz. 
Neste último caso, a dor moral, a condição que 
conduz a ela pode não ser determinante de uma 
morte certa mas antes um estado de limitação 
tão intensa que conduz ao sofrimento moral. 
Neste sentido há o caso de Ramón Sampedro, 
retratado no filme Mar Adentro, que ficou pa-
ralisado do pescoço para baixo durante cerca 
de três décadas, impossibilitado de fazer seja 
o que fosse sem a ajuda de terceiros, mesmo 
para se suicidar. Ele lutou pelo suicídio assisti-
do como último recurso para se libertar da con-
dição em que se encontrava. Não o julguemos 
pela opção tomada. Tomemos a sua solução e 
imaginemos aplicável em toda a sua extensão 
a toda a sociedade. Assim, todos os deficientes 
físicos e mentais, ou incapacitados de qualquer 
ordem, estariam na berlinda para serem ajuda-
dos a morrer. Onde diferenciar o sofrimento por 
incapacidade, tão subjetivo como perguntar a 
alguém se suporta a água do banho mais quente 
ou mais fria? O sofrimento físico esse pode em 
determinadas circunstâncias ser angustiante 
principalmente em doentes terminais que pa-
decem de doenças especialmente debilitantes. 
Ainda assim nunca vi nenhuma equipa médi-
ca, mesmo em Portugal, não tomar precauções 
para que o doente passasse sem sofrimento ou 
com o mínimo de dor possível. É interessante 
notar que as sociedades ditas mais evoluídas, 
pelo menos com mais potencial de conforto 
material, estejam sujeitas a esta tendência. Não 
se vê nos povos em maior estado de pobreza, 
mesmo perto da morte, uma vontade de mor-
rer; antes pelo contrário, lutam fervorosamente 
pela vida até ao último instante. Por este pen-
sar, que dizer das populações que passam por 
dificuldades, guerras, fome, calamidades de 
toda a ordem: a eutanásia, o suicídio coletivo, 
a morte assistida para escapar a um sofrimento 
sem perspetivas de fim?
Como se vê a eutanásia tem uma lógica que 

não se harmoniza com a realidade, com o pen-
samento ou com o sentimento, ainda que o en-
godo que traga seja atrativo. É natural no ser 
humano procurar evitar a dor, e para isso julgo 
que deve haver uma mudança de paradigma 
na forma como os sistemas de saúde funcio-
nam, especialmente na prevenção de doenças 
ao longo da vida, na educação das pessoas para 
minimizarem impactos nefastos na sua saúde e 
nos cuidados paliativos e na assistência ao seu 
final de vida. Este caminho deveria ser mais 
pensado e discutido, a par com uma discussão 
mais aprofundada da eutanásia e suas varian-
tes, sem entrarmos em fundamentalismos dos 
a favor e dos contra, dos progressistas e dos 
reacionários, dos populismos baratos de causas 
imediatistas com soluções mágicas e fáceis.
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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

AluGA-SE

Empresa de administração de imóveis (C.I.F.) está 
à 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.

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

aluga-sE 51/2 EM s. MichEl
cOM ar cOndiciOnadO

chãO EM MadEira
PrEÇO nEgOcÍavEl
514-813-6836

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

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

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

português com excelente 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

Precisa-se de empregados para uma ga-
ragem. Um bate-chapa, um pintor, e uma 
pessoa que faça acabamento. Deve ter 

um mínimo de experiência.
514-737-6411

trabalhO EM vEndas
Você é forte no telefone quando se trata de vender?
Você está olhando para promover a sua carreira de 
vendas com a oportunidade de ganhar um alto salário?
A Altitek electronics é uma revendedora de componen-
tes eletrónicos que procura alguém que fale português, 
francês e inglês, que esteja confiante em suas habi-
lidades de vendas e esteja à procura de uma carrei-
ra. oferecemos um salário base (dependendo da sua 
experiência de vendas) com comissão ilimitada e com 
treinamento completo no telefone e no computador 
para ajudá-lo a atingir as metas individuais e da em-
presa.
Você também terá seguro médico após 6 meses de 
trabalho condicional. Venha e veja por si mesmo, esta-
mos a este de Montreal.

Envie o seu currículo em francês 
ou inglês para patricia@altitek.com

PrEcisa-sE dE PadEirO,
PastElEirO, EMPrEgada dE 

balcãO E PEssOa Para fazEr 
EntrEgas a tEMPO Parcial.

514-844-2169

rEstaurantE iMPÉriO
Precisa-se de um empregado/a de mesa a tempo 

parcial com ou sem experiência.
438-764-4964

grandE OPOrtunidadE
Vende-se negócio situado em Laval

Frutaria | mercearia | restaurante
uma verdadeira oportunidade de 

ouro a não falhar. 
514-779-7482

VENDE-SE

bOa OPOrtunidadE
dE invEstiMEntO

vEndE-sE nEgóciO
lucrativO POr fOrÇa MaiOr.

