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C

Daniel Loureiro
diretor
omo se diz em português: «prometido é devido». Então para respeitar esse lema, aqui
deixo-vos a minha perspetiva sobre o ensino da língua portuguesa no estrangeiro e
também sobre os métodos de votação nas nossas comunidades.

Como sabem, e como sempre tenho defendido, o ensino da língua portuguesa e da cultura portuguesa é a única forma possível de manter vivas as nossas comunidades no mundo. Por uma simples
razão, porque elas são aquilo que mais nos une. A cultura e a língua são os únicos elementos que
nunca nos dividem. A melhor prenda que os meus pais me deram na vida foi a transmissão da língua
e da cultura portuguesa.
Na minha visita a Lisboa, este tema é para mim central. Acredito que se Portugal acredita que o
português é uma língua global, ele também tem que acreditar que essa globalidade passa pelas suas
comunidades. Sejamos honestos, acredito que os nossos políticos portugueses têm essa noção. Gostava simplesmente que fizessem mais pelo ensino do português como língua materna ou de herança.
Isto é primordial para poderemos ainda ser uma comunidade viva, orgulhosa e bem integrada. A
minha intenção é simples, precisamos de uma política de afirmação para uma identidade forte. Só
assim continuaremos a ser globais.

T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1406

A nossa integração não pode ser sinonímia de assimilação. Nós temos de continuar a afirmar a nossa
Portugalidade aqui em Montreal. Aqui, também somos responsáveis pelo ensino do português, cada
um de nós, individualmente. Temos o dever de ensinar aos mais novos, quer seja na escola ou em
casa, a língua e a cultura portuguesas. Eu sei, para mim é facil dizer estas coisas quando não tenho
filhos, mas uma coisa é certa a cada vez que cruzo uma criança portuguesa, sempre lhe falo em português. Existe uma plataforma chamada «Português mais perto» que permite o ensino do português
em casa. Esta plataforma tem sido usada por muita gente aqui na América do Norte, e ainda bem.
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4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl, Qc.,Ca., H2W 1Z4
Tel.: 514 284.1813 ou CEL.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com

Os métodos de votação nas nossas comunidades têm sido discutidos desde sempre. Acredito eu,
que não havendo uma forma que se chegue mais perto das nossas comunidades, haverá sempre um
obstáculo a participação eleitoral das nossas comunidades. Não estou a dizer nenhuma novidade,
quero simplesmente alertar para o facto de estarmos no século XXI e que a tecnologia permite muito mais que no século dos Descobrimentos. Foram discutidos vários métodos de votação e sempre
existe o medo de roubo de identidade.
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Um medo justificável no mundo de hoje. Foi nos dito que o cidadão português residente no estrangeiro poderá escolher entre a forma presencial ou por correspondência, somente para as eleições
para a Assembleia da República. Outro aspeto importante, deixará de ser impossivel para um bi-nacional de ser candidato para a mesma Assembleia da República. Mais um obstáculo que cai na
busca pelos mesmos direitos que os Portugueses residentes no território nacional. Confirmo-vos que
continuarei a lutar por esta isonomia de direitos e que continuarei a lutar por uma menor distância
entre os órgãos de soberania em Portugal e a nossa comunidade residente no Canadá.

Um abraço,

Daniel Loureiro

agenda comunitária | um serviço gratuito para a comunidade

DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS EM MONTREAL
O Cônsul-Geral de Portugal em Montreal e o Conselheiro das Comunidades Portuguesas têm o prazer de
informar que a cerimónia comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
terá lugar no domingo, dia 10 de junho, às 14h30, no Parque de Portugal em Montreal (esquina Boulevard Saint-Laurent com a Rua Marie-Anne). Mais se informa que antecedendo a cerimónia em apreço
terá lugar a “Parada de Portugal” no âmbito do “Festival Portugal Internacional de Montreal”, sendo que
o respetivo percurso se iniciará no adro da Missão Santa Cruz (esquina da Rua Rachel com a Rua Saint-Urbain), a partir das 13h00, terminando depois no Parque de Portugal. Salientando a importância destas
festividades, convidam-se todos os membros da Comunidade Portuguesa e todos os Amigos de Portugal
a estarem presentes.
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Os Açores

celebrados em

António Pedro Costa

A

Autonomia de hoje não é
comparável ao conceito
do passado, pois ela tem de estar aberta às novas realidades
em que a Região está inserida.
Não pode ser uma Autonomia estanque, só
para dentro de portas, mas afirmando-a perante os desafios da União Europeia, perante
os desafios da globalização e perante os desafios que o desenvolvimento do país exige.
Foi este o entendimento da Eurodeputada Sofia Ribeiro, ao promover a exposição “Azores,
9 Wonderful Islands in the Atlantic” à entrada
do Parlamento Europeu, em Bruxelas, onde durante uma semana, coincidindo com a celebração do Dia dos Açores, as nove ilhas constituíram uma autêntica vitrina para o Mundo.
Sermos Autónomos hoje significa afirmar e
praticar a nossa Autonomia em Bruxelas, em
Berlim ou em Lisboa, ocupando os espaços
onde se decide também o futuro dos Açores e
dos Açorianos, sob pena de um dia nos sentirmos minguados no território das nossas ilhas.
Para Sofia Ribeiro, que vem desempenhando
um papel interventivo muito importante nos
corredores do Parlamento Europeu, a defesa
das Regiões Ultraperiféricas na União Europeia
é uma reivindicação contínua e absolutamente
necessária e resulta de um difícil e aturado processo diplomático e de negociação multi-institucional, cujo conceito foi gerado pelo então
Presidente do Governo Regional dos Açores,
João Bosco Mota Amaral, e constitui-se como
a materialização da coesão europeia. Celebrar,
assim, a açorianidade e a autonomia, de forma
tão expressiva, foi um modo de se reconhecer o
valor das raízes e da memória e de se reforçar, e
mesmo de se testar a capacidade para nos auto
governar, ultrapassando barreiras de séculos de
costas voltadas e vencendo desconfianças e velhas rivalidades entre ilhas, pelo que a expressiva presença de uma embaixada cultural de
Rabo de Peixe, com a sua cultura específica que
se confunde com o povoamento destas ilhas, foi
um momento emotivo marcante ao interpretar
o Hino dos Açores, peça musical que foi precisamente composta naquela Vila micaelense, na
presença da Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Mairead McGuiness, e do Responsável
pelo Gabinete de Representação dos Açores em
Bruxelas, Frederico Cardigos.

Bruxelas

O típico balho dos pescadores ou balho das
trincadeiras, tão peculiar de Rabo de Peixe e
o Grupo de Cantares Vozes do Mar do Norte,
também daquela Vila, proporcionaram um colorido ímpar e inolvidável, que encantou todos
quantos passavam por aquele local simbólico
do coração da Europa. Sentia-se a açorianidade no ar, num envolvimento apaixonante único,
resultante de uma atividade inédita, saída das

mãos da equipa liderante do Gabinete de Sofia Ribeiro, mormente de Paulo do Nascimento
Cabral, que tudo fez para que a iniciativa resultasse de forma dignificante e contributiva
para a promoção dos Açores em Bruxelas. A
anfitriã daquela celebração açoriana, Sofia Ribeiro, afirmou na inauguração da exposição que
celebrar as Regiões Ultraperiféricas é celebrar
a Europa das Regiões, que visa um sustentado
desenvolvimento dos territórios e dos cidadãos
europeus, sabendo que não se pode tratar como
igual aquilo que é estruturalmente diferente e
que exige um olhar mais atento na diversidade
que constitui a riqueza da União Europeia.
No Dia dos Açores celebrado na Praça Simone Veil marcaram presença alguns Presidentes
de Junta de Freguesias dos Açores, naquilo que
Sofia Ribeiro classificou como um claro sinal
de que a construção Europeia deve decorrer a
um múltiplo nível, integrando os diferentes centros de decisão e de governação, desde o mais
local, ao mais global, confirmando ainda a nítida orientação que desde o início foi impressa

neste mandato, de proximidade aos nossos concidadãos e de mútua colaboração com o poder
local, bem como representantes de associações
locais, nomeadamente da Terra Verde, AJAM,
Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, e Escuteiros que visou engrandecer uma dinâmica
fundada na proximidade, para garantir que o
exercício da atividade no Parlamento Europeu
integrasse ao máximo as preocupações e as expectativas dos Açorianos.
A celebração do Dia dos Açores em Bruxelas
provou que o projeto europeu é o nosso projeto, o projeto dos Açorianos, em que se pretende afirmar a Região como de elevado potencial
para um desenvolvimento sustentado à escala
global.
Tratou-se para a embaixada açoriana em Bruxelas de uma marcante iniciativa da Deputada
Sofia Ribeiro, pois durante muitos anos, pensámos sobretudo naquilo que a Europa podia
fazer por nós, mas o projeto Europeu precisa
de todos. Precisa também de nós. E nós não faltaremos à chamada, a aprofundar a construção
europeia que é estar ao serviço, também, dos
interesses dos Açores.
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foto da semana

