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morrer com dignidade

á umas semanas atrás houve debate na Assembleia da República sobre a questão de
morrer com dignidade. Um debate franco e honesto com todos os partidos a emitir
opiniões diversas. Devido ao facto de querer eu falar de coisas das nossas comunidades
não emiti qualquer comentário na altura.
Faço-o agora depois de 3 semanas porque acredito que Portugal tomou a decisão errada. Alguns dos
argumentos apresentados por diversos grupos da sociedade civil não fazem sentido algum. Como
sabem, o debate aqui no Canadá também prossegue, desde de 2006 que é despenalizada a morte
assistida. Mas já foi adotado, recentemente, uma lei na Província do Quebeque a esse favor. Uma
lei adotada por unanimidade. Repito, por UNANIMIDADE. Será que somos assim tão diferentes?
Os argumentos populares de dizer é melhor viver com dignidade do que morrer com dignidade não
fazem sentido algum porque misturam ideias sem pés nem cabeça. Uma coisa é nós nos ocuparmos
das pessoas enquanto elas estão vivas, outra coisa é pedir a morte medicamente assistida para interromper um sofrimento. Por favor, não confundam às coisas. Sofrer na vida é dos piores sentimentos
que se pode ter enquanto se espera a morte. Não é só um direito individual, mas sim um direito coletivo para ajudar a nossa consciência e os nossos familiares. Quantas não são as pessoas que estão
à espera da morte durante meses, semanas, e até anos por vezes. Não será mais fácil para estas pessoas dizer: BASTA! Basta de sofrimento para mim e para os outros. Fico incrédulo face ao facto de
Portugal não acreditar no direito de dizer basta. E estas «grandes» manifestações das pessoas contra.
Como é possível ser contra mais direitos individuais? É como se dissessem que são contra o Estado
vos dar mais direitos para decidirem da vossa vida. Claro, estou aqui a simplificar o assunto. Estamos a falar de uma decisão para uma sociedade civil da qual fazemos todos parte e na qual queremos
impor os nossos valores individuais para ela ser o nosso espelho, com as nossas ideias.
A influência muito grande da religião tem mistura nisto. O facto de o país ser 81% católico tem tudo
a dizer. E ainda antigos Presidentes da República virem dizer que o Estado não deve intervir nesta
matéria. Como se o Estado não tivesse o direito de intervir nas vidas das pessoas, só Deus pode. Eu
também sou católico mas acredito muito mais no humanismo e no Ser Humano. Deus ajuda na construção das nossas vidas, mas quem as constrói somos nós, os seres humanos, aqui na Terra. Deus
ama todos da mesma forma. Acredito que a nossa crença no ser humano e no fim do sofrimento em
busca de uma felicidade comum tem que valer muito mais que qualquer forma de crença religiosa
ou política. Lutarmos pelo outro na vida como no sofrimento e dizer o tal famoso BASTA! Qual de
nós gosta de ver um familiar a sofrer ou um amigo? Digam-me. Será que chegámos ao estado onde
o direito individual de cada um parar com o seu sofrimento pessoal é menor que a nossa vontade de
dizer: não matem os velhinhos? Como se só os velhinhos é que sofrem. Tomem exemplo do que se
faz de melhor no mundo para sermos os melhores do mundo. Se já fomos grandes e se ainda somos
muito vanguarda, então onde anda o nosso respeito pelos direitos individuais? Pensem nisto.
Um abraço,

Daniel Loureiro
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Onésimo

falou em nome dos açorianos

António Pedro Costa
o passado fim de semana,
Ponta Delgada foi a capital da portugalidade, com
as comemorações do Dia de
Portugal, em que a participação do Presidente da República e do Primeiro-Ministro e demais entidades prestigiaram os
Açores e o nosso país, cerimónias que depois
se estenderam a Boston e a Providence, nos
Estados Unidos, áreas onde os açorianos são a
maioria da comunidade portuguesa.
Ponta Delgada quis-se vestir com as suas melhores galas para aquela ocasião, vendo-se a avenida marginal decorada a preceito, sendo à noite
palco de um feérica sessão de fogo de artifício
de encher o olho, com o povo saindo à rua para
festejar a efeméride, havendo, no entanto, sempre
alguém que preferia festejar o 6 de junho, numa
alusão direta ao sentimento separatista que não
está totalmente arredado do pensar açoriano.
Para Vasco Cordeiro, as comemorações do Dia
de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, mostrou que nos Açores, Portugal é diferente, como uma realidade que faz o país ser
mais forte, adiantando que esta nossa diferença
não nos diminui em nada, pois os Açores dão o
seu empenho e o seu território na construção de
pontes e parcerias para a paz, para a ciência e
para o conhecimento, e dão, também, testemunho
de uma Autonomia que foi, é e quer mais ser por
causa dos desafios que já venceu, mas, sobretudo,
por causa dos desafios que quer vencer. O Dia
de Portugal em Ponta Delgada deu ênfase a particularidades importantes do modus vivendi dos

N

açorianos, e aqui aportaram inúmeros órgãos de
Comunicação Social, que levaram a imagem dos
Açores ao mundo, mostrando que daqui saíram
homens e mulheres desconhecidos que na diáspora pelo seu suor e pelas suas lágrimas, também
ali afirmam Portugal. As Comemorações tiveram
como presidente da Comissão de Honra o distingo micaelense, Onésimo Teotónio Almeida, prestigiado académico na Universidade de Brown
que ao lado do Presidente Marcelo Rebelo de
Sousa, marcou com o seu discurso as importantes cerimónias. No palanquim junto ao Forte de
S. Brás, Onésimo Teotónio disse que lá de fora
sentimos com afago todo este interesse por Portugal e pelos Açores, em particular, e que bem
gostaríamos que ele fosse mais do que apenas
uma descoberta do país como paraíso de férias e
aposentação. Queremos, disse aquele professor,
o reconhecimento de um Portugal que abriu rotas
para as mais diversas partes do planeta e agora
bem poderá reassumir esse seu papel de rampa
de saída, de ponte sobre o Atlântico. Onésimo Almeida considerou que o país se poderia transformar numa “ágora grega de encontro de culturas,
um polo dinamizador que fortaleça a ligação entre a Europa e a América e que utilize os Açores
como trampolim”, um papel desempenhado pelo
arquipélago durante meio milénio.
Onésimo almejou ainda que Portugal e os países
lusófonos, sobretudo os atlânticos, se entendam e
consigam ultrapassar preconceitos, construindo-se como uma força e uma voz, sem ser necessário embarcar na “jangada de pedra” de José
Saramago, pois assim, evitava-se que se acabe
dominado pelos gigantes mundiais de hoje, sobretudo o anglófono, entrando a presença açoria-