Padaria tOda EquiPada situada nO
8351 bOul. st-MichEl h1z 3g2

tEl.: 514-376-4124
Ou 438-988-4624

vEndE-sE aPartaMEntO EM alMada
4 assoalhadas, cozinha,

 2 casas de banho totalmente renovadas.
514-344-9038

† jÚliO fErnandEs 
1936-2018

Faleceu em Montréal, no dia 26 de 
maio de 2018, com 82 anos de ida-
de, senhor Júlio Fernandes esposo 
da jà falecida senhora Bernardina 
Dionisio, natural de olhão, Portugal. 
Deixa na dor sua  filha Helena (Car-
los Moleirinho), sua neta Vanessa, 
seu neto Brandon, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.
os serviços fúnebres
estão a cargo de :
Alfred Dallaire | Memoria
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
o funeral terá lugar sábado 2 de junho de 2018 às 10h 
na igreja Santa Cruz. Em vez de mandar flores, dona-
tivos a Fundação do Diabete Juvenil du Québec serão 
açeitos. Renovam com profunda saudade a missa de 
sétima dia sera celebra sábado 2 junho às 18h30. A fa-
mília vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres 
ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor. 
Bem Hajam.

Precisa-se de empregado preferencialmente com 
experiência para instalar, montar e trabalho geral 
para rampas em alumínio ou metal com experiência. 
Apresentar-se no 8910 Pascal Gagnon, St-Leonard 
ou contatar Enza: 

514-327-2200 ou 
por email info@mondialuminium.com

VENDE-SE

Restaurante português
está a procura de empregados.
- Cozinheiro/a a tempo inteiro

- Empregado de mesa a 
tempo inteiro ou parcial.

514-586-2888

Precisa-se de costureiras-os com ex-
periência em máquinas
“Plain” ou “overlock”.

Chamar Paula
514-622-4755
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cAçA PAlAVrAS | rouPAS e AceSSórIoS

blazEr
saia
tErnO
casacO
PalEtó

jEans
caMisa
biquini
MEia
cintO

caMisOla
PijaMa
lEnÇO
rEgata
vEstidO 

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, 2 dE junhO                           
1:30 1986
2:15 Aqui Tão Longe
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 Janela indiscreta
7:15 ALB e FeCoMAR
 Network Negócios
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
10:15 Podium
11:00 Mercado Quinhentista
14:00 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Resende
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Atlântida - Açores
21:30 o Princípio da incerteza
22:30 Notícias do Atlântico
23:30 Donos Disto Tudo
0:30 Cá Por Casa com
 Herman José

dOMingO, 3 dE junhO               
1:25 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:00 What´s up - olhar a Moda
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:15 Agora Nós
11:15 Diga Doutor
12:00 Sociedade Recreativa
13:30 Turismo
 Portugueses pelo Mundo
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
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
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Missão: 100% Português
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box

2ª-FEIRA, 4 DE JUNHO               
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Atlântida - Madeira 2018
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
10:00 A Praça
11:42 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Agora Nós

4ª-FEIRA, 30 DE MAIO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é economia
5:47 Sociedade Civil
6:45 Victor Gama
 Filhos da Nação
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
10:00 RTP Mais Perto
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Arganil
 RTP Mais Perto
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
0:30 Grande entrevista
1:17 Hora dos Portugueses

5ª-FEIRA, 31 dE MaiO                              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
5:30 Um momento de reflexão
 Missa do Corpo de Deus
6:30 Palavra aos Diretores
7:00 Bombordo
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
9:55 A Praça
10:30 Notícias do Meu País
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
17:30 o Amor é Lindo... 
 Porque Sim!
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Programa a designar
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 o Sábio
23:45 Fatura da Sorte

6ª-FEIRA, 1 DE JUNHO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:47 Sociedade Civil
7:00 Ramirez
 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 Brainstorm

nasCi. prECisam dE mim?

com o título de “Gulbenkian 
procura parceiros para criar 

Academias do conhecimento” 
reparo, ao ler o texto integral, 

que a dado parágrafo se diz, e cito: “ funda-
ção Gulbenkian (como é evidente, dado ser a 
que é referenciada), pretende incentivar o de-
senvolvimento do que são consideradas já as 
competências do futuro: pensamento crítico, 
comunicação, resiliência, trabalho em equipa, 
superação da frustração, e capacidade de re-
solver problemas complexos ou a adaptação à 
mudança”.
Até aqui, tudo bem. Intenções muito pertinen-