88ª Feira

do

Livro

de

João Aparecido
da Luz

A

casal da semana

VOVÔs da semana

Feira do Livro de Lisboa
está na edição número
88. Foi em 1931 na praça do
Rossio, em Lisboa, que teve
início este evento que se constituiu ao longo dos anos em uma das maiores
exposições culturais da Europa.
Ali permaneceu até 1939 quando passou a ser
realizada entre a Calçada e a Travessa da Glória.
Foi para a rua Augusta e ganhando a avenida da
Liberdade chegou ao Parque Eduardo VII, local
onde permanece desde 1980 até os dias de hoje.
Aos poucos o hábito da leitura foi se disseminando nas pessoas e se firmando como um evento sócio-cultural. À época, nos primórdios da
década de 30, Portugal tinha cerca de sessenta
porcento da população analfabeta. O grande incentivo principalmente para os expositores e visitantes é dado pela presença do senhor Marcelo
Rebelo de Sousa, Presidente da República de
Portugal que todos os anos comparece para inaugurar o evento e às vezes retorna mais uma vez.
Vários autores brasileiros vêm à Feira do Livro
de Lisboa para lançamento de suas obras ou para
apresentação de seu projeto. É o caso do escritor
de São Paulo João Aparecido da Luz que nos últimos anos tem marcado presença no evento representado São Paulo nesta que é uma das feiras
mais importantes da Europa.
Neste ano mais de 300 pavilhões foram espalhados nas Alamedas do Parque Eduardo VII e

Lisboa

cerca de 630 editoras e marcas editorias se fazem presentes. Uma atenção especial é dada aos
pequenos. Em Portugal o dia das crianças é comemorado no dia 1 de junho, diferentemente de
outros países, o Brasil por exemplo, que tem essa
data marcada tradicionalmente para o dia 12 de
Outubro.
Se até dia 13 de junho você estiver passando
por Lisboa visite a Feira do Livro de Lisboa e
conheça este pujante evento. Boa viagem!
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37ª geração de finalistas da Escola Secundária
Lusitana e despedida do Diretor José Barros
Manuel Neves
mneves@avozdeportugal.com

F

oi no sábado mais um final de ano para as escolas
Santa Cruz e Lusitana, com
uma linda cerimónia na igreja
Santa Cruz, com a mensagem de despedida
do Diretor Sr. José Barros após de 47 anos de
dedicação. Após desta cerimónia os finalistas
festejaram em grande a festa dos finalistas no
salão do Espírito Santo com a sala cheia de
amigos e familiares.
“Caros estudantes, chegamos ao fim de mais um
ano letivo. Este é já o 47º dedicado à Língua daqueles a quem devemos a vida. Trata-se sem dúvida
de uma das línguas de maior prestígio planetário e
quem a estuda, além de se valorizar pessoalmente,
enriquece também o meio em que se insere. Ainda
que seja grande o esforço a investir, continuai a
estudar a Língua Portuguesa. Esforço maior fizeram no passado os nossos navegadores, missionários e colonizadores que a levaram até aos confins e pelo trabalho académico realizado durante estes
longos 11 anos. Associo-me às vossas professoras
e professor e aos vossos pais para vos felicitar pela
etapa que acabais de vencer. Se este ano terminais
também o secundário cinco da Escola Canadiana,
os vossos resultados finais de sucesso escolar na
Escola Lusitana a nível de 10º e 11º anos figurarão
no vosso diploma oficial de Fim de Estudos Secundários da Província de Quebeque. E é muito bom
que assim seja porque é justo que se dê a cada um
o que lhe pertence.
Sois finalistas e finalista é alguém que está em vias
de terminar qualquer atividade. Pois o autor destas palavras também é finalista. Finalista sim porque termina este longo trajeto de 47 anos que fez
como professor e diretor das Escolas Santa Cruz
e Lusitana. Foi para mim um privilégio poder ter
contribuído para que milhares de jovens pudessem
aprender a Língua e Cultura portuguesas. Não
quero terminar a minha missão sem agradecer a
todos aqueles que estiveram sempre a meu lado no

da Terra. Hoje os seus 250 milhões de falantes já
a colocam num avantajado 2º lugar entre as línguas românicas e numa posição invejável entre as
línguas de civilização e comerciais. Além disso,
quando dominardes esta vossa Língua de origem,
tereis um espaço muito mais vasto para poderes
agir profissional e socialmente procurando fazer
sempre qualquer coisa de útil para a coletividade.
Caros Finalistas, sois a 37ª geração de finalistas
da Escola Secundária Lusitana. Como novos cidadãos lusófonos que sois, estais de parabéns e felicito-vos pela vossa perseverança, pelo vosso esforço

cumprimento deste nobre trabalho ou seja aos professores, às comissões de pais, à missão de Santa
Cruz e, com um muito especial agradecimento, à
minha esposa que foi sempre o meu braço direito
e que acompanhou este projeto com alma, coração
e dedicação.
Peço-vos ainda que continueis a acarinhar as
nossas escolas e a encorajar os vossos filhos e netos a frequentá-las. Elas juntamente com a catequese são a base fundamental da Comunidade de
Santa Cruz. Que Deus vos abençoe e vos proteja a
todos. José de Barros”
A Missão Santa Cruz agradece ao Senhor Diretor e professor José Barros pela sua dedicação e amor que ele teve durante estes 47 anos
na cultura da língua portuguesa. Pois que
passaram por estas escolas, milhares de alunos através destes anos sempre trabalhando
benevolamente ao serviço da escola de Santa
Cruz.Um grande obrigado e muitas felicidades.
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Festas

do

Divino Espirito Santo
tony saragoça

O

culto do Espírito Santo
remonta ao tempo da
Rainha Santa Isabel, mulher
de D. Dinis, Rei de Portugal, que viveram no
séc. XIII. Segundo reza a tradição, popular e
cristã, nasceu devido ao milagre do pão que se
transformou em rosas.
A Rainha tornou-se Santa e o culto ao Espírito
Santo começou a ser prática comum em Portugal. Partindo do sul, centro e norte de Portugal
continental, a população, ao ser encorajada a povoar outras paragens do país, levaram consigo
estes cultos até às Ilhas dos Açores.
Nuno Azevedo e Amílcar Cabral foram os pri-

meiros povoadores dos Açores que levaram
consigo para as Nove Ilhas o sentir do Culto ao
Espírito Santo, criando as instituições religiosas chamadas “Irmandades do Espírito Santo”.
Nos inícios do séc. XVIII, havia os chamados
“Triatos” em honra da Tríade “Pai, Filho e Espírito Santo”, e que eram construídos em madeira.
Hoje em dia existem os “Impérios do Espírito
Santo”, os quais são construídos em pedra ou em
bloco. Para se compreender a dimensão deste
culto do Espírito Santo, só na Terceira existem
cerca de cinquenta Impérios disseminados por
toda a Ilha.
No séc. XIX, com a continuação da diáspora

de

Laval

açoriana, o Culto do Espírito Santo começou a
ocorrer também na Costa Leste dos Estados Unidos da América, no estado do Massachussets e
na costa Oeste, na Califórnia, bem como no Hawaii, entre as comunidades portuguesas.

O mesmo se passa no Canadá junto das comunidades lusas de imigrantes. Passados 800 anos,
este culto à Divina Trindade continua a ser um
facto da atualidade, como o provaram os membros da comunidade lusa de Laval, nos últimos
dias 1,2 e 3 de Junho passados.
Na parte religiosa os devotos ao Espirito Santo encheram a igreja em cada uma cerimónias,
na parte profana o mesmo fenómeno: sexta feira
á noite o salão era pequeno para os amantes de
carne guisada e cantigas ao desafio; no sábado
logo após a santa missa, a comunidade lusa e
nem só, encheu por completo o adro da igreja
para aí escutar boa música, dançar e divertir-se à
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boa maneira portuguesa.
O caldo da meia-noite, que mais parecia as tradicionais “sopas” do Espirito Santo, voltou a encher o salão comunitário de festejantes, que uma
vez saciados voltaram para o exterior onde continuaram a festejar até o “pé doer”.
No domingo, como manda a tradição, um im-

rico de Calgary, no domingo ) bons animadores,
bom serviço, boa comida e ótima temperatura.
Ouviam-se rumores, qualificando o sucesso das
festas do Divino Espírito Santo de Laval de 2018,
como umas das melhores, até agora celebradas.
E pelos vistos o D.E.S. foi o grande responsável.
O sol deixava de brilhar, também ele precisava

de descanso e aproximava-se a hora de pôr termo
a estes 3 dias de festividades. No entanto, para
que celebrações como esta possam ter a continuação desejada, e, no maior respeito da tradição, antes do encerramento oficial, procedeu-se
à tiragem “às sortes” das Domingas e do futuro
mordomo/a.
Momento de grande expectativa e emoção...
Quis a “sorte” que a comunidade de Laval
fosse premiada com uma Mordoma para as
festas de 2019. Seu nome, Sra. Helena Dias.
ponente cortejo, liderado pelos mordomos das
festas, percorreu as ruas circundantes, recolheu
à igreja para a celebração da santa missa e todos
foram convidados para saborear as tradicionais
sopas, onde, diga-se de passagem, mais pareciam um delicioso “cozido à portuguesa”.
Uma agradável e surpreendente variação.
E a festa continuou ainda mais concorrida que
o dia precedente.
Nada mesmo falhou nem faltou, bons artistas,
boa música, (menção especial para Joey Medeiros e seu conjunto, no sábado e o Rancho Folcló-
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Linda angariação de fundos do Centro
Comunitário do Espírito Santo em Anjou

N

o passado dia 26 de maio, o Centro Comunitário do Espírito Santo em Anjou
organizou um lindo jantar de angariação de

fundos para ajudar um jovem de 25 anos,
Marco Velloni que se encontra doente.
Este jantar permitiu juntar uma soma de 5000$
para ajudar a fundação La société de Leucémie
& Lymphome du Canada”.