na nos Estados Unidos como um pilar nessa rede
de pontos.
Na ocasião este professor catedrático destacou
ainda que muitos jovens de origens açorianas
querem reatar a sua ligação com Portugal e deu o
exemplo do sobrinho, nascido nos Estados Unidos, que, após o tio preparar a intervenção para
o 10 de Junho, felicíssimo, comunicou ter obtido
a cidadania portuguesa para si e para a sua filha.
Numa alusão algo política da situação em que se
vive atualmente, Onésimo Almeida alertou que
seria tragicamente prejudicial à Europa, ao Ocidente, que inclui as Américas, e ao mundo em geral, o afastamento dos valores da liberdade, justiça, progresso, verdade e tolerância ou não os ter
como ideias norteadores das decisões coletivas.
Por seu lado, o Chefe de Estado, num curto discurso, sublinhou a riqueza na diversidade – “um
só Portugal, feito de muitos portugais que podem e devem ser diversos” – e elogiou ainda a
autonomia regional construída laboriosamente ao
longo dos séculos e consagrada na Constituição,
exaltando os portugueses como nobre povo que
resistiu a tudo e resiste, numa frase em que leu os
primeiros versos do hino nacional.
O programa incluiu uma aparatosa parada militar no Campo de São Francisco, na qual participaram mais de mil militares dos três ramos das
Forças Armadas. Os atos públicos foram todos
eles cheios de simbolismo e o Dia de Portugal
também foi celebrado “City Hall’ de Boston”,
Massachusetts, e depois num espetáculo de luzes
e fogo com a impressão digital portuguesa no rio
da baixa de Providence, Rhode Island, e uma sessão solene dedicada a Portugal no ‘State House’
de Boston.
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infantilização da inteligência
jorge correia

V

i v e m o s
atualmente
numa época em
que a evolução
dos media, com
a sua vertente de velocidade e
facilidade de transmissão não
importa do quê, verdadeiro ou
falso, factual ou baseado em
opiniões subjetivas, apanhou
desprevenida a esmagadora
maioria do público.
Em paralelo, a ansiedade pela
busca de informação que provoque emoções, que sirva de escape à aridez da vida moderna ou à
falta de perspetivas salutares de
vida, fomentou o sensacionalismo
e a distribuição da falsidade, ou de
verdades apresentadas sobre uma
perspetiva que manipula a opinião
pública.
Há já estudos e propostas de estudo sobre este “fenómeno”. Dentro
da maior ou menor complexidade
académica desses estudos, ressalta a vontade de transmitir a falsidade e do recetor para a receber.

As emoções e pensamentos reprimidos, principalmente o medo, a
ansiedade, a desilusão face à queda de falsos ídolos, a frustração e
a incompreensão tornam o individuo recetivo a informação que
entre em ressonância com todas
estas emoções.
Acresce depois os pensamentos
gerados de ódio dirigido contra
determinados grupos de pessoas,
entidades ou “coisas” que despoletam aquelas emoções que envenenam o espírito humano, que
não controlados e sublimados,
pela compreensão da própria vivência do individuo, incluindo
as suas emoções, surgem em descargas súbitas de ódio e violência
gratuitos. A mente, e também as
emoções, assim viciadas, entram
numa procura desenfreada por
tudo aquilo que repercute e se harmoniza, se assim podemos dizer,
com o estado desequilibrado em
que se encontra.
As pessoas concorrem, pela facilidade dos meios existentes, em
se autoalimentarem de tudo aquilo que as afunda nesse estado de

auto indolência em que o cérebro
assimila apenas aquilo que a sua
prisão mental lhe permite apreender, numa forma de entretenimento mórbido. Ascende assim na sociedade uma turba de indivíduos
ignorantes mas amplamente energética na sua estreiteza de vistas.
Veja-se o movimento anti vacinas.
Veja-se a proliferação de escolas
ditas “alternativas” de conceitos
duvidosos, onde se criam mais
ignorantes do que pensadores
capazes. Veja-se a educação, ou
melhor, a falta de educação que
progenitores dispensam aos seus
filhos sobre a hoste da liberdade
mascarando o desleixo e o egoísmo. Veja-se a crueldade gratuita
proliferando mesmo em ambientes impensáveis, como os religiosos, onde o amar ao próximo é
aplicado de forma iníqua. A falta
de princípios prolifera, ainda que
sejamos capazes de enviar aparelhos mecânicos aos confins do
Sistema Solar...
Estas circunstâncias apanharam
a civilização humana num estágio
que demonstra ainda a sua infantilidade, a sua incapacidade de
separar emoções do pensamento
racional e de assumir princípios,
que já existem desde há milhares
de anos, na sua conduta individual
desde o momento em que se dis-

cute algo até à ação propriamente
dita.
Aqueles que mentalmente são
mais desenvolvidos, ou treinados,
usam esta capacidade não para
procurarem a verdade dos factos,
das circunstâncias, da sua pessoa,
do próximo, da vida; usam-na
sim para justificar, muitas vezes
de forma irracional e ingénua, a
sua inferioridade sustentada pelos
medos, frustrações e outras emoções incluindo as referidas anteriormente. Enredam outros que se
afinam nesta frequência mórbida
e assim uma turba ignorante mas
muito energizada assume proporções poderosas com consequências catastróficas.
Não pretendo ser fatalista; a chave do processo está no próprio
ser humano. “De pequenino é que
se torce o pepino”, encerra uma
grande verdade ainda que numa
forma brejeira.
E algo só se combate com o seu
contrário: se a ignorância reina,
tem que se combater com educação, e tem que ser desde já, nas
camadas mais jovens, por forma
a que as próximas gerações não
arrisquem um retrocesso ou decadência civilizacional como já se
assistiu noutras épocas da História
Humana.
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O MUNDO E AS MEIAS-VERDADES
augusto machado