tes para a concretização de objetivos no trabalho 
cujos resultados advirão de competências que os 
indivíduos deverão possuir ou adquirir perante os 
desafios das novas sociedades que se avizinham 
a passos largos. No nosso País e Regiões Autó-
nomas as Escolas, Universidades e outros Esta-
belecimentos de Ensino estão preparados para tão 
grande desafio? E os jovens e jovens adultos? E a 
educação que as famílias ministram nas suas ca-
sas? E os Professores?
Aqui temos que parar, refletir e dizer a verdade, 

nua e crua. Estive em 2008 na Croácia. Não fui 
a passeio, nem ver as belezas que abundam no 
País. Fui trabalhar. O grupo de trabalho que foi ao 
Congresso de Bioética na cidade portuária de Ri-
jeka era constituído pelos participantes do Curso 
de Ética da Vida ministrado na Universidade dos 
Açores com a colaboração da Universidade Ca-
tólica Portuguesa. Era um agregado heterogéneo, 
tanto na formação de base que ia desde enfermei-
ros a professores e sacerdotes como nas diferentes 
faixas etárias a que pertenciam.
Como a pequena cidade estava repleta de pes-

soas vindas de diversas partes do mundo, os lo-
cais para pernoita eram escassos. Assim, fiquei 

num Hostel. Era um lugar muito pobre, com ta-
manhas carências básicas que nunca pensei que 
existissem ainda e, muito menos, que ia vivê-las 
no seu âmago. Curiosamente, gostei. Foi uma ex-
periência e tanto… porque usei da minha reser-
va de resiliência para me adaptar. Mas isto vem a 
propósito das qualidades em ação que se pretende 
que as pessoas possuam para bem servir o que As 
Academias do Conhecimento propõem. E “não 
vejo moita de onde saia o coelho”.
Sobre as famílias atuais, com algumas exceções, 

o que vemos são: divórcios, padrastos, madras-
tas, meninos cá e lá sem poiso certo. Nas Escolas: 
reduziram-se currículos, adaptaram-se outros e 
“ofereceram-se” 9ºs e 12ºs anos a preço de sal-
do e com competências próximas da ignorância. 
Nos bares e cafés: muitos – alguns? – jovens de 
copo na mão e cigarro recheado de droga na outra, 
sentados pelas ruas ou em poses animalescas de 
suposto amor “feito às três pancadas”.
Nos cargos políticos ou de responsabilidade pe-

rante a sociedade o que vemos: corrupção, cur-
rículos falsos, desonestidade alargada, fugas ao 
fisco. Desonestidade, desonestidade, desonestida-
de… Então já não há ninguém que seja: resiliente, 
com pensamento crítico, comunicador, capacita-
do para superar frustrações, e por aí fora, como se 
consegue ler no início deste trabalho? 
É evidente que há. Olhem o Prof. Adriano Mo-

reira, o Prof. Daniel Serrão, o nosso Ministro das 
Finanças Mário Centeno. E quanto aos jovens? Lá 
vão aparecendo alguns que são motivo de notícia. 
Para além de outros que não conhecemos e exis-
tem. O País e as Regiões Autónomas não podem 
conter só malandros e ladrões. Vou esperar para 
ver. Irão aparecer pessoas com P (maiúsculo). Te-
nho alguma esperança nos meninos que estão a 
nascer agora. São espertos como antes pouco se 
via! Já vi um que ao nascer deu uns passinhos. Cá 
deverei estar para observar o que acontecerá a tão 
nobres pretensões da Gulbenkian.

Dra. maria da conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

a sEdução do noJo

A extraordinária popula-
ridade da palavra nojo no 
debate público português 

só tem duas explicações possíveis: ou Portu-
gal está cada vez mais nojento ou os interve-
nientes no debate têm um vocabulário cada 
vez menos vasto. Inclino-me para a segunda 
hipótese. 
Portugal tem muitos defeitos, mas (mesmo sem 

estar na posse de dados do INE) parece-me que 
se tem mantido relativamente estável em termos 
de nojo – o que contrasta com a cada vez maior 
frequência com que se assinala a ocorrência de 
múltiplos nojos: a divulgação de certos vídeos é 
um nojo; determinado artigo de jornal é um nojo; 
esta opinião é um nojo; aquela gente mete nojo; 
essa pergunta é um completo nojo. A discussão 
decorre, pelos vistos, numa pocilga argumentati-
va e o objetivo é ser o primeiro a apontar o nojo 
da posição do adversário. A grande vantagem 
deste modelo é a rapidez. Não é preciso aperfei-
çoar argumentos e debater: não se discute com o 
nojo. Há a nossa opinião e o resto é nojo. Quem 
decreta nojo encontra-se numa imbatível posi-
ção de superioridade moral: é, ao mesmo tempo, 

mais sensível e mais limpo do que o seu oposi-
tor, que é demasiado bruto e porco para perceber 
que está a ser nojento. Após sentenciado o nojo, 
não há discussão: aguarda-se que o nojento seja 
retirado da presença das pessoas asseadas.
Este vómito perpétuo tem o mérito de introdu-