O que é a Leucemia
linfocítica crónica
Leucemia linfóide crónica (também conhecida como Leucemia linfocítica crónica ou LLC)
é uma neoplasia dos linfócitos. A LLC afeta o
linfócito B, que se origina na medula óssea e
está presente nos linfonodos. Os linfócitos B são
células envolvidas no combate às infeções. Na
LLC, o DNA desta célula é danificado, o que
prejudica a sua função e leva a um aumento desordenado na sua produção.
A LLC parece ser idêntica ao Linfoma Linfocítico de Pequenas Células (LLPC), um tipo de
linfoma não-Hodgkin. A Organização Mundial
de Saúde considera a LLC e o LLPC como espectros da mesma doença, não devendo ser separados em entidades diferentes.
Alguns casos que possuem aparência microscópica similar à LLC no sangue periférico, porém com fenótipo de células T eram, no passado,
chamados de LLC-T. No entanto, atualmente,
reconhece-se estes casos como uma entidade separada, a Leucemia Pró-Linfocítica T.
A LLC é uma doença do adulto. Não deve
ser confundida com a leucemia linfóide aguda
(LLA), um tipo de leucemia altamente agressivo
que é mais comum em crianças. A maioria das
pessoas diagnosticadas com LLC tem mais de 50
anos e são do sexo masculino.
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Arlindo Andrade

comemora

30

anos de carreira

memora 30 anos de carreira, uma Arlindo nasceu em S. Miguel filho
das maiores referências no mundo. de mãe açoriana e pai madeirense
viveu em Angola unto com os seus
musical da diáspora.
pais dos 9 anos até aos 17 anos.
Formou uma banda Bengladesh em
rlindo AnAngola. Mudou-se para Lisboa aos
drade
foi
17 anos acompanhado dos seus pais
convidado para
as grandes festas do Divino Espírito Santo de Santa Cruz em
Montreal.
Foi no sábado 26 de maio, um espetáculo de cinco estrelas do simpático e humilde artista açoriano no
salão da Missão de Santa Cruz.
Arlindo músico e compositor co-

periências de musica vivida e formou mais uma banda Origens.
Em 1986 gravou o seu primeiro
disco a parir da música Olá Transmontana, a arranca grande sucesso
que durou 30 anos. Sucesso e mais
sucesso já lá vão 12 discos gráficos

e ai o gosto e o interesso pela musica mais profundo. Entrou numa
academia de música estudou piano
e composição musical. fez parte de
varias bandas.
Em 1982 emigrou para os Estados
Unidos trouxe consigo todas as ex-

todos de grande sucesso.
Arlindo Andrade tem levado a sua
musica a toda a diáspora, as suas
músicas têm sido gravadas por vários artistas. Parabéns Arlindo Andrade, o Jornal Voz de Portugal deseja muito sucesso.

Francisca reis
fotos de
joão arruda

A
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Mensagem por ocasião do Dia de Portugal,
Camões e das Comunidades Portuguesas
O

Dia 10 de Junho é uma data de especial
relevância para todos os portugueses,
pois neste dia celebramos a nossa herança comum, dando também um particular destaque
aos nossos compatriotas e aos lusodescendentes espalhados pelo mundo, que conferem ao
nosso país uma dimensão muito superior aos
seus limites territoriais.
Numa altura em que a relação entre Portugal e
o Canadá se encontra numa fase particularmen-

te positiva, com a recente bem-sucedida visita
do nosso Primeiro-Ministro a este país, gostaria
assim de expressar o meu reconhecimento pelo
contributo da Comunidade Portuguesa do Quebeque e das Províncias Marítimas para o atual
dinâmico relacionamento bilateral em diversas
áreas.
Enquanto representante oficial português, é com
orgulho que noto que muitos membros da nossa
diáspora tem vindo a assumir aqui um crescente
protagonismo, seja na esfera política, na administração pública, no mundo empresarial, ou nos
meios cultural e desportivo, tendo hoje cargos e
desempenhos de assinalável responsabilidade e
visibilidade, que muito contribuem para a imagem positiva que o nosso país goza no Canadá.
No quadro da aprendizagem da Língua de Camões, e dos desafios geracionais que se colocam
à nossa Comunidade, gostaria também de salientar a importância das Escolas Comunitárias enquanto polos dinamizadores da ligação dos luso-canadianos à cultura portuguesa e, por essa via,
da nossa vida comunitária. A este respeito, julgo
que os nossos esforços conjuntos, com vista a se
reverter o declínio, que se vem sentido nos últimos anos, do número de alunos que frequentam
as escolas, são cada vez mais prementes.
Como importante elemento de coesão da nossa Comunidade, queria também deixar aqui um
particular agradecimento a todos os dirigentes
e voluntários das nossas associações, e dos diversos organismos comunitários, pelo constante
apoio que prestam aos nossos compatriotas em
variadas vertentes.

de

Desejando a todos os Portugueses e Lusodescendentes um excelente Dia de Portugal, aqui
vos deixo uma especial saudação de amizade e
de reconhecimento pelo constante trabalho em
prol do nosso país e das nossas comunidades!
O Cônsul-Geral de Portugal em Montreal,
José Guedes de Sousa

CO NVITE

Um

PENSAMENTO
Para

Os nOssOs Pais

Domingo, 10 DE JUNHO
NOVO
CEREMONIA DAS GERAÇÕES
Uma cerimónia, criado para homenagear
as nossas mães e nossos pais.

Reservação

No jardim das memórias

Ao Mausoléu Saint-Martin

activites@memoria.ca
ou 514 277-7778

13 h

14 h 15

Música de fundo
Visita do Jardim

Orações na capela
(em francês, italiano e
português)

13 h 30

Vôo de borboletas

13 h 50
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

Cantos por Danielle Oddera

14 h 30 – 15 h

Bênção das Eras

14 h 15

No Pavilhão

Leituras por
Dominique De Pasquale

Haverá um beberete para todos

14 h 30 – 15 h 30
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PLANEAR A REFORMA
augusto machado

M

Carneiro: Amor: Não seja mal-humorado, cultive
diariamente o otimismo. Saúde: Faça alguns exercícios
físicos, mesmo em sua casa. Dinheiro: Não deixe para
amanhã aquilo que pode fazer hoje.
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29
Touro: Carta Dominante: Os Enamorados, que
significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos
sem medo de ser ridículo. Saúde: Cuidado com o frio.
Dinheiro: Momento favorável.
Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

anter a atividade e cultivar amizades são
chaves para uma reforma de sucesso.
Um plano para esta fase da vida, que pode durar tanto como a carreira profissional, ajuda a
vivê-la em pleno, a manter a sanidade mental e
a melhorar os níveis de felicidade.
Um estudo do US Government Business Council, que envolveu 897 trabalhadores perto da reforma, revelou que apenas 55% se sentiam preparados para as implicações emocionais associadas,
como o abandono da rede social ligada ao local

facto de as pessoas passarem mais tempo juntas
pode exigir reajustes na forma de se relacionarem. A terceira alteração, talvez a mais “dolorosa”, é encontrar uma nova missão e objetivos de
vida ou, nas palavras de um tal Sr. José Costa, que
descobriu uma “razão para se levantar todos os
dias”, agarrou-se a uma ideia que já germinava na
sua mente: voluntariado. Bateu à porta do Banco
Alimentar e, segundo ele, saiu-lhe a sorte grande.
O funcionário responsável por registar as entradas e saídas do armazém tinha-se reformado e não
havia quem fizesse o trabalho. Propuseram- lho e
aceitou de imediato.