A

Organização para a Proibição das Armas
Químicas (OPAQ), sem poderes para responsabilizar quem usa agentes químicos, vive
uma situação peculiar. Segundo as últimas notícias, é-lhe permitido determinar que agentes
foram utilizados num ataque químico, mas
não pode identificar os autores do atentado
que, continuarão à solta e a fazer mal.
A situação ainda é mais preocupante porque a
estrutura das Nações Unidas (ONU) que poderia responsabilizar pessoas ou instituições pela
utilização de armas químicas não viu o mandato renovado devido ao veto da Rússia, membro
permanente do Conselho de Segurança da ONU.
Como resultado, desde novembro passado que
não existe qualquer organismo internacional
com poderes para reconhecer um país ou grupo que tenha utilizado armas químicas. “Não se
pode permitir, para segurança das pessoas e do
mundo que a ausência de um mecanismo de atribuição para investigar e identificar os responsáveis pelo uso de armas químicas se mantenha”,
reclama Ahmet Umzucu, diretor da OPAQ.
Fundada em 1997, a organização, com sede em
Haia, na Holanda, tem como missão erradicar as
armas químicas e evitar que novas sejam fabricadas. A Palestina tornou-se, há dias, o membro
número 193. Umzucu salienta o espectro geográfico da utilização de agentes químicos – no caso
da Síria, Malásia e Inglaterra – para salientar a
“necessidade de a OPAQ ser dotada de mais poderes”. Não será por vontade da Rússia, já que
o Kremlin tem vindo a ser cada vez mais crítico em relação à neutralidade e aos métodos da
OPAQ, especialmente após os peritos da organização terem concluído que um neurotóxico de
origem russa tinha sido utilizado no ataque ao
ex-agente duplo Sergei Skripal e à filha, Yulia,
em março passado, em Salisbury, Inglaterra. A
crise começou na Síria. Por outro lado, Moscovo
não permitirá a renovação do mandato da equipa
de especialistas da ONU se o Conselho de Segurança da organização – onde a Rússia tem poder
de veto – não tiver a hipótese de rejeitar as conclusões dos peritos.
Esta posição ganhou ainda mais firmeza por
parte do Kremlin após o ataque químico levado
a cabo pelo Governo sírio – do qual Moscovo é
aliado – em Khan Sheikhun, em Abril de 2017.
E os ataques de armas químicas continuam, depois deste, na Síria, já ocorreram mais dois neste ano. Antes, tinham sido identificados agentes

agenda comunitária

químicos em duas ocorrências em 2015 e outra
em 2017.
Neste contesto, o português António Guterres,
secretário-geral das Nações Unidas, tem trabalhado nos bastidores no intuito de atenuar as
divergências entre a Rússia e o Ocidente sobre
a reforma da OPAQ, em particular, o poder de
atribuir responsabilidades por eventuais ataques
com armas químicas. Para Guterres, a inexistência de um mecanismo de responsabilização exponencia o risco de os atuais conflitos “entrarem
numa espiral de descontrolo”. O que não será
bom para ninguém nem para nenhum país.
É caso para se dizer: “Precisa-se de um homem
excecional neste planeta! Um homem que saiba
realizar aquilo que, para outros, constitua uma
simples aspiração. Que cumpra o seu dever, que
tenha iniciativa e não seja um lacaio dos seus superiores. Um homem cuja energia seja uma mola
sempre tensa mas ao mesmo tempo flexível.”
Um homem, enfim, que tome por divisa: “Aperfeiçoar tudo o que puder; fazer tudo pelo melhor
e melhorar ainda mais aquilo que já estiver feito”...
Todos nós, seres humanos, agradeceríamos
se esse ser humano tivesse as quatro virtudes
que engrandecem o homem: delicadeza, sabedoria, honestidade e fidelidade. Tenham todos
um Bom Dia.
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Arraial

de

São João

A Igreja Santa Cruz festeja no domingo 24 de junho a
festa de São João. 12h Eucaristia; 16h Homenagem à
bandeira do Quebeque e discurso patriótico; 17h Rancho Folclórico Português de Montreal da Missão Santa Cruz; 17h30 Rancho Folclórico Ilhas do Encanto da
Casa dos Açores do Quebeque; 18h30 Rancho Folclórico Praias de Portugal do Clube Português de Montreal; 19h Grupo de Bombos, Cana Verde; 21h Marcha
Popular da Associação Portuguesa do Canadá; 22h00
Marcha Popular do Clube Oriental Português de Montreal. Haverá um serviço de almoço a partir das 13h,
caldo verde, sardinhas, bifanas, frango, malassadas,
serviço de bar.

Festa

de

São

joão no

Oriental

O Clube Oriental organiza a Festa de São João no
sábado dia 23 junho. Venham ao melhor São João da
comunidade, só no oriental com DJ Entre Nós e a Marcha Oriental e o Grupo Cana Verde e os seus Bombos
e a cantora quebequense Christine Girard, não faltará
sardinhas, bifanas, feijoada e boa pinga do Oriental a
comemorar 40 anos. Esperamos por vós.

4ª-feira, 20 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:50	Empregos de Verão
Sociedade Civil
6:51 Joana Gorjão Henriques
Filhos da Nação
7:23	Ideias & Companhias
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
8:41 What´s Up - Olhar a Moda
9:02 Jardim Botânico de Lisboa
Paraíso
9:29 Angra do Heroísmo
	Ilha a Cores
9:51 TecNet
10:00 Golo RTP
	Especial Mundial 2018
11:32 Praia da Vitória
	Ilha a Cores
11:56 Viagens Filosóficas
No Trilho dos Naturalistas
12:46 Rota da Flor
13:00 Portugal em Direto
14:10	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:47 RTP Mais Perto
7 Maravilhas Aldeias
18:47 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Lusa Music Box
20:37 Hora dos Portugueses
20:49 Palavra aos Diretores
21:21 Brainstorm
22:06 Notícias do Atlântico
23:06 Janela Indiscreta
23:39 Anita tá Andar de Mota
	Excursões Air Lino
0:17 Vasco Pulido Valente
Grande Entrevista
1:10	Ideias & Companhias
1:18 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 21 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:51 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:15	Ideias & Companhias
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Todas as Palavras
9:30	Ilha a Cores
9:55 A Praça
11:45 No Trilho dos Naturalistas
12:30 Portugal em Direto
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Literatura Aqui
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Nazaré
Visita Guiada
23:30	Excursões Air Lino
0:00 Azeite
DOP
1:00	Ideias & Companhias
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 22 de junho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
6:45 Bombordo
6:47 Sociedade Civil
7:15	Ideias & Companhias
7:29 Manchetes 3