zir alguma energia num ambiente que costuma 
ser titubeante. Num país em que os factos são 
sempre alegados, é bom que o nojo seja com-
provado. Podemos não ter a certeza de nada, 
mas sabemos  que é nojento. Sempre consegui-
mos  agarrar-nos a qualquer coisa.
O problema deste método é que, em  português, 

a palavra nojo tem significados  bastante dife-
rentes. A expressão “uma pessoa nojenta” tanto 
pode designar uma pessoa que mete nojo como 
uma pessoa que se deixa enojar com facilidade. 
Ou seja, quando acusamos os outros de serem 
nojentos, estamos a ser nojentos. E fica difícil 
distinguir o nojento que inflige nojo do nojen-
to que sofre nojo – o que acaba por ser nojento. 
Além do mais, estar sempre a bradar nojo pare-
ce mesmo coisa de mete-nojo.  E há ainda uma 
questão adicional. No nosso complexo idioma, 
o nojo não é necessariamente mau.  É frequen-
te, por exemplo, determinada sobremesa ser tão 
boa que até mete nojo. Fica claro, por isso, que é 
preciso encontrar outra estratégia para diminuir 
preguiçosamente o adversário. Esta é um nojo.

rIcArDo
ArAúJo PereIrA
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ANEDoTAS
rEis dE POrtugal
A professora de História:
- Joãozinho, que rei de Portugal sucedeu ao oitavo?
o Joãozinho: - Foi o nono, Sra. professora…

a dor dE parto sErá aliViada 

finalmente, as futuras mães terão ajuda 
quando chegar o momento do nascimen-

to. Sou o mais velho de 10, na minha memória 
para sempre recordarei… aqueles momentos 
em que a minha querida mãe, quando che-
gava aquele momento do parto ela, aflita, me 
pedia - “Oh meu querido filho vai chamar a 
tia maria do rego, (vizinha que vivia perto) 
porque o bebé está para nascer… A tia maria 
ajudava ao parto e, felizmente, tudo corria 
na normalidade. era assim naquela aldeia do 
Alto minho, nos anos 40 e 50, nem havia ele-
tricidade nem estradas para que as grávidas 
ou pessoas doentes pudessem ser socorridas 
pelos profissionais de saúde. 
Há dias li a notícia de que todas as grávidas 

deverão ter ajuda na dilatação, ou seja, todos os 
hospitais públicos e privados deverão ter  ba-
nheiras de dilatação, massagens, bola de Pilates, 
música e técnicas de relaxamento e de aplicação  
de calor para o alívio da dor da parturiente, caso 
o projeto de lei do PS seja aprovado. 
Hoje são poucas as unidades do Serviço Nacio-

nal de Saúde (SNS) com uma resposta alterna-
tiva. Temos o Hospital da Póvoa do Varzim que 
é um dos raros exemplos em que as parturientes 
beneficiam do bem-estar da água no processo da 
dilatação. A iniciativa do grupo parlamentar do 
PS - que estabelece o regime de proteção na pré-
-conceção, na procriação medicamente assistida, 
na gravidez, no parto, no nascimento e no puer-
pério – determina que as cesarianas obrigarão ao 
registo da “indicação clínica” que determinou a 
opção pelo procedimento no processo clínico e 
no boletim de saúde da grávida. É de salientar 

que no SNS, o número de partos por cesariana 
aumentou ligeiramente no ano passado, corres-
pondendo a 27,6% dos nascimentos.
Atualmente, os deputados defendem a criação 

de um plano de nascimento, traçado no âmbito 
do curso de preparação para o parto. Esses cur-
sos, acessíveis a todas as mulheres, terão de ser 
ministrados por equipas multidisciplinares e em 
horário pós-laboral, preferencialmente nos cen-
tros de saúde, incluindo visita obrigatória ao 
local onde os pais desejam ter o bebé. Hoje, a 
maioria dos cursos é ministrada apenas por uma 
enfermeira.
As mulheres têm o direito a escolher um acom-

panhante (pode ser o marido ou outra pessoa), 
que estará ao seu lado durante a assistência clíni-
ca e no momento do parto. O mesmo projeto de 
lei do PS estabelece também que as mães devem 
ser “incentivadas” a amamentar o bebé, “mas 
não compelidas”. Cabe aos serviços de saúde 
dar informação aos pais sobre as vantagens do 
aleitamento materno. 
Este novo diploma atribui ao Governo o dever 

de aprovar uma estratégia nacional para a ali-
mentação de lactentes e crianças pequenas, con-
sagrando, entre outras medidas, o “acompanha-
mento atempado” dos centros de saúde às mães 
que decidam amamentar, para que possam ser 
ajudadas a cumprir a tarefa. A estratégia terá de 
ser delineada nos seis meses após a entrada em 
vigor da lei e deve ser revista no período máxi-
mo de três a cinco anos. Haverá uma consulta 
obrigatória; os serviços de saúde que assistiram 
a mulher durante a gravidez têm de garantir uma 
consulta entre a quarta e a sexta semanas após o 
parto. E terá de ser traçado um plano de recupe-
ração. 