Gémeos: Carta Dominante: A Justiça, que significa
Justiça. Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa
quando errar. Saúde: Agasalhe-se mais, pois as
constipações andam por aí.
Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos.
Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40
Caranguejo: Carta Dominante: A Estrela, que
significa Proteção, Luz. Amor: Não seja injusto com os
seus amigos, pense bem naquilo que diz.
Saúde: Procure o oftalmologista, pois essas dores de
cabeça podem estar relacionadas com os seus olhos.
Dinheiro: Tudo estará dentro da normalidade.
Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48
Leão: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Se existir desconfianças entre o
casal, será difícil a harmonia.
Saúde: Na saúde em geral não se sentirá muito bem.
Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que
habitualmente.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49
Virgem: Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Sentir-se-á irresistível e
sentimental. Saúde: Poderão surgir bloqueios de
ordem psicológica. Dinheiro: Oportunidade para
executar aquele projeto com êxito.
Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47
Balança: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa
Iniciativa. Amor: Não viva obcecado com a ideia de
perder a pessoa que tem ao seu lado. Saúde: Não se
desleixe e cuide de si. Dinheiro: As suas economias
estão a descer, tenha algum cuidado.
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47
Escorpião: Carta Dominante: 5 de Ouros, que
significa Perda, Falha. Amor: Procure ser mais
extrovertido, só tem a ganhar com isso. Saúde: Cuidado
com as correntes de ar, está com tendência para se
constipar. Dinheiro: Se pretende investir, esta é uma boa altura
para o fazer. Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41
Sagitário: Carta Dominante: Rei de Ouros, que
significa Inteligente, Prático.
Amor: Festeje as datas importantes da sua relação.
Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina.
Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo de decisão
nesta área.
Números da Sorte: 2, 14, 21, 24, 28, 33
Capricórnio: Carta Dominante: 10 de Paus,
que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor:
A harmonia reina na sua família. Saúde: Previnase contra otites. Dinheiro: As suas finanças poderão
sofrer uma quebra acentuada.
Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46
Aquário: Carta Dominante: Rainha de Copas,
que significa Amiga Sincera. Amor: Se não disser
aquilo que sente verdadeiramente, ninguém o poderá
adivinhar. Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar
no seu sangue, pois poderá ter tendência para diabetes.
Dinheiro: Este é um período em que pode fazer uma pequena
extravagância, mas não se exceda.
Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49
Peixes: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa
Prosperidade, Riqueza e Segurança.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que
tem a seu lado.
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua
circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá
vir a precisar de um dinheiro extra.
Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté o.D.
Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

de trabalho e o facto de terem demasiado tempo
disponível. Várias investigações científicas têm
demonstrado que quem delineia uma estratégia
para a reforma se revela mais otimista e confiante.
Os pré-reformados com um plano têm mais tendência para se sentirem felizes e entusiasmados
do que quem não programa nada.
De acordo com a Associação Americana de Psicologia, surgem três grandes áreas de mudança
aquando da reforma. Primeiro, há uma espécie de
alteração da identidade, em que a pessoa muda a
forma como se vê ou se define a si própria e a
ligação com (ex-) colegas de trabalho, com a comunidade e com familiares próximos. Em casa, o

Os pré-reformados com um plano têm mais tendência para se sentirem felizes e entusiasmados
do que quem não programa nada. É o exemplo
de Maria Neves, enfermeira reformada, que viveu em Almada e trabalhou na Costa da Caparica
durante muitos anos. Tinha 53 anos (e 34 de serviço). Casada e há muito que sonhava voltar às
origens – Celorico de Basto. Queria “restaurar a
casa de família e reabilitar a quinta onde cresci”,
conta ela. Queria viver na sua terra, local onde se
encontra a maioria da sua família. Partiu com o
marido em direção às origens – Celorico de Basto.
E, agora feliz, desabafa: “Dedico-me à casa, ao
jardim, à vinha, e aos netos”.
Natália, professora diz-nos: ”Gostava de escrever
um livro com as histórias que guardei dos meus
alunos”. Esta professora precisou de “mudar de
ares” de Tomar para Lisboa. Diz que não é pessoa
“de ficar no mesmo lugar, a falar com as mesmas
pessoas sobre as mesmas coisas”. Precisa de ação.
Manteve o hábito de ir ao ginásio três vezes por
semana. Esta mesma professora, diz-nos também
que sempre foi “orientada,” gastando apenas o que
podia. E aconselha: como diz o povo, “o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda muito”. Por isso,
convém constituir um pé-de-meia que permita fazer face às despesas. Terá interesse em começar a
poupar para a reforma, pelo menos, por volta dos
40 anos e, mais afincadamente, quando estiver a
cerca de 15 anos de abandonar a vida profissional.
Também as boas relações na rede social são fundamentais para combater o isolamento e a perda
de capacidades mentais. Manter os amigos e criar
novas ligações são estratégias para conservar a
vida social ativa. Há também outras atividades na
comunidade em que devemos e podemos participar.
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Eu estava arruinado. Eu não
tinha emprego. Eu estava
quebrado há um ano e meio.
Eu nunca pedi ajuda do governo e me vi obrigada a fazê-lo. A ruína e a má sorte terminaram no dia em que pus
meu pé no escritório de José,
que fez rituais de sorte. Eu recomendo José e seus rituais.
Abraão

Alguns médicos disseram que
era anorexia e outros que era
bulimia. Eu não consegui comer. Eu estava morrendo de
fome e eu ainda não estava com
fome. Minha mãe continuava pedindo ajuda a Deus e ela abriu o
jornal e José apareceu. Ele me
curou e descobrimos que era
um feitiço negro feito pela irmã
do meu pai que odiava a minha
mãe. José nos mostrou o rosto
e removeu o feitiço.
Érica
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Eu sou capaz de abraçá-lo novamente.
Eu sou capaz de senti-lo novamente. Eu
sou capaz de beijá-lo novamente. Tudo
isso porque José nos reuniu. Obrigado
José.
Família Villa
Tanto veneno da família da minha esposa
nos separar. Tantos momentos infelizes
que tivemos minha esposa, minha filha e
eu. A separação feriu a todos nós. José
terminou com todo sofrimento. Deus te
abençoe José.
Família Reinoso

Eu caí tão baixo que até
experimentei heroína. Eu
roubei a TV da minha mãe
para penhorar. Minha mãe
continuou chorando. Meu
pai queria nos deixar. Eu
estava destruindo a nossa família. Minha mãe tirou
minha foto para mim e eu
mudei de repente. Eu reconheço meu erro e peço
perdão a minha família.
Sou grato ao José.
Ivan

Nada de ruim a dizer sobre Jose.
Estou feliz com meu marido e
sua amante se foi. Eu recomendo trabalhos de amor de jose
Família pinheiro
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

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

Tel.: 514.842.2443

imobiliáRIO

MERCEARIAS

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
eletricidade

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

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

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

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

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Adjetivos

Dois malucos encontram-se na rua:
- Então por onde tens andado?
- Tenho estado na praia e até já nado até onde há pé!
-Está cheio de sorte porque eu só consigo nadar onde
há água.
Uma loira encontra outra loira e diz:
- Estive a fazer um teste de gravidez.
- E as perguntas eram difíceis?
Um turista tirou uma foto todo nu numa praia, cortou a
foto ao meio para enviar a parte de cima para mãe, mas
enganou-se e enviou a parte de baixo. Ao receber a carta, a mãe olhou para a foto e diz:
- Sempre o mesmo Manel até morrer gravata ao lado e
barba por fazer...
O que fazem oito alentejanos em frente a um lisboeta?
um grupo de forcados!

SUDOKU: nível médio

6

1 3
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8
7
3
5
6
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2
7
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2
4
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Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519
restaurantes

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

renovações
5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

serviços
financeiroS

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

RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

Um ventríloquo, com o seu boneco, contava piadas sobre
loiras e uma delas protesta: “ Homens como você impedem as mulheres de serem respeitadas!”
O Ventríloquo pede desculpa. Diz a loira: “Não estou a
falar consigo mas com o rapazinho que está ao seu colo!”

7

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984

rENOVAÇÃO

ANEDOTAs da Maria rosa

2

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

rlA RÉNOVATION
Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

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

Eduardo Dias

Me. Malissa Furtado
Notária

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

renovações

T.: 514-849-3808

importadores

agências
funerárias

notários

Plancher

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

514-898-2078

dentista

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

guia do consumidor

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

livro
aluno
uniforme
giz
caneta
mochila
mesa
professor

fichário
tesoura
apagador
lixeira
lancheira
estojo
régua

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

informe-se
sobre os nossos preços

publicidade
a partir de 3$*
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Dívida

pública aumentou
e está agora nos 126,3% do
4ª-feira, 6 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:50 Sociedade Civil
6:53 Miguel Gonçalves Mendes
Filhos da Nação
7:26 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:55 Arcos de Valdevez
RTP Mais Perto
7 Maravilhas Aldeias
12:30 Portugal em Direto
14:05	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:47 Arcos de Valdevez
RTP Mais Perto
7 Maravilhas Aldeias
18:40 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:23 Brainstorm
22:11 Notícias do Atlântico
23:13	O Sábio
23:59 Fronteiras XXI
5ª-feira, 7 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:51 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11	O Sábio
9:55 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:00 Telejornal
15:13 Futebol Seleção AA
Jogo Amigável
Portugal x Argélia
Futebol Seleção AA
Jogo Amigável
17:15 Brainstorm
18:00 Agora Nós
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 Portugal Fora de Portas
0:15 Grande Área
1:00 Tech 3
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 8 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
6:47 Sociedade Civil
7:00 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 Brainstorm
16:45 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
0:00 Programa a designar
0:30	Estudantes
Portugueses pelo Mundo
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 9 de junho
1:30 1986
2:12 Aqui Tão Longe
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios
10:30 Podium
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01	Estarreja
Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Nova Inglaterra
Made In Portugal
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa com
Herman José
1:00 Lusa Music Box
DOMINGO, 10 de junho
1:25 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
4:30	Eucaristia Dominical
5:30 Cerimónias Oficiais
10 de Junho
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:15 Agora Nós
11:15 Angina de Peito
Diga Doutor
12:00 Sociedade Recreativa
13:30 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 7 Maravilhas de Portugal
Aldeias
Gala Final
2ª-Feira, 11 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Bombordo
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

A

dívida pública na ótica de Maastricht,
que conta para Bruxelas, atingiu em abril
126,3% do Produto Interno Bruto, acima do
valor de dezembro de 2017 (125,7%), segundo
dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal.
De acordo com o Boletim Estatístico do Banco
de Portugal (BdP), hoje conhecido, em termos
absolutos, a dívida pública atingiu os 250,085
mil milhões de euros em abril, aumentando 4,2
mil milhões de euros relativamente ao final de
março.”Para este aumento contribuiu essencialmente o acréscimo dos títulos de dívida, maioritariamente por via da emissão de obrigações do
Tesouro”, sinaliza o BdP. Os ativos em depósitos
das administrações públicas aumentaram, por
sua vez, 2,5 mil milhões de euros, tendo a dívida
pública líquida de depósitos registado um acrés-

PIB

cimo de 1,8 mil milhões de euros em relação ao
mês anterior, totalizando 225 mil milhões de eu-

ros. O máximo histórico do peso da dívida pública no PIB foi atingido em setembro de 2016,
altura em que se situou nos 132,8%.