8:00 Jornal da Tarde
9:11 Todas as Palavras
9:30 Ribeira Grande
	Ilha a Cores
9:50 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:00 Nazaré
Visita Guiada
14:30	Ideias & Companhias
14:45 Notícias do Meu País
15:30 Por Onde Andou
Carmen Miranda?
16:00 Telejornal
16:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:00	E um Dia
Vieram os Médicos
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Madeira Prima
23:30	Excursões Air Lino
0:00 Paraíso
0:30 Mar
Portugueses pelo Mundo
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 23 de junho
1:30 1986
2:12 Aqui Tão Longe
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 São João
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 São João
16:00 Telejornal
16:45 Donos Disto Tudo
17:45 São João
19:45 24 Horas
20:45	O melhor da música na RTP
Musicais
22:00 Notícias do Atlântico
23:00	O Princípio da Incerteza
0:30 A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
domingo, 24 de junho
1:25 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:45 Zig Zag
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:15	Ideias que Brilham
9:45 Literatura Aqui
10:15	Ilha a Cores
10:45 Bombordo
11:15 TecNet
11:30 Surf Total
11:45 Joias Para Que Vos Quero?
12:15 Fabrico Nacional
12:45 Sociedade Recreativa
13:30 Quasimodo, O Corcunda
14:30 Portugueses pelo Mundo
15:15 Hora dos Portugueses
16:00 Telejornal
16:45 Sociedade Recreativa
17:30 Network Negócios
18:15	O Último Apaga a Luz
19:00 24 Horas
20:00 Todas as Palavras
20:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Mau Mau Maria
0:45	Ideias & Companhias
1:00 Lusa Music Box
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O Império do Centro Comunitário do Espírito Santo

Simplesmente Espetacular
Humberto cabral

E

ste ano a temperatura
em Montreal está muito
instável. Um dia é uma maravilha e no outro mau tem-

po, mas, o Império do Espírito Santo de Anjou festejou-se no 9 e 10 de junho na Aréna
Chenier e a temperatura foi fantástica.
Um dos momentos memoráveis desde a minha
infância é o desfile do cortejo das coroas, no do- O mais exuberante “banquete” das refeições da
mingo, relativamente a este mui popular “Impé- partilha voltou a manifestar-se no sábado, aquanrio” do Centro Comunitário do Espírito Santo de do da distribuição da carne guisada, pão, sumos
Anjou, e que, ano após ano, louva de maneira e massa sovada, e, no domingo, dia maior, com
espetacular a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Este ano os mordomos foram Kevin e Rui
Moniz.
Uma pequena cerimónia na entrada do centro e
rumou-se à igreja Notre-Dame-d’Anjou, esta celebração eucarística, relativamente participada,
foi acompanhada pelo Coral do Sr. Santo Cristo
dos Milagres, sob a direção de Filomena Amorim, e celebrada pelo Padre Carlos Dias, acompanhado pelo ajudante António Ramos.
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as tradicionais sopas do Espírito Santo e cozido,
confecionados por uma ótima equipa de qualidade e com grande abundância.
Dos artistas que vimos atuar, merecem destaque
o conjunto “Sagres” que fizeram um espetáculo

incrível. É também de notar que Duarte Fróias
nos encantou e no domingo o DJ Alex Moreira
e Júlio Lourenço fizeram nos bailar muito durante este fim-de-semana e contribuíram para os
concorridos bailes, e, sem esquecer a mestra que
coordenou tudo, Sylvie Pimentel, parabéns.
Parabéns aos mordomos, à Direção do Centro

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 Anjou e a todas as pessoas que tão generosamente contribuíram para mais uma memorável
edição destes populares festejos. E, no final da
noite, foram sorteadas as domingas do Centro
Espirito Santo Anjou: 1ª António Correia; 2ª
José Dias; 3ª Denis Desjardins; 4ª Victoria Faria;
5ª Associação Dos Pais de Montreal; 6ª Idalícia

Moniz. E, as MORDOMAS são: Sabrina Tavares, Zyana e Lisa Tavares. O vencedor da Viagem a Portugal foi o Sr. Jorge Medeiros.
Parabéns e Viva o Divino Espírito Santo e
abençoe todos.
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Ana Malhoa no
Estrela do Oceano
sylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

A

través dos anos o Festival Portugal Internacional de Montreal apresenta
grandes nomes artísticos em
cada edição do festival.

Este ano a jóia da coroa foi a Ana Malhoa. Em
1997 estive em Portugal durante três meses. Uma
boa maneira de mudar de ideais e também foi um

bém conheci a pequenina Ana Malhoa que era a
grande estrela do Super Buéréré. Em 2006, Ana
Malhoa e o seu Pai, José Malhoa, fizeram um
grande show e fiquei impressionado pela grande
artista que ela era, e comecei a segui-la na parte
musical e artística. De ano para ano ela conseguia apresentar um novo estilo musical e o público gostou muito do seu estilo.
Quinta-feira 7 de junho ela marcou com a sua
presença no restaurante Estrela do Oceano e desano muito difícil na Universidade de Montreal e ta vez ela foi homenageada pelo Festival Portutive o prazer de ir à minha aldeiazinha em Por- gal e também pelos proprietários do restaurante
Estrela do Oceano, foi mesmo uma linda noite
tugal.
Durante estes meses vi muito e adorei a minha com amigos nas duas salas do restaurante.
experiência vivendo lindos momentos mas tam- Não esquecendo o jantar que foi muito apetitoso e que foi muito bem servido por uma equipa
excecional e profissional.
Esta noite foi um lindo momento bastante
apreciado por todos os presentes e também
que marcou lindamente a abertura oficial do
Festival Portugal Internacional de Montreal.
Sem esquecer todos os agradecimentos a todos que ajudaram de uma maneira direta ou
indireta.

O
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que se passa com
Sylvie Machado

Q

uinta-feira 7 de junho
de 2018 foi um dia para
esquecer. Mais uma vez, o
governo ataca as nossas instituições e principalmente do
nosso churrasco português

Romados

sujeitos aos ataques, mesmo o jornal “The Gazette”, meteram mentiras atrás de mentiras para
rebaixar o Romados. Achos que isto não é justo.