AuGuSto mAchADo

alEntEjanO nO barbEirO
um alentejano vai ao barbeiro e, já na cadeira para ser 
atendido, pergunta-lhe o barbeiro:
- Barba ou cabelo?
- Barba! – responde-lhe o alentejano
Diz o barbeiro:
- Mas para lhe fazer a barba tem que levantar a cabeça.
Responde-lhe o alentejano: - Cabelo…

saláriO dO POlÍticO
Para testar honestidade de um político, o partido mandou 
pagar 500€ a mais no seu salário. o mês passa e o políti-
co não diz nada. No mês seguinte, o partido faz o inverso 
e manda retirar 500€.
Nesse mesmo dia, o político furioso telefona para o parti-
do e reclama: - Houve um engano e tiraram-me 500€ do 
meu salário!
- Tem razão! Curioso porque no mês passado também 
nos enganámos e colocámos 500€ a mais… e você não 
disse nada!
e diz o político: - Pois, mas é que um erro eu ainda tolero 
agora dois acho um abuso!!!

2
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f1: daniEl riCCiardo E a rEd bull
foram “rEis “ nas ruas dE mónaCo

Daniel ricciardo, da red 
Bull, venceu impecavel-

mente nas ruas do Principado 
o Grande Prémio de fórmu-

la 1 do mónaco, a sexta etapa da temporada 
2018, depois de dominar todo o final de sema-
na, embora com muitos problemas de falta de 
potência ainda no começo da corrida, mesmo 
assim, resistiu aos poucos ataques de Sebastian 
Vettel, da ferrari, que terminou na segunda 
posição.
Lewis Hamilton completou o pódio na terceira 

posição depois de segurar Kimi Raikkonen, Fer-
rari que atacou o piloto da Mercedes no começo 
da corrida, mas terminou fora do pódio. Felicís-
simo, com o sorriso que lhe é habitual no final 
da corrido Ricciardo comentava. “Acho que pos-
so mostrar mais emoção hoje do que ontem. Isso 
acontece depois de anos, sinto que a redenção 
chegou. Nós tivemos problemas. Tivemos muito 
o que lidar durante a corrida. Senti uma perda de 

energia e achei que a corrida estava terminada. 
Cheguei em ‘casa’ usando apenas seis marchas de 
velocidade”, disse Ricciardo. O australiano con-
quistou a vitória, no que foi a largada número 250 
da história da Red Bull na Fórmula 1, e o piloto 
fez a questão de apreciar os esforços da equipe. 
“Obrigado à equipe. Nós voltamos. Estou feliz. 
Houve algumas dúvidas que surgiram no meio 
da corrida, mas... vencemos Mônaco. Isso é de-
mais!”, acrescentou Daniel Ricciardo.
Valtteri Bottas, Mercedes, Ocon Force India, 

Pierre Gasly Toro Rosso, Nico Hulkenberg, Re-
nault, Max Verstappen, Red Bull e Carlos Sainz, 
Renault  foram os dez primeiros,nesta que foi 
efectivamente e como já estamos habituados a 

mais monótona corrida da época ,não fosse o azar 
de Fernando Alonso com problemas na caixa de 
velocidades e o acidente de Charles Leclerc que 
no momento era décimo terceiro, mas que a saída 
da reta do túnel com falta de travões, bateu for-
temente nas traseiras do monolugar de Brendon 
Hartley, Toro Rosso causando a única entrada do 
carro de segurança virtual durante toda a prova.
Numa opinião semelhante o espanhol, que tam-

bém teve as expectativas frustradas na prova 
quando parecia se encaminhar para um sétimo lu-
gar, comentava: “Extremamente chato”.
Quero dizer, esta é provavelmente a corrida 

mais chata de todos os tempos. Sem um carro de 
segurança,sem bandeiras amarelas, acho que a 
Fórmula 1 precisa pensar um pouco sobre o show, 

porque isso é muito dececionante. 
Provavelmente a corrida mais chata de todas na 

Fórmula 1”, disse Alonso no paddock de Móna-
co. A Force Índia com Esteban Ocon foi a melhor 
do pelotão intermediário na sexta posição, já que 
Max Verstappen largou das boxes depois de ficar 
de fora da qualificação devido ao acidente sofrido 
no último treino livre, com a equipa a não ter tem-
po suficiente para preparar a RB14 do holandês. 
Ocon tinha apenas um ponto até à chegada a 