Canadá retalia e impõe taxas
de 16,6 mil milhões aos bens dos EUA

O

Canadá vai responder às novas tarifas decididas por Washington impondo impostos
sobre bens norte-americanos no valor de 16.600
milhões de dólares e cancelou uma reunião com
Donald Trump, considerando a política comercial dos EUA “totalmente inaceitável”.
“Estas tarifas são uma afronta à parceria de longa data que existe entre o Canadá e
os Estados Unidos e, em particular,
uma afronta aos milhares de canadianos que lutaram e morreram ao
lado de seus irmãos de armas”, disse o primeiro-ministro do Canadá,
Justin Trudeau, lamentando que os
Estados Unidos da América (EUA)
tenham justificado a decisão com “segurança nacional”. “Devemos acreditar que, eventualmente,
o bom senso triunfará, mas, infelizmente, as ações
tomadas pelo Governo dos EUA não parecem ir
nessa direção”, afirmou Justin Trudeau na rede
social Twitter.Segundo a ministra dos Negócios
Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, as
novas tarifas canadianas vão afetar a partir do
dia 01 de julho as importações norte-americanas
de aço e alumínio, bem como bens de consumo,
como iogurtes, café, açúcar, papel higiénico, colchões, máquinas de lavar e cortadores de relva.

O objetivo é pressionar os principais estados dos
EUA que exportam esses produtos para o Canadá. Ao mesmo tempo, Otava pretende desafiar a
decisão dos EUA sob o acordo de comércio livre
norte-americano (NAFTA, na sigla em Inglês) e
na Organização Mundial do Comércio (OMC),
disse Justin Trudeau. O primeiro-ministro do Canadá disse hoje que se ofereceu a
ir a Washington ainda esta semana
para concluir as renegociações do
NAFTA, mas que o vice-presidente
dos EUA Mike Pence lhe ligou a
dizer que um encontro com Donald
Trump só aconteceria se Trudeau
concordasse com uma cláusula
que adiaria por cinco anos a entrada em vigor do
acordo. Trudeau recusou, assim, ir aos EUA, devido à pré-condição “totalmente inaceitável”, um
comentário feito também acerca da suspensão da
importação de aço e alumínio da União Europeia
(UE), do Canadá e do México.”
Decidimos não estender a exceção para a União
Europeia, Canadá e México, pelo que estarão sujeitos a tarifas de 25% e 10% na importação de
aço e alumínio”, respetivamente, anunciou hoje o
secretário do Comércio dos EUA, Wilbur Ross.
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Estou muito feliz por ter conhecido XAMÃ porque eu já tinha procurado ajuda para recuperar
a minha família, mas não obtive nenhum resultado. Um amigo me recomendou ao XAMÃ e
como último recurso eu fui lá, através da fotografia ele me mostrou o mal que eles fizeram
para nos separar e com um SABEDORIA nós
nos libertamos da BRUXA que eles tinham nos
feito descascar, e eu sou muito grato porque eu
também vi o rosto da minha própria sogra que
estava fazendo a coisa errada. Agora minha esposa e meu filho chegaram em casa e estamos felizes de novo.
JOÃO PEREIRA

Inquestionavelmente acreditei em você porque
o vi publicar por muitos anos e é por isso que
vim visitá-lo. Meu marido estava sofrendo muita
dor nas costas, não conseguia ficar muito tempo
porque lhe dava uma dor excruciante, ele não
conseguia ficar de pé, sentado ou deitado com
dor. Os médicos que visitamos disseram que era
por causa da idade, mas a gente tem a mesma idade e eu não apareço com essas dores
normais, então viemos, ao XAMÃ INDIANO, que através de algumas
ERVAS E CERIMÔNIAS DA AMAZONAS tirou uma energia negativa
que o fazia doente. Hoje meu marido é saudável.
FAMÍLIA SARAGOÇA.

Meu marido e eu sofremos por muito tempo
porque tivemos problemas com nossos filhos.
Nosso filho mais velho, desde que se casou,
esqueceu-se de nós, não atendeu mais ao
telefone e não compareceu a jantares de família. Minha filha, por outro lado, andava com
amigas ruins e não nos escutava, chegava
atrasada a casa, às vezes não ia à universidade. Tudo foi um desastre. Desesperados,
procurámos ajuda com o PODEROSO XAMÃ e graças a ele estamos
fazendo este jantar em família que tanto desejámos com nossos dois
filhos. A harmonia voltou para casa.
FAMÍLIA RODRIGUES
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Repensar

a

Democracia

jorge correia

Lendo atentamente os cinco
regimes de Platão, as características e evolução dos mesmos, conjugando com o que
a história nos deixou como
exemplos, acrescentando ainda o que se passa
nos tempos atuais, repensar a democracia surge
como uma necessidade urgente. Naturalmente
que muitos alegarão que os cinco regimes de
Platão carecem de algum senso prático, pois os
chamados “tempos modernos” não são os mesmos que a antiguidade clássica vivida por Platão.
Não posso deixar de discordar, dentro de certos
limites. Há algo que se perdeu desde essa altura
até à atualidade, tendo passado por altos e baixos: a natureza da pessoa, que Platão identifica
como sendo indivíduos de alma de ouro, de prata, de bronze, de ferro, e consequentemente dos
políticos que se nos apresentam como nossos representantes ou candidatos a representantes.
Ninguém negará que a História da Humanidade
possui líderes que nos inspiram, não pela impetuosidade feroz de um Genghis Khan, mas sim
pela capacidade de sacrifício, evolução pessoal
no sentido de equilíbrio justo de um Mandela.
Ambos ficaram na história, mas qual destes dois
será recordado com carinho e como exemplo
superior? A aristocracia é o modelo que Platão
aparentemente mais reverencia pois para ele a
aristocracia corresponde à liderança de uma comunidade por aqueles que espiritualmente são
mais avançados, mais evoluídos, não no sentido

Morfologia

do repúdio: um estudo

Ricardo
Araújo Pereira

S

religioso, mas no sentido filosófico da Bondade
enquanto fonte de tudo que é bom inclusive da
felicidade. Faz sentido pois é impossível precaver contra todas as possíveis investidas de líderes oportunistas que apenas pretendem lucrar
com a liderança trabalhando para os seus próprios interesses. Aqui coloca-se a questão entre
o que é legal e o que é moral. Exemplo: foi noticiado que Jardim Gonçalves, antigo homem forte do BCP, venceu em tribunal o processo que
obriga agora o banco BCP a continuar a pagar
alegadamente 167.000 Eur por ano em pensão,
para além de motorista, segurança e viatura. Não
duvido que Jardim Gonçalves esteja coberto de
razão do ponto de vista legal, ou seja, que pelas
leis ele tenha direito a esses benefícios. A pergunta que se coloca é se depois da tempestade
pela qual passou o BCP é aceitável que alguém
usufrua de tamanha benesse, por ventura exagerada face ao comum dos portugueses, quando o
banco teve que sofrer inclusive uma intervenção
com dinheiros do Estado, leia-se dinheiros de todos os portugueses? Ainda outro exemplo, quando Trump na sua campanha, não me canso de
referir, vangloria-se que podia atirar em alguém
que nada lhe aconteceria? Ou o seu advogado
mediático Rudy Giuliani afirma que mesmo que
Trump tivesse atirado em Comey, o diretor do
FBI que despediu, não poderia ser processado?
Ou que agora Trump com as tarifas ao aço e alumínio importados pretende regular algo que ele
diz ser uma injustiça para com os EUA, quando
foi noticiado no passado que para as construções
imobiliárias da sua empresa ele importou aço da

empre que um acontecimento repudiável ocorre,
podemos ter a certeza de que
ninguém vai perder a oportunidade de o repudiar.
Há três grandes tipos de repúdio: o repúdio
simples, o veemente repúdio e o vivo repúdio.
Existem ainda subcategorias de repúdio, como
o repúdio veemente, que opera a troca do substantivo pelo adjetivo (o que raramente ou nunca sucede com o vivo repúdio: não registámos
qualquer ocorrência de um repúdio vivo), e o
mais veemente repúdio (ou o mais vivo repúdio),
quando se trata de um repúdio verdadeiramente
superlativo.
Uma análise aos repúdios manifestados a propósito da invasão ao centro de treinos do Sporting, em Alcochete, revela que o acontecimento
foi repudiado de uma forma bastante variada. O
Governo foi o primeiro a repudiar, por intermédio do secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, que exprimiu “repúdio veemente”. O
Sporting repudiou pouco depois, anunciando em
comunicado que repudiava “de forma veemente”. São dois repúdios muito semelhantes, simples e dignos, que devem a sua simplicidade ao
facto de terem sido proferidos em primeiro lugar.
Quanto mais tempo passa desde o acontecimento repudiável, mais dramática tem de ser a
manifestação de repúdio. A Holdimo e a Associação de Treinadores, mais lentas a repudiar do