-se em Laval, Blainville ou Ste-Thérèse?
É pena porque o nosso frango é o melhor e muitos querem fazer desaperecer o nosso frango que

Porquê? Será que o governo não gosta dos portugueses e que nós somos só números para eles...
Será que o Plateau não quer mais a galinha portuguesa neste lindo bairro...
Será que os portugueses devem fugir e refugiar-

é tão bom.
O jornal A Voz de Portugal vai seguir esta
história e vai vos informar sobre o desenvolvimento desta história, passo a passo.

no Plateau.
Desde a minha infância que frequento vários
restaurantes e através dos anos vi e ouvi histórias
que mete medo na restauração e desta vez é claro
que o governo está ainda a querer fechar mais
outro restaurante português. Já conseguiram em
2012 fechar le Roi du Plateau e desta vez eles
estão a atacar o muito conhecido Romados.

É claro que todos os restaurantes não podem
controlar tudo, e há um frigorífico, de um valor
de 10 000$, tem um problema de 2 ou 3 graus,
não é muito, então eles decidiram trocar os bolos
para outro frigorífico para dar tempo para encontrar outro frigorífico que possa aguentar e poder
estar estável nas temperaturas. No momento que
o governo decidiu fechar as portas do restaurante, Manny Machado conseguiu encontrar um
novo frigorífico e agora já instalaram tudo bem
como deve ser, e na parte da limpeza, o restaurante esteve sempre bem limpo.
Já vi muitos restaurantes sujos e que faz medo
quando entras e nunca foram encerrados. Porquê
atacar mais um restaurante português... Não podem ir aos chineses ou árabes. Isto faz medo...
mas nós somos sempre atacados em todas as formas.
De uma maneira ou de outra, somos sempre
Cartoon da semana
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A inveja acabou com a nossa amizade. Eu era muito
transparente com ela, mas
ela sempre foi duas pessoas. José e eu descobrimos o seu coração negro
e maligno que queria me
destruir usando magia negra. José me protegeu e
minha vida melhorou significativamente.
Cândida

A paralisia da minha mãe, segundo os médicos, deveu-se
a um derrame. Ficamos surpresos ao descobrir que isso
não era verdade.
A namorada do meu pai tinha
feito um feitiço negro para
que ela pudesse ficar com o
nosso dinheiro. José trabalhou seu milagre e nos ajudou.
Família Recinos
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Analisando todos os dias de sofrimento
que eu tive. Não consigo entender por
que não procurei a ajuda de jose antes.
Eu sofri sem motivo. Graças a deus jose
existe. Ele terminou meu sofrimento. Eu
recomendo totalmente ele.
Karla e joe
Agilidade, precisão e pontualidade
é como eu poderia descrever José,
e é por isso que eu o recomendo.
Não sofra ninguém, apenas ligue
para ele.
Maria e Lázaro

Eu tive problemas mentais
e físicos devido ao mal. Eu
perdi tudo. Meu trabalho,
meu relacionamento e minha autoconfiança. Abaixei-me de joelhos e pedi a Deus
por ajuda. Sua resposta foi
José. Sua ajuda foi ótima e
seus resultados imediatos.
Eu sei que tenho um ótimo
trabalho e muita autoconfiança. Um futuro maravilhoso me espera.
Samuel

Monotonia, más línguas e inveja prejudicaram o nosso relacionamento. O amor
estava acabando.
Fui ver José e ele nos ajudou a recuperar tudo sem problemas.
Obrigado José...
Senhor e Sra. Carvalho

P. 12 | QUARTA-FEIRA, 20 DE junho de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Portugal presente em Montreal no Campeonato
Mundial de Robótica - RoboCup 2018

M
Carneiro: Carta Dominante: Valete de Espadas, que
significa que deverá manter-se sempre alerta. Amor:
Andará muito exigente em relação ao seu par. Liberte
toda a criatividade que existe dentro de si e aprenda a
contemplar o Belo. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia. Dinheiro: Aproveite bem as oportunidades.
Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.
Touro: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa
Desgosto. Amor: Organize um jantar para reunir os
seus amigos. Procure gastar o seu tempo na realização de coisas úteis a si e aos outros. Saúde: A rotina
poderá levá-lo a estados depressivos. Combata-os com otimismo! Dinheiro: Não se precipite nos gastos. Números da
Semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.
Gémeos: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa
Perda de Oportunidades. Amor: A seta do Cupido espera por si. Que a beleza da Aurora invada a sua vida!
Saúde: Tendência para dores musculares. Dinheiro:
Boa altura para comprar casa, desde que aproveite as oportunidades certas. Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

ais de trinta alunos de escolas e universidades portuguesas estão em Montreal,
no Canadá, a defender as cores lusas no Campeonato Mundial de Robótica - RoboCup
2018.
De 18 a 22 de junho a comitiva portuguesa, composta por alunos, professores e investigadores e
mais de duas dezenas de robôs, vai competir nas
diversas ligas do RoboCup. Este ano o RoboCup
reúne em Montreal mais de 4 mil participantes,
de mais de 35 países, entre os quais alguns dos
maiores especialistas internacionais na área da robótica e inteligência artificial (IA). Nesta competição estão à prova as capacidades de construção
e programação de 5 mil robôs, distribuídos pelas
diversas ligas, para que possam jogar futebol,
ou enfrentar desafios de busca e salvamento, ou
cumprir tarefas domésticas de uma forma com-