Mónaco e só obtido melhores resultados em duas 
ocasiões na Fórmula 1, e disse que o carro da For-
ce India estava muito rápido neste domingo. “Foi 
fantástico o ritmo que tivemos hoje. Em alguns 

pontos, eu era o mais rápido na pista. Eu estava 
colado às traseiras de  Kimi e Bottas no final”, dis-
se Ocon. Max Verstappen largou em último para 
terminar nos pontos na nona posição depois de 
ultrapassagens arrojadas, incluindo Carlos Sainz 
na chicane Nouvelle, logo após a saída do túnel. 
O seu companheiro de equipa, Sergio Perez, teve 
problemas nas boxes e terminou fora dos pontos 
em 12º. Pierre Gasly mostrou excelente pilotagem 
em Mónaco. Durante boa parte da corrida era o 
mais rápido piloto na pista com a Toro Rosso, para 
terminar em sétimo. O canadiano Lance Stroll, 
Williams, mais uma vez teve uma corrida desas-
trosa e umas Calif’s para esquecer! A Willians ,tal 
como já comentámos, tem imensos problemas de 
fiabilidade a qual dificulta enormemente a sua pi-
lotagem, pois não somente Stroll é vítima desse 
problema como também o seu seu companheiro 
de equipa S. Sirotkin. Como imagem escrita ve-
mos a fraca prestação neste GP do Mónaco onde 
os dois companheiros terminaram nos dois últi-
mos lugares com o russo a uma volta do vencedor 
da prova e o canadiano a duas. Mas... o grande 
prémio do Canadá está à porta e será talvez uma 
boa oportunidade para a Williams, poder fazer 
a sua diferença, quem sabe? Nós acreditamos e 
você caro leitor?
Dentro de duas semanas estaremos em casa... 

A Voz De Portugal, mais uma vez e (isto depois 
de vinte tal anos) fará a cobertura total do nosso 
Grande Prémio Nacional. Como sempre caro lei-
tor aqui vão as minhas recomendações. Se for ... 
e eu sei que vai, ao Circuito Gilles Villeneuve, na 
Ilha Notre-Dame, não se esqueça de levar consi-
go, caso esteja calor, um chapéu de pala, creme 
de proteção solar, e um rádio portátil, para através 
da rádio do circuito seguir todas as informações 
relacionadas com as mais diferentes provas. Beba 
muita água e boa corrida!

QUE O MELHOR GANHE!
reSultADoS fINAIS
1-Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)
2-Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
3-Lewis Hamilton (ING/Mercedes)
4-Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)
5-Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)
6-Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes)
7-Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)
8-Nico Hülkenberg (ALE/Renault)
9-Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)
10-Carlos Sainz (ESP/Renault)

hélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com
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rEal madrid ganHa a tErCEira CHampions sEguida

portugal 2-2 tunísia
No primeiro de três ensaios gerais de pre-

paração para o mundial da rússia o con-
junto de fernando Santos ameaçou tracejar 
um soneto diante da tunísia, mas o primeiro 
rascunho pré-epopeia que se espera que o 
mundial seja foi apagado pela perda de uma 
vantagem de dois golos. empate a duas bolas 
no municipal de Braga, com o gesto técnico 
de cabeça de André Silva e a bomba de João 
Mário a não serem suficientes.
As métricas nem sempre saíram na perfeição, 

que é como quem diz, o ritmo nem sempre foi 
o desejável, mas foi possível ver-se algumas 
rimas alegres a fazer puxar os galões de Cam-
peões Europeus por parte da Seleção Nacional 
de Portugal. Duas desatenções defensivas anu-
laram as figuras de estilo que começaram por 
ser desenhadas.
No esboço do engenheiro o principal destaque 

vai para os primeiros minutos de Rúben Dias na 
seleção principal de Portugal. O defesa central 
do Benfica fez dupla com Pepe, estreando-se 

assim nas escolhas do técnico. Menção ainda 
para o facto de o tal ensaio geral não ter a per-
sonagem principal. É inevitável fazer-se refe-
rência a Cristiano Ronaldo mesmo que apenas 
para acentuar a sua ausência.
Mesmo sem a estrela da companhia, Portugal 

mostrou que bastava pôr o pé no acelerador para 
impôr o seu ritmo, chegando a zonas adiantadas 
do terreno com relativa facilidade. Quaresma 
dispôs de uma boa oportunidade logo nos ins-
tantes iniciais, André Silva apareceu em posi-
ção privilegiada para rematar depois de se livrar 
de um adversário, mas o remate saiu desenqua-
drado. Avisos que tiveram sequência aos 22 mi-

nutos quando o atacante do AC Milan cabeceou 
com as medidas certas para o fundo das redes.
Cruzamento de Quaresma, o mais aplaudido 