que o Governo e o Sporting, viram-se forçadas
a exprimir “o seu mais veemente repúdio”. Esta
formulação indica que ambas as instituições são
capazes de outros repúdios, não tão veementes,
mas para esta situação reservaram o seu mais
veemente repúdio.
A Federação Portuguesa de Futebol, provavelmente sentindo-se ferida no orgulho repudiador,
avançou então com uma declaração de repúdio
parecida, que continha uma diferença subtil mas
significativa: anunciou que os atos mereciam “o
mais veemente repúdio”.
Uma coisa é comunicar o seu mais veemente
repúdio, como fizeram a Holdimo e a Associação de Treinadores; outra é transmitir o mais
veemente repúdio. Não é apenas o seu mais veemente repúdio: é, subentende-se, o mais veemente de todos os veementes repúdios manifestados
até ali. Custa a crer que o secretário de Estado
não tenha sido demitido na hora, depois de se ter
deixado ultrapassar, tanto em veemência como
em repúdio, pela FPF.
O presidente do núcleo do Sporting da Madeira, Duarte Agrela, exprimiu um bastante inovador “total repúdio”. Evitando o campeonato da
veemência (que naquela altura era liderado pela
FPF, com o Governo numa desonrosa última posição), Agrela preferiu, e bem, concentrar-se no
repúdio – que, no seu caso, era total. Um justo
remoque a todos os que, privilegiando a veemência, corriam o risco de apresentar repúdios bastante veementes mas parciais.
Pela minha parte, aproveito para manifestar
agora o mais vivo, mais veemente e mais total
repúdio.

China?
Há ainda outros aspetos a considerar nos regimes atuais. As consultas populares ou referendos
é um deles, no qual verifico que muitas vezes é
usado como ferramenta de desresponsabilização
por parte da classe política, e como ferramenta
de propaganda errónea por parte de oportunistas. O brexit é um exemplo, no qual, por um
lado, a incapacidade da população de entender
as consequências juntamente com o seu descontentamento generalizado permitiu que demagogos fizessem prevalecer a sua mensagem, assim
como as regras do referendo, que vinculam toda
uma população apenas por uma maioria simples,
oferecem à nossa inteligência e sensibilidade
dúvidas suficientes para percebermos que algo
não está certo. Há que repensar a democracia,
aproveitando as conquistas civilizacionais já feitas, mas melhorando as imperfeições, limando as
arestas, e sobretudo, cultivando nos indivíduos
desde a mais tenra idade o espírito democrático e pluralista, baseado no respeito e bondade. É
utópico, dirão alguns, ao qual responderia: não
seria utópica a ideia de democratização durante
a Idade Média? Não seria utópica a expansão da
educação, dos serviços sociais, a própria evolução tecnológica desde essa altura até à atualidade? Se continuarmos a fundar as nossas decisões
democráticas apenas no interesse imediato de
maiores pensões, serviços a custo zero sem se
saber como financiá-los, entre outros, estaremos
apenas a prostituir-nos face aos oportunistas e
outros de ego inflamado que tudo prometem a
troco de ilusões.
vende-se

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

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

serviços

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve os
seus problemas sem
voodoo.
Rosa: 514-278-3956
Senhora com muita
experiência e com muita
paciencia, carinhosa e de
confiança e que gosta de
pessoa idosas por isso
gosta trabalhar com eles.
Liga para Maggie
514-820-5331
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C

lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no Betão e finalização de piscina
Bom trabalhador.

Nora: 450-628-5472

Precisa-se de homens e mulheres com
experiência em limpeza escritórios de
companhias a tempo inteiro ou a tempo parcial.
Deve ter um carro. Por favor, envie seu CV
por fax para 450-975-1977
ou ligue para 450-975-2303 9h-17h.

Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649
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

†

Olívia Da Estrela

Faleceu em Montreal 26 de
maio 2018 a Sra. Olívia Da
Estrela natural de São José,
cidade de Ponta Delgada,
São Miguel, Açores. Esposa
do já falecido Manuel Tavares.
Deixa na dor seus filhos Maria Teresa, António, Olívia Tavares, netos/as, sobrinhos,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O serviço fúnebre teve lugar quinta-feira 31 de maio
2018 às 10h na igreja Santa Cruz foi sepultada no cemitério Repos St. François D’Assise
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na
dor. Bem Hajam.

MEMORANDUM
1º ano de saudade

Hermano Janeiro
They say there is a reason
They say that time will heal
But neither time nor reason
Will change the way I feel

Precisa-se de costureiras-os com
experiência em máquinas
“Plain” ou “overlock”.
Chamar Paula
514-622-4755

No one knows the heartache
That lies behind my smile
No one knows how many times
I’ve broken down and cried
I want to tell you something
So there won’t be any doubt
You’re wonderful to think of
But so hard to live without
Rock N Roll Celina

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

514-293-4658

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

514-737-6411

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
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.

Precisa-se de padeiro,
pasteleiro, empregada de
balcão e pessoa para fazer
entregas a tempo parcial.
514-844-2169

Um ano passou e foi no dia 10 de junho de 2017, com
a bonita idade de 55 que deixou a sua esposa, seus
filhos e restantes familiares e amigos que recordam com
profunda saudade o seu ente querido. Uma missa será
rezada em sua memória, terça-feira, dia 12 de junho de
2018, pelas 18h30, na igreja Santa Cruz, situada no 60,
rua Rachel Oeste. Agradecem antecipadamente a todas
as pessoas que se dignarem assistir a este ato religioso.

empregos

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
Precisa-se de pessoa para passar
a ferro roupa numa companhia no
Plateau com experiência.
514-927-1428
Precisa-se de senhora para tomar conta de
uma pessoa idosa de 6 a 7 horas por semana
das 18 à 19h. 514-737-6411
Restaurante português está a procura
de empregados.
- Cozinheiro/a a tempo inteiro
- Empregado de mesa a
tempo inteiro ou parcial.
514-586-2888
Padaria em Anjou “Del Sole” está a procura de
empregados em vários ramos.
- Padeiro
- Assistente padeiro
-Assistente geral
- Pessoa para fazer as Entregas
Muito bom salário
joe: 514-824-2072

N

ecrologia

†

Delfina Quintanilha Melo

†

Carlos Valentim

Faleceu em Montreal a 29 de maio
2018 com a idade de 103 anos, a
senhora Delfina Quintanilha Melo,
natural de Vila Franca do Campo,
São Miguel, Açores. Esposa do já
falecido António Jacinto Melo.
Deixa na dor seus filhos Faustina
(Urbano Vivente), António (Lúcia),
Jaime (Conceição), já falecida
Eduarda. Seus netos, bisnetos,
trinetos, sobrinhos, 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 velório teve lugar quinta-feira, 31 de maio 2018 das
14h às 17h e das 19 às 22H e sexta-feira, 1 junho das
8h30 às 9h30. Seguiu-se o serviço fúnebre às 10h na
Igreja Santa Cruz foi a sepultar no cemitério Près du
Fleuve. A família vem por este meio agradecer a todas
as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na dor. Bem Hajam.

Faleceu em Montreal no dia 4 de
juin 2018, o Sr. Carlos Valentim,
Natural de Covilhã, Portugal esposo de Sra. Ivone Duarte.
Deixa na dor a sua esposa, sua
filha Rita, seu filho Michel Valentim, seus Netos Vanessa, Carlos e
Ryan, seus irmãos/ãs, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares e amigos
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
Em vez de enviar flores envie um donativo à la société
du Cancer. O serviço funebre terá lugar no sábado 9
de junho, às 10h na igreja Santa Cruz os seus restos
mortais serão sepultados no cémitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa do
sétimo dia que será no domingo 10 de junho às 12h na
igreja Santa Cruz. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se
lhes associem na dor. Bem Hajam.

empregos
Precisa-se de um pessoa para manutenção geral
de edifícios comerciais em Montreal
a tempo inteiro.
Chamar de dia para o 514-355-7171
ou por email: info@plexon.ca

Restaurante império

Precisa-se de um ajudante de mesa (BUSBOY/
girl) a tempo parcial com ou sem experiência.

438-764-4964

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

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
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Mais

um pauleta na liga
Eduíno martins

R

uben Pauleta natural do
Raminho, Terceira, Açores com 15 anos já foi contratado pelo Paris St-Germain.
Começou a jogar nos Altares,
e com o seu grande talento e a
sua habilidade de jogo deu nas vistas aos recrutadores “olheiros” do clube de Belém, gostaram
do seu estilo e foram buscá-lo.

Foi tão bom que deu a falar, mesmo em França
começaram a estudar e analisar o seu talento. E,
um dia, vieram de propósito ver e contrataram-no logo para ir jogar em França.
Segunda-feira 4 de junho, já começou a treinar
com os grandes jogadores do Paris St-Germain.
Tive a honra de falar com o diretor desportivo
do PSG e disseram que ele vai ser uma grande
estrela de futebol.
Entretanto entrevistei o jovem Ruben, diz que
está muito feliz de estar em França, e é uma
grande honra de estar com este grande clube.
Filho de José Maria Amorim e Bruna Martins
Gomes, natural do Raminho e Doze Ribeiras.
A Voz de Portugal deseja ao Ruben muito sucesso e boa sorte.