Caranguejo: Carta Dominante: Rainha de Ouros,
que significa Ambição. Amor: Aproveite com muita sabedoria os conselhos da sua família. Perdoe aos outros e a si próprio. Saúde: Coma alimentos com mais
vitaminas. Dinheiro: Não misture a amizade com os negócios,
poderá vir a arrepender-se se o fizer. Números da Semana: 14,
21, 30, 33, 38, 45.
Leão: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa
Novos Planos. Amor: Sentir-se-á liberto para expressar
os seus sentimentos e amar livremente. Que o seu tempo seja gasto a amar!
Saúde: Estará melhor do que habitualmente. Dinheiro: Boa
altura para pedir um aumento ao seu chefe. Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.
Virgem: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação. Amor: Dê mais atenção à pessoa que
tem a seu lado. Não deixe que os assuntos domésticos
interfiram na sua vida amorosa. Saúde: Faça exames
médicos. Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja. Números da Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.
Balança: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso.Amor: Irá ter notícias de uma pessoa
muito especial, com a qual não mantém contacto já há
algum tempo. Que a alegria de viver esteja sempre na
sua vida!
Saúde: Momento calmo, sem preocupações. Dinheiro: Sem
problemas neste campo da sua vida. Números da Semana: 5,
6, 10, 28, 32, 39.
Escorpião: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia. Amor: Demonstre o seu amor através de
um jantar romântico. Que os seus mais belos sonhos
se tornem realidade.
Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, seja prudente. Dinheiro: Momento favorável.
Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.
Sagitário: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória.
Amor: A sua vida amorosa dará uma grande volta brevemente. Que a alegria de viver esteja sempre na sua
vida! Saúde: Consulte o seu médico. Dinheiro: Evite gastos
supérfluos.
Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.
Capricórnio: Carta Dominante: Rei de Paus, que
significa Força.
Amor: Não deixe que a pessoa que tem ao seu lado
sinta a falta da sua atenção e carinho. A felicidade é
de tal forma importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: O seu sistema nervoso anda um pouco alterado.
Dinheiro: Os investimentos estão favorecidos.
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.
Aquário: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento. Amor: Não se deixe iludir
pelo aspeto físico, procure ver primeiro quem as pessoas são realmente por dentro. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo. Saúde:
Poderá sofrer de alguma retenção de líquidos. Dinheiro: Não
seja irresponsável e pense bem no seu futuro.
Números da Semana: 8, 15, 19, 36, 38, 42.
Peixes: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa
Sucessos Temporários. Amor: O seu coração poderá
ser invadido pela saudade, que o vai deixar melancólico. Não se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos! Saúde: Previna-se contra constipações.
Dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

pletamente autónoma. As equipas portuguesas
são compostas por jovens talentos das escolas básicas, secundárias e profissionais e universidades
que conseguiram o seu apuramento no Festival
Nacional de Robótica, no passado mês de abril.
Entre as escolas participantes estão o Agrupamento de Escolas de Amares, Agrupamento de
Escolas de S. Gonçalo, Torres Vedras, Escola
Secundária de Barcelinhos, de Barcelos e Escola
Profissional CENFIM, de Oliveira de Azeméis.
Entre as universidades participantes figuram as
Universidades de Aveiro, Lisboa, Minho e Porto.

Distribuídos por várias categorias, os alunos terão de programar os seus robôs para cumprir missões de busca e salvamento, seguindo uma pista
marcada por uma linha ou percorrendo um labirinto a explorar mundos reais ou virtuais, em busca de “vítimas”, que são resgatadas para um local
“seguro”. Outros robôs foram construídos e programados para jogar futebol, disputar a bola com
robôs adversários e marcar golos. Aqui também
não faltam os dribles e as táticas de jogo, embora
realizados com motores, rodas e sensores. Há ainda uma outra categoria de robôs que são construídos e programados para executar uma coreografia em palco, comunicando entre si e interagindo
com humanos, através de sensores. Os robôs domésticos interagem com humanos e manipulam
objetos de um apartamento real, com divisões e
mobília. As equipas das escolas e universidades
portuguesas têm-se destacado nos últimos anos, arrecadando vários primeiros prémios e colocando-se sempre
entre os favoritos em muitas
das ligas que disputam. A
lista de equipas premiadas é
longa e pode ser consultada
aqui: http://robocupportugal.
sprobotica.pt/awarded_teams.html. A participação dos
alunos das instituições portuguesas neste tipo de eventos internacionais é uma
oportunidade única para estes jovens desenvolverem competências técnicas e científicas essenciais
para a sua formação, bem como fazer progredir a
investigação internacional em IA e Robótica. No
momento em que os olhos dos portugueses estão
postos na seleção nacional de futebol que participa no Campeonato do Mundo na Rússia, outro
campeonato do mundo com representação nacional decorre do outro lado do Atlântico e promete
também grandes sucessos.

A Felicidade e a Amargura Fazem Parte do Quotidiano
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

A

atitude mais importante
na vida é a de não recusarmos o que nos surge pela
frente. Certas coisas podem
e devem ser mudadas. Mas
temos que começar por dizer “Sim” à vida.
Uma doença surge: aceitamo-la e faremos o
que é necessário para a curar. É uma sensação
legitima de sentirmos uma certa desolação e
tristeza, quando isso nos acontece, mas temos
que passar por cima.
Nós não gostamos de uma certa anomalia do
nosso físico ou de um defeito do nosso caráter.
Começamos por nos aceitar e nos amar tal como
nós somos, tal como a vida nos doou. Fazendo em
seguida o que é possível de fazer para melhorar
essa anomalia ou esse defeito que tanto nos transtorna. Por vezes sentimo-nos incapazes, porque
certas coisas não dependem de nós. Isso é a vida
que nos ensina a não tentar tudo controlar. Temos
que crescer na confiança, na humildade, na serenidade, e no amor. Muitas vezes rejeitamos a vida
e acreditamos que é ela que nos rejeita. Quando
uma doença ou algo de mau nos acontece nós ficamos indignados contra a vida.

Portanto acontece às vezes que essas dificuldades são as consequências dos nossos próprios
atos, ou então um aviso que nos é enviado para
tomarmos ação, porque nós estamos fechados à
vida, à mudança, ao real, e os obstáculos surgem.
Eles existem para nos fazerem evoluir. Para nos
fazer tomar consciência que qualquer coisa não
está bem na nossa existência. Que nós tenhamos
incutido no nosso inconsciente um detalhe que
nós recusamos admitir. Mas em vez de ler esses
obstáculos como sinais da vida, muitas vezes nós
fechamo-nos e recusamos a evidência das coisas.
E então o sofrimento surge. Só faz que piorar. Não
são os elementos exteriores que nós devemos procurar mudar, são os nossos pensamentos, as nossas
crenças que condicionam em grande parte aquilo
que nos acontece. “Nós somos aquilo que pensamos”, as nossas crenças e os nossos pensamentos influenciam de maneira decisiva o sentido da
nossa existência. Muitas vezes, aquilo que acreditamos e pensamos torna-se a nossa realidade.
Um homem pessimista vê no mundo inteiro sinais
negativos, que confirmam o seu pessimismo. Um
homem otimista vê em todo lado sinais de esperança que confirmam o seu otimismo. Enfim, é a
visão que temos de nós mesmos e do mundo que
condiciona uma boa parte das coisas que surgem
e que nos acontecem.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

guia do consumidor

contabilista

imobiliáRIO

agência

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

Tel.: 514.842.2443

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

MERCEARIAS

importadores

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

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

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

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

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

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

Janete Couto Frias
21/03/1980 – 21/06/1995

SUDOKU: nível muito difícil
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restaurantes