face à ausência de Ronaldo, e André Silva fez 
de cabeça com que as bancadas do municipal 
bracarense exultassem na língua de Camões a 
festa do futebol.  Bom gesto de André Silva, 
após o trabalho de Quaresma na direita. Um 
golo histórico, o golo mil da Seleção Portugue-
sa no tal soneto pré-Mundial.
A dez minutos do intervalo João Mário disfe-

riu uma autêntica bomba de fora da área, na res-
saca de um pontapé de canto, a fazer o segundo 
de Portugal. Grande golo do médio emprestado 
pelo Inter a West Ham. Mais um golpe a supe-
riorizar a maior técnica lusa à maior enverga-
dura física dos tunisinos. A simplicidade com 
Portugal chegou ao 2-0 perante uma Tunísia 
demasiado curta no que às tarefas ofensivas diz 
respeito deu em relaxamento, fazendo com que 
a equipa orientada por Nabil Maaloul reduzisse 
apenas cinco minutos após o segundo golo so-

frido. Autoestrada no corredor 
central a permitir que a bola 
deambulasse até chegar aos 
pés de Badri, que rematou de 
primeira para fora do alcance 
de Anthony Lopes.
Resposta enérgica de Por-

tugal no reatar do encontro. 
O arranque da segunda parte 
assinalou o melhor período da 
equipa das Quinas ao apresen-
tar-se forte na pressão e ávida 
de mostrar serviço após o golo 
consentido. No lance de maior 
frisson Bernardo Silva atirou 

ao ferro e João Mário esbarrou em Moez Has-
sen na recarga.
Quando se adivinhava o segundo de Portugal a 

Tunísia chegou ao empate. Balde de água fria. 
A defesa portuguesa estava a subir, há um cru-
zamento da direita e aparece Bem Youssef a fa-
zer o desvio subtil. Borracha sobre a escrita do 
soneto.
Faltou mais intensidade a Portugal, o que se 

compreende dado o caráter do jogo, mas ainda 
assim o empate cedido depois de estar a vencer 
por duas bolas a zero não deixa de ser um rude 
golpe. Até porque a Tunísia esteve longe de ser 
um Adamastor.

Primeiro milão, depois cardiff. este sábado, 
Kiev. o domínio europeu do real madrid 

não conhece barreiras, tampouco fronteiras. 
tem um exército incrivelmente resistente, em-
bora já não caminhe de forma triunfal. fá-lo 
em pezinhos de lã e com alguma altivez, típico 
de quem possui recursos diferentes. Ainda as-
sim, acaba, invariavelmente, por sair vencedor.
O Liverpool mostrou-se um oponente à altu-

ra na luta pela Liga dos Campeões, sobretudo 
enquanto Salah esteve em campo. Depois Ka-
rius virou protagonista pelos piores motivos e 

elevou Bale ao patamar de herói «blanco», en-
quanto Mané tentou contrariar o destino. Po-
rém, esta não era a noite da equipa de Klopp.
Desde o apito inicial que os ingleses fizeram 

uma pressão asfixiante e raras foram as vezes 
em que o oponente ultrapassou a linha de meio-
-campo com a bola controlada. Os merengues 
acumularam perdas de bola a um ritmo pertur-
bador e o sofrimento agudizava-se com a passi-
vidade sem bola.  Contudo, o ascendente dos ho-
mens de vermelho não teve reflexo no marcador.
Van Dijk cabeceou por cima, após uma saída 

em falso de Navas (17’), Firmino e Alexander-
-Arnold viram as suas tentativas (24’) esbar-
rar nos adversários. Pelo meio, o melhor que 
o Real Madrid conseguiu foi um remate de 
ângulo difícil por parte de Cristiano Ronaldo 
que nem deu para aquecer as luvas de Karius.
Contudo, o jogo sofreu uma reviravolta comple-

ta devido à lesão de Mo Salah. O egípcio caiu mal 
num lance dividido com Sérgio Ramos e teve de 
ser substituído por Lallana. O infortúnio acabou 
por contagiar os espanhóis que viram também 
Carvajal abandonar o terreno de jogo por proble-
mas físicos. Ainda assim, os reds saíram claramen-
te em desvantagem na dança das adversidades.
A equipa britânica sentiu a saída da sua maior 

figura e recuou, permitindo que Kroos e espe-
cialmente Modric, assumissem o jogo. Por con-
sequência, os espanhóis tiveram um par de boas 
ocasiões para se colocarem na frente. Benzema 
ainda introduziu a bola na baliza, na recarga a 
um cabeceamento de Ronaldo, mas o lance foi 
invalidado por posição irregular do francês.
Em sofrimento, o Liverpool precisava do in-

tervalo para redefinir a estratégia. Acabou 
por ser o Real Madrid a entrar melhor, confir-
mando os sinais de crescimento deixados no 
último quarto de hora da etapa inicial. Isco, 
logo ao terceiro minuto de jogo, atirou à tra-
ve da baliza de Karius. Por ora, a sorte pare-
cia proteger o emblema da cidade dos Beatles.
Tudo mudou a partir do minuto 51. Karius co-