A Equipa Lusófona organiza Angariação
de Fundos para a R adio Centre-ville
Francisca reis
freis@avozdeportugal.com

N

o passado sábado dia 2
de Junho na Associação
Portuguesa do Canadá a equipa da língua portuguesa da rádio centre-ville
organizou uma festa angariação de fundos
para a Radio Centre-ville, uma tradição da
equipa da língua portuguesa da RCV ao longo dos anos.
A Radio Centre-ville RCV que podem ouvir
através do 102.3FM ou na net www.radiocentre-ville.com, uma das primeiras rádios comunitárias do Canadá que dá voz a diversas comuni-

dades de Montreal, que está no ar desde 27 de
Janeiro de 1975. A RCV começou inicialmente
com uma difusão de cinco línguas, francês, inglês, português, grego, e espanhol cresceu e
ganhou outra dimensão. Hoje a RCV transmite
mais idiomas e sobretudo uma maior presença
de haitianos. Esta estação da Radio Centre-ville
tem muita história, por onde passaram grandes
personalidades. Apesar do valioso serviço que
esta rádio presta não tem sido muito fácil, sendo
que sobreviver de subsídios que nem sempre são
constantes, as necessidades financeiras do dia a
dia da rádio obrigam à administração a vender
uma parte do tempo de antena para ajudar aos
custos atuais.
A equipa da língua portuguesa da RCV difunde

em português de segunda-feira a sexta-feira entre as 18h e às 20h, aos domingos das 16h às 17h.
Cada emissão tem apresentadores diferentes.
Um grande agradecimento a todos que nos
apoiaram, um especial agradecimento à APC e
à excelente equipa da cozinha, e Azores Airlines
que ofereceu uma viagem a S. Miguel Açores,
vai ser sorteada no dia de Portugal, aos comerciantes e patricinadores, os restaurantes Estrela
do Oceano, Casa Minhota e Aldea, Boulangerie
A Marcelino e Carlos Palma, Padaria LaJeunesse, ao grande artista da comunidade Júlio Lourenço pela animação, a equipa de benévolos, os
organismos, clubes, a todos um bem haja.
Viva a nossa equipa da língua portuguesa da
Radio Centre-Ville.
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Ir Ao Encontro De Si Mesmo
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

O

grito de uma ave rompera o céu. O contacto
com a liberdade foi um estampido ensurdecedor, como
se tivesse escapado da gaiola
onde estava prisioneira. O
mesmo poderá suceder com o homem que é
prisioneiro de si mesmo. Embora a sua reação
neste caso seja diferente, porque ao contrário
da ave, o homem vai tomando conhecimento
gradual com a sua pessoa, até atingir o auge
da sua liberdade interior. Todo o homem que
aspira ser livre, é dotado de um sentimento
nobre, porque vai ao encontro de si mesmo,
tentando assim travar conhecimento com a
sua própria pessoa, e com a liberdade que lhe
é devida. Todavia porém, isto trata-se de uma
bela ambição que lhe é legítima. Do que vale
a vida de um prisioneiro ou de um escravo?
Muito embora saibamos que existem numerosas
formas de prisão e de escravatura. A mais subtil
e perniciosa, é aquela que poucos homens consideram e denunciam, é a prisão interior do homem que é escravo de si mesmo. Será ele livre,
o homem que fica nervoso, angustiado, irritado,
só porque não pôde fumar um cigarro? Será ele
livre, o homem que não é capaz de controlar as
suas emoções? Será ele livre, aquele que não é

capaz de controlar os seus ciúmes, e que chega
ao ponto de bater na sua própria mulher? Será
ele livre o homem que está angustiado ao ponto de se impedir de falar em público, e que não
pode ficar num quarto por ter visto uma aranha?
Nós somos todos mais ou menos prisioneiros
dos nossos medos, do nosso carácter, dos nossos hábitos, e das nossas emoções. A maior parte
das nossas ações e das nossas escolhas são ternas pelas tendências que nos dominam. Escravos
de nós mesmos, e somos os únicos a podermo-nos libertar dessa prisão interior. Essa libertação
passa pelo conhecimento da nossa própria pessoa. É através de uma introspeção, de uma fina
observação do nosso comportamento, das nossas reações, do florir das nossas emoções, que
nós conseguiremos progressivamente chegar
a conhecermo-nos melhor, e a compreender as
causas profundas das nossas reações. Trabalhar
sobre nós mesmos, corrigir as nossas reações,
modificar os nossos reflexos espontâneos ou os
nossos maus hábitos tudo se faz com um pouco
de esforço e vontade.
Trata-se aqui do preço a pagar para conquistar
a nossa liberdade interior. O homem que não se
conhece é como um cego. Ele caminha sem segurança e risca a cada instante de ir contra um
obstáculo e ficar perdido.
Como dizia um velho sábio: “Nós não nascemos livres, nós tornamo-nos livres”.

Dinamarca

proíbe véu integral
islâmico em espaços públicos

O

Parlamento dinamarquês aprovou hoje
uma lei que proíbe o uso do véu integral
islâmico (burqa ou niqab) no espaço público,
seguindo assim outros
países europeus que já
adotaram esta regra
como a França e a Bélgica.
“Qualquer pessoa que
use um traje que lhe
cubra o rosto em lugares
públicos pode ser multada”, segundo o texto
que foi aprovado por
uma maioria de 75 votos contra 30. O projeto
de lei, apresentado pelo
governo de centro direita, obteve a aprovação
das duas maiores forças políticas do Parlamento:
os sociais-democratas e o Partido Popular dinaos amigos da semana

os carecas da semana

Armenia Teixeira
Advogada

o’hanlon sanders teiXeira
3187, rue saint-Jacques, bur. 101
montreal, Qc, h4c 1g7

a.teixeira@ostavocats.ca
tel: 514.985.0965 p. 228 fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

marquês (populista, anti-imigração). A partir de
1 de agosto, data da entrada em vigor da nova
legislação, qualquer infração à interdição do uso

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888
Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

de véu integral em lugares públicos será punida
com uma multa de 1.000 coroas dinamarquesa
(134 euros).
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F1: Grande Prémio do Canadá,... Que o Melhor Ganhe!
Hélder Dias
hdias@avozdeportugal.com

S

im, sim, não está enganado! É efetivamente este
fim de semana que o Grande
“Circo” da FÓRMULA 1 que
chega a Montreal e com ele pilotos, mecânicos
engenheiros e todo um enorme efetivo, já se
encontram na cidade que eles tanto adoram
e faço de mim as palavras de DANIEL RICCIARDO da RED Bull, vencedor do último
Grande Prémio do Mónaco e o qual foi categórico em dizer “é uma das minhas corridas
favoritas da época, não somente pelo Circuito
como também pela própria cidade que adoro, uma cidade fantástica!” disse Riccardo e
prosseguindo comentou “foi aqui que ganhei
o meu primeiro Grande Prémio, em 2014
depois de ter largado em sexto lugar e o ano
passado também subi ao pódio” agora espera
ganhar novamente este ano, para ao mesmo
tempo não deixar fugir Hamilton e Vettel, na
luta pelo Mundial de pilotos.
Durante o fim de semana o nosso leitor poderá
também assistir, entre o dias 8, 9 e 10 a três diferente corridas que estão no programa das festividades no Circuito e em competição tais como:
Challenge FERRARI, Coupe PORSCHE GT3 e
a Fórmula 1600. Estas séries de uma forma geral
são muito apreciadas pelo público.
Na quinta-feira, das 9h30 da manhã ao meio
dia, todos os adeptos e fãs da Fórmula 1 poderão visitar as garagens e fazerem uma vista ao
Circuito, gratuitamente, pois a Fórmula 1 abre-lhe as portas para uma visita livre... acredite que

vale a pena, pois poderá encontrar os seus pilotos
favoritos e ao mesmo tempo registrar em foto.
Quanto às Pit-Girls, essas belezas que invadiam
a linha de partida com os nomes dos pilotos, serão este ano substituídas por crianças, uma vez
que a nova direção da F1 resolveu retirá-las.
Muitos boatos tem ocorrido nos últimos dias,

das equipas mais fortes da F1 uma uma vez (pensa ele ) não haver vaga na Ferrari e na Mercedes
. Quanto a nós esperamos algumas modificações
por parte de pilotos e as suas equipas, uma vez a
camada mais jovem esteja a dar muito nas vistas
e... que alguns mudarão estou convencido. Eu
até gostaria de ver Sebastian Vettel, como ale-

como a provável separação de Fernando Alonso
McLaren da Fórmula 1, ele que correrá em Montreal o seu 300 “grande prémio” e está em jejum
de vitórias já lá vão cinco anos. Mas, muitas novidades poderão surgir e isto a partir de Montreal. Hamilton é categórico e diz que Daniel
Ricciardo deveria ficar na RED BULL, é uma

mão rumar à Mercedes e... porque não Hamilton
na Ferrari? Será sonhar?
Segundo a SKYSPORTS, a RENAULT poderá estrear os motores B-SPEC 2018 este fim de
semana em Montreal . Desejamos-lhe um BOM
FIM DE SEMANA na ilha Notre-Dame, divirta-se e... QUE O MELHOR GANHE.
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A ARMADURA PONDEROSA DOS

7 ARCANJOS

Miguel – Gabriel – Rafael – Uriel – Jo el – Samuel – y Zadkiel

Não sofra mais em silêncio!
Esqueça-se dos seus problemas!