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO

serviços
financeiroS

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

RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

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

Com profunda saudade, seus pais
Manuel Frias e Maria Izénia Couto,
irmãos e restante família desejam informar que uma missa será celebrada
por sua alma, no sábado, dia 23 de
junho, pelas 18h30, na Missão Santa
Cruz. Agradecendo, desde já, a quem
deseje participar nesta celebração eucarística.

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

renovações

Tel.: 514-575-9605

Marido para mulher:
- Querida, temos de reduzir as despesas; que tal fazeres
um esforço e aprenderes a cozinhar?
Dispensávamos a criada.
- Podes tentar ser mais carinhoso assim podemos dispensar o motorista.

Quantos pássaros cabem debaixo da saia de um escocês?
Depende do tamanho do poleiro.

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

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

ANEDOTAs da Maria rosa

À porta do cemitério, um mendigo ouve uma mulher a
chorar e a gritar:
- Ai o meu marido.
Para onde vai não há comida, não há televisão, não há
água!
Diz mendigo:
Querem ver que vai para minha casa!

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Me. Malissa Furtado
Notária

23º Ano de Saudade

Um polícia persegue um condutor bêbedo. Quando finalmente consegue que encoste à berma.
Pergunta:
- Então o senhor não viu as setas?
Diz o bêbedo:
Setas? Eu nem sequer vi os índios!

Eduardo Dias

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

T.: 514-849-3808

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

renovações

Plancher

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

notários

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

especialista
em
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc),
problemas de canalização e
esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281

informe-se
sobre os
nossos
preços
publicidade
a partir de 3$
por semana
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lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813
empregos

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

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

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 à procura de empregados.
- Cozinheiro/a a tempo inteiro
- Empregado de mesa a tempo inteiro ou parcial.
514-586-2888
Precisa de homens para trabalhar em paisagismo,
cofragem e cimento.
Bom ordenado consoante a experiência,
514-977-7173

café CENTRAL

Precisa-se de uma pessoa para lavar loiça
com ou sem experiência.

carlos: 514-927-8561

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

N
†

João Medeiros

4 de julho de 1937 – 19 de junho de 2018

Faleceu em Montreal, terça-feira dia 19 de junho de
2018, com 80 anos de idade, Sr. João Medeiros, natural de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores, esposo da
senhora Anália Medeiros.
Deixa na dor sua esposa, filhos Paul (Adele), Johnnie
(Terrie), Victor e David (Joana). Netos Kelsy, Jayson,
Tyrone, Emma e Adam. Irmãs Angelina, Glória, Venilde
e Filomena. Sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
URGEL BOURGIE ATHOS
6700, rua Beaubien E. Montreal
1-866-856-7777
O velório terá lugar segunda-feira 25 de junho das 14h
às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar terça-feira
26 de junho na igreja Santa Cruz às 10h. Irá a sepultar no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 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.

MEMORANDUM
10º Ano de saudade

João frÓias

faleceu a 17 de junho de 2008

Dez anos se passaram.
Foi no dia 17 de junho de
2008, com a bonita idade
de 63 que deixou a sua
esposa, seus filhos, genro,
nora e netos/as, restantes
familiares e amigos que recordam com profunda saudade o seu ente querido.

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

Cortador
carniceiro

Estamos À procura de um cortador/
carniceiro com experiência
a tempo inteiro.

514-288-2451
514-817-5309

precisa-se de empregados
para o café Bola
situado na st-michel.

514-376-2652

vende-se

Vendo prédio do bar champs

e mais 4 prédios
financio ou troco
por casa ou quinta em portugal

514-588-3571

ecrologia

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

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 paciência, carinhosa e de
confiança e que gosta de
pessoas idosas por isso
gosta trabalhar com eles.
Ligue para Maggie
514-820-5331
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'Hat-trick'

de Cristiano Ronaldo,
mas foi um jogo muito difícil
C

ristiano Ronaldo fez um
‘hat-trick’ frente à Espanha,
ainda assim apenas suficiente
para um empate (3-3), de sacrifício, perante um adversário muito tempo superior e que será dos
mais fortes candidatos a vencer o
Mundial2018 de futebol.
A proeza do melhor do planeta

uma equipa que foi, de facto, dona
da bola, pautando quase sempre os
ritmos de jogo, sem nunca se perturbar quando perdia, o campeão da
Europa beneficiou de alguma sorte no jogo e quando precisou de o
mudar, sentiu imensas dificuldades,
ante um bloco muito sólido, um assumido candidato ao título e que foi

rendo muitos metros e rematando
fora da área contra Sérgio Ramos,
quando tinha Cristiano Ronaldo liberto na esquerda.
Aos 22 minutos, novo contragolpe,
um longo passe de Bruno Fernandes
para Cristiano Ronaldo, que tocou
de imediato para Gonçalo Guedes,
mas o jovem, mais uma vez, não foi

FIFA, de marcar em quatro mundiais consecutivos foi materializada
com penálti, sobre si, convertido
aos quatro minutos, seguindo-se um
‘frango’ de De Gea, aos 44, e, finalmente, um livre direto perfeito, aos
88, que permitiu um doce empate,
pelo difícil que custou a conquistar.
Do outro lado, Diego Costa fez o
primeiro, aos 24 minutos, precedido de falta sobre Pepe, e igualou o
jogo, aos 55, antes de Nacho (58),
à ‘bomba’, apontar o terceiro, que
deu a única liderança ao rival ibérico no encontro.
No outro encontro, o Irão de Carlos Queiroz venceu Marrocos por
1-0 e é líder isolado do Grupo B.
Com liderança prematura frente a

mais consistente em quase todas as
estatísticas.
Portugal dificilmente poderia começar melhor, pois decorria o terceiro minuto quando Cristiano
Ronaldo ‘conquistou’ um penálti a
Nacho, que o próprio capitão converteu, enganando De Gea.
A Espanha demorou 10 minutos
a assentar, o que aconteceu depois
de David Silva, à meia volta, atirar
por cima, no que marcou o início do
‘rendilhado’ espanhol, manietando
Portugal, que não conseguia cortar
a elevada percentagem de passes
bem sucedidos.
O cenário até permitia espaço para
o contra-ataque que Gonçalo Guedes (17 minutos) desperdiçou, cor-

expedito no remate de primeira e
desperdiçou situação soberana.
Os lusos falharam e foram punidos
em lance individual de Diego Costa, que começou por afastar Pepe,
em falta, e depois ‘bailou’ em frente a José Fonte e, à entrada da área,
rematou para o fundo das redes, de
pouco valendo a ajuda tardia de Cédric. Logo depois, Isco (26 minutos) disparou cruzado e a bola bateu
na trave e caiu em cima da linha fatal, mas não entrou, para sorte dos
pupilos de Fernando Santos.
A Espanha estava agora claramente por cima, empurrando Portugal
para o seu último terço, e Iniesta (35
minutos), após cruzamento atrasado
de Jordi Alba, atirou rente ao poste.

Quando conseguia libertar-se para
o ataque, Portugal deixava a Espanha em sentido e um remate de
Cristiano Ronaldo, à entrada da
área, contou com o forte contributo de De Gea, que permitiu à bola
escapar-se para o fundo da baliza,
concedendo lisonjeira vantagem
para a formação das ‘quinas’.
A toada persistiu na etapa complementar e o paciente rendilhado da
Espanha frutificou: em livre estudado, o esférico caiu na pequena área,
onde Busquets ganhou de cabeça
nas costas de Gonçalo Guedes, com
o esférico a chegar ao centro desprotegido, onde Diego Costa provou, novamente, ser fatal.
Foram precisos somente três minutos para Nacho, liberto à entrada da
área, atirar forte e sem preparação,
com a bola cruzada a beijar o poste
direito e entrar, consumando a reviravolta. Agora em desvantagem,
Portugal precisava de assumir mais
o jogo, subir linhas (João Mário e
Quaresma entraram para os lugares de Bruno Fernandes e Bernardo
Silva), mas a verdade é que perante um opositor tecnicamente muito
evoluído, nunca saía do ‘carrossel’
de Fernando Hierro, que há meros
dois dias substituiu o selecionador
Julen Lopetegui, que ‘fugiu’ para o
Real Madrid.
Quando conseguiu um livre em
zona frontal, aos 88 minutos, o capitão mostrou porque é um jogador
único e, com um pontapé indefensável, fez o 3-3 final, levando a minoria no Estádio Olímpico Fisht ao
delírio e conquistando um importante ponto para os lusos, que ainda
ameaçaram um quarto, por Quaresma.
Portugal volta a jogar na quarta-feira, frente a Marrocos, em
Moscovo e encerra o Grupo B a
25 de junho, com o Irão, de Carlos Queiroz, em Saransk.
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Bruno de Carvalho garante meios
para a Assembleia Geral de 23 de junho
O presidente da direção do Sporting, Bruno de Carvalho, reafirmou que não se demite, salientando que a
Assembleia Geral (AG) de 23 de junho está “ferida de
legalidade”, mas que vai garantir os meios para a sua
realização. Bruno de Carvalho afirmou que não reconhece Jaime Marta Soares como presidente da Mesa
da AG nem a Comissão de Fiscalização que este nomeou, considerando que a reunião magna de 23 de
junho está “ferida de legalidade”, mas salientou que vai
disponibilizar os meios necessários para o plenário em
que deverá ser votada a destituição da direção. “Aos
sportinguistas conferimos os meios necessários para
que essa Assembleia Geral, que é um julgamento público, onde não podemos estar, decorra e vamos efetuar
o pagamento. Fazemos isto em nome dos sportinguistas”, disse. Bruno de Carvalho sublinhou que o faz em
nome dos sportinguistas, mas não a bem do Sporting.
“A bem do Sporting devíamos impugnar tudo”, frisou.
O presidente da direção do Sporting, que foi suspenso pela Comissão de Fiscalização nomeada por Jaime
Marta Soares, presidente demissionário da Mesa da
Assembleia Geral, voltou a garantir que a sua direção
não se demite e explicou que não poderá estar presente na AG. “Não podemos participar, porque não somos
sócios a dia 23, mas vamos disponibilizar aos associados os serviços e vamos permitir, que o que consideramos ex-presidente MAG venha amanhã [sexta-feira]
aos serviços conferir todas as formalidades e todos os
votos que diz que tem”, disse, alertando que, caso a
destituição não seja confirmada, vai “cobrar até ao último cêntimo” os custos da AG a Marta Soares. O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa considerou ilegal
a comissão transitória da Mesa da Assembleia Geral
(MAG) nomeada pela direção do Sporting, bem como
as reuniões magnas por esta marcadas para 17 de junho e 21 de julho. A primeira, marcada para o Pavilhão
João Rocha, em Lisboa, tinha como pontos da ordem
de trabalho a aprovação do orçamento para 2018/19 e
a validação dos órgãos nomeados pela direção liderada por Bruno de Carvalho.
Esta AG foi convocada pela CT da MAG, encabeçada
por Elsa Tiago Judas, em resposta à reunião magna
convocada pela MAG demissionária, presidida por Jaime Marta Soares, para 23 de junho, na Altice Arena,
em Lisboa. Apesar das divergências sobre a legalidade
de cada um dos lados, certa é a obrigação estatutária
de apresentação e votação do orçamento até 30 de
junho.

Oliveirense

A

Oceano

quer Irão a fazer história com os oitavos de final
treinador-adjunto da seleção de futebol
do Irão, o português Oceano Cruz, vincou
hoje a vontade de “fazer história no campeonato do mundo” e conseguir a qualificação para
os oitavos de final.
“Queremos continuar a sonhar, a acreditar que
é possível fazer história com a seleção do Irão.
Ou seja, que é possível passar à próxima fase e
é com esse pensamento, com a qualidade dos
nossos jogadores e o trabalho que temos feito até
agora