meteu um erro inacreditável – com a bola nas 
mãos permitiu que Benzema intercetasse a re-
posição – e viu a bola entrar caprichosamente 
na sua baliza. Mané ainda remediou o erro do 
colega de equipa e igualou a contenda qua-
tro minutos depois. Canto de Milner, cabecea-
mento de Lovren e desvio do senegalês – quar-
to africano a marcar em finais da LC - dentro 
da pequena área. Um lance que espelha as 

debilidades defensivas da equipa de Zidane.
Depois saltou do banco o «furacão Bale». 

Três minutos após ter entrado, o galês assinou 
o golo de uma vida, ao marcar de bicicleta. O 
cruzamento de Marcelo está longe de ser ir-
repreensível, mas a «chilena» de Bale é uma 
obra prima: espontânea e primorosa. Um pon-
tapé para a história, do alto dos céus de Kiev. 
O Liverpool não se vergou. A sua história 

proíbe-o de tal heresia. Procurou novamen-
te o empate e Mané – em destaque depois 
de saída de Salah – viu o poste devolver-lhe 
um pontapé em jeito, à entrada da área.
As esperanças do Liverpool desmoronaram-

-se nas luvas de Karius e ampliaram o feito de 
Bale. O galês ensaiou o pontapé de meia dis-
tância e o alemão deixou a bola fugir entre as 
mãos. É certo que o pontapé era forte, no en-
tanto, exigia-se mais ao número 1 dos «reds». 

Assim, o Real Madrid igualou um feito com 
42 anos de história ao vencer a «Orelhuda» 
pelo terceiro ano consecutivo e expandiu o seu 
império ao Leste da Europa, terreno por nor-
ma hostil aos países mais a sul do continente. 
A possibilidade de igualar ou superar as cinco 
conquistas consecutivas mantém-se em aber-
to. Alguém ousa dizer que será impossível?
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Sou Marcos Da Sil-
va e desde que tenho 
A Armadura dos 7 Ar-
canjos a minha vida 
mudou. Antes de a ter 
sentia-me um fracasso 
porque não progressa-
va nos meus negócios, 
andava sempre a discu-
tir com a minha esposa, 
os meus planos nunca 
resultavam, por isso an-
dava sempre preocupa-
do e frustrado. 
um dia, um amigo 

meu, ao ver-me preocupado, sugeriu-me esta podero-
sa armadura e desde que a tenho, toda a minha vida 
mudou. Agora sou um vencedor em tudo, porque os 
meus negócios são prósperos, o dinheiro enche os 
meus bolsos e posso investir. 
Com a minha esposa, somos mais unidos do que 

nunca. Por tudo isto, eu recomendo-as.

o meu nome é Carlos 
Neves e a minha vida 
não era normal devi-
do ao excesso de peso 
que tinha. Visitei uma 
infinidade de médicos, 
nutricionistas, fiz vários 
tratamentos, dietas e in-
clusivo, uma operação, 
sem poder encontrar um 
bom resultado, o peso 
aumentava da mesma 
maneira. Cansado de 

todo o mal que isto me causava, pois não podia andar 
sem ajuda, comecei a perder esperança que minha 
vida poderia melhorar. Mas quando vi o anúncio da  Ar-
madura  Potenciadora dos 7 Arcanjos, imediatamente 
senti a esperança renascer. Ao receber a armadura, 
os Mestres mostraram-me o que se passava na mi-
nha vida e o que causava este problema e tiraram o 
mal que me estava prejudicando. Agora posso beber e 
desfrutar da vida.

Sempre soube que o sucesso 
nos negócios é o que define 
cada ser humano. e eu posso 
dizer que conheci o sucesso, 
pois fui proprietária de vários ne-
gócios e propriedades. Tudo isto 
me fazia sentir muito segura de 
mim mesmo e ao mesmo tempo 
deixava de acreditar no que me 
diziam quando era pequena: a 
bruxaria existe ,mas eu acredita-

va que  nada me podia afetar, até me afastei de Deus 
e foi aí que o meu sucesso começou a desaparecer. 
Tive percas económicas em vários negócios, desocu-
param-me varias propriedades e devido a isto, vi-me 
obrigada a vender os meus títulos de valores para pa-
gar as hipotecas. Por último até tive que vender algu-
mas propriedades e o mais preocupante era que não 
conseguia vendê-las por mais que baixasse o preço. 
Ninguém as comprava. Desesperada, comprei a Arma-
dura dos 7 Arcanjos e graças a ela e a limpeza que 
os Mestres fizeram, hoje estou de novo desfrutando o 
sucesso. Chamo-me Lucia Medeiros.