Sente-SE sózinho, desesperado e abandonado, ninguém o compreende? Tem demasiados problemas e diﬁcultades, inimigos
ocultos, má sorte na sua vida ﬁnanceira, amorosa, e familiar?

Você Sofre de doenças extranhas,desconhecidas e não encontra remédio para o seu mal.
Considere-se abençoado! Hoje tem a oportunidade de mudar e amelhorar a sua vida!
A sua fé e os 7 Arcanjos têem um poder transformador para alcançar todos os seus objetivos.

Receba hoje mesmo esta poderosa relíquia angelical e goze dos benefícios e virtudes dos
Sete Arcanjos de Deus.

ESQUEÇA HOJE MESMO OS SEUS PROBLEMAS!

AFASTE OS SEUS INIMIGOS PARA SEMPRE - POTENCIALISE A SUA SORTE - NÃO SEJA VÍTIMA DAS DÍVIDAS
O meu nome é Angela Castro, sofri
muito com uma doença que tive
nos brônquios, isso me fez
sufocar, também minha nora
estava prestes a perder o ﬁlho por causa de um
problema que eu tive no útero. Na minha casa
tive muitos problemas com o meu marido,
porque ele estava bebendo muito, eu não sabia
o que fazer com tantos problemas, mas depois
que recebi a ajuda dos professores através de "A
Armadura dos 7 Arcanjos", todos os meus
problemas foram resolvidos. . Fui curada da
doença dos brônquios, minha nora está muito
bem e seu ﬁlho nasceu sem nenhum problema,
meu marido deixou o vício do álcool, graças a
Deus por ter me guiado com esse poderoso
elemento

Meu nome é Maria
Antónia, tive uma doença
no útero e não pude ter
ﬁlhos, por isso tive muita
dor, tive muitas brigas com meu marido,
sofri de nervosismo e depressão,
procurei em muitos lugares para
resolver meus problemas sem
resultado, os problemas eram tão fortes
que eu já pensava em morrer, foi neste
ano que aprendi o poder de "A
Armadura dos 7 Arcanjos". Fui curado
de todas as minhas doenças,
ﬁnalmente consegui ter um ﬁlho, estou
feliz com meu marido, os problemas
acabaram graças a Deus e à ajuda dos
professores.

Meu nome é Anna Silva, tive
fortes problemas de saúde,
não conseguia andar e todo o
meu corpo doía por causa da
artrite que tive, além de não sentir vontade
de estar em casa por causa dos problemas
invejosos que me rodeavam, além de Eu
estava prestes a perder meu emprego e o
dinheiro quando chegou às minhas mãos
desapareceu, tudo para mim foi perdido,
um dia eu descobri sobre "Os Arcanjos dos
7 Arcanjos" e me apressei para obtê-lo e
com fé nele e em Deus Encontrei a solução
para os meus problemas, estou curada de
artrite, ando muito bem, tenho tranquilidade
na minha casa e no meu trabalho estou
prosperando.

Meu nome é Theresa Campos,
sofri de muitas dores, nervosismo,
insónia, solidão, depressão,
medo, problemas económicos. O
dinheiro não me deu teve que pagar uma dívida
muito grande do meu ﬁlho, tinha problemas na
família, ações judiciais, discussões, inveja,
rebelião, meus ﬁlhos problemas uns com os
outros, meu marido e ﬁlho eram alcoólatras
meus vizinhos eram muito invejosos e Fomos
fofocados, graças a Deus depois de obter "A
Armadura dos 7 Arcanjos". Todos os problemas
surgiram, meu marido e meu ﬁlho não bebem
mais, não tenho nenhuma doença, agora tenho
paz na minha casa e com meus vizinhos, pago a
dívida do meu ﬁlho, sou muito grato a Deus e o
professor pode me ajudar.

O escudo protetor angelical, canalizará e atraírá para si toda a boa energia e a proteçã espiritual que tanto tem desejado e não tem podido
encontrar para que você possa triunfar e ter sucesso, tanto na saúde, como no amor; para viver em paz com armonia e felicidade.
ADQUIRA HOJE MESMO ESTA PODEROSA ARMADURA DOS 7 ARCANJOS
E SEJA UM TRIUNFADOR COM OS 7 RAIOS DE LUZ.

7551 Rue St Hubert, Quebec Canada H2R 2N7 Tel: 514 880 9797/ 2454A Dufferin St. Toronto, ON M6E 3T1 TEL: 647 699 0519
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FC Porto

apresenta
camisola alternativa
inspirada nos 125 anos

O

FC Porto apresentou através das redes
sociais a nova camisola alternativa para
a temporada 2018/19.

O equipamento em tons de azul tem um corte
retro e evoca os 125 anos de história do clube e
terá como mote a campanha «Born For Sucess».

Neymar

regressa três
meses depois e lança
vitória do Brasil

M

ais de três meses depois da lesão sofrida
no PSG-Marselha, Neymar regressou
à competição neste domingo e teve impacto
imediato, ao abrir caminho para a vitória do
Brasil sobre a Croácia (2-0), em jogo de preparação para o Mundial2018.

Sporting põe preço a Patrício e queixa-se
à FIFA do Benfica, que já reagiu

O

Sporting aceita vender Rui Patrício - que
entretanto entrou com um pedido de
rescisão - pelos mesmos valores que estavam
acordados com o Nápoles.
«Se a transferência nos for proposta, hoje, nas
exatas condições em que a aceitámos (18 milhões

chantagens», informou o clube numa nota enviada às redações. Na mesma nota, o Sporting disse
que «vai avançar com uma ação em tribunal, e
também com uma participação à FIFA, contra a
Sport Lisboa e Benfica, SAD, devido ao assédio
ilegal a jogadores do Sporting» revelada por Oc-

de euros pagos em 24 meses, com uma possível
mais-valia futura de 15 por cento, com as variáveis e com semelhantes condições de juros ao
nível da antecipação da cobrança da verba), o
negócio será fechado, mas nunca cederemos a

távio Machado na CMTV.
Entretanto, o Benfica também já se pronunciou
e disse que «avançará com uma queixa-crime
por grave difamação e denúncia caluniosa» contra o Sporting.

Toulon: Portugal perde com
a Turquia e joga pelo 9º lugar

P

ortugal perdeu com a Turquia no terceiro Brito (Florentino, 46m), David Tavares (João Fie último jogo da fase de grupos do Torneio lipe, 57m), Domingos Quina, Trincão, Mesaque
de Toulon. Já afastada do acesso às meias-fi- Dju e José Gomes.
nais, a seleção sub-19 vai agora jogar pelo 9º
lugar com a China.
A Turquia adiantou-se aos 3m, num golo de Baris Alici, e aumentou a vantagem aos 25m, por
Kubilay Kanatsizkus. José Gomes reduziu para
Portugal de penálti aos 61m. Portugal, que tinha
empatado com o Canadá a abrir e depois perdeu
com o Japão, joga agora a última partida na competição, que serve de preparação para o Europeu
sub-19, na terça-feira, 6 de junho, pelas 15h.
Portugal jogou com: Luís Maximiano, Moura, David Carmo, Luís Silva (Romain Correia,
46m), João Costa (Rúben Vinagre, 70m), Afonso

Bruno Magalhães: “Foi

o dia
mais difícil da minha carreira”

A

A estrela do «escrete» começou o jogo de Anfield (Liverpool, Inglaterra) no banco, mas foi
lançada por Tite ao intervalo, para o lugar de
Fernandinho.
O golo de Neymar surgiu ao minuto 69. Lançado por Coutinho no lado esquerdo da área, o
camisola 10 furou entre Vrsaljko e Kovacic e depois concluiu a jogada com um remate violento
que ainda fez a bola bater na parte inferior da
barra.
Já em período de descontos o Brasil chegou
ao segundo golo, apontado por um «homem da
casa», Roberto Firmino, brilhantemente assistido por Casemiro.

vitória de Bruno Magalhães no Rali da
Acrópole neste fim de semana foi um sonho realizado, mas que não chegou de forma
fácil para o piloto português do Skoda Fabia
que assumiu ter suado como nunca para vencer.
“Este foi o dia mais difícil de toda a minha carreira. Conquistámos uma das maiores vitórias
para Portugal em termos de ralis. O Rally da
Acrópole não é uma prova qualquer e esta foi
uma conquista fabulosa. Foi uma vitória inesquecível e um sonho realizado, apesar de uma
grande pressão a que estive sempre sujeito, uma
vez que nunca tenho tarefas fáceis.”
O piloto da ARC Sport está no 2.º lugar do Europeu de Ralis e, após esta vitória parte agora
para a quarta prova do ERC a 14 pontos do líder,
Alexey Lukyanuk (Ford Fiesta).

“Quero dar os parabéns a toda a equipa pelo
fantástico trabalho realizado no Skoda. Estou
extraordinariamente feliz, e agora já posso confirmar a nossa participação no Rali de Chipre”,
disse Bruno Magalhães.
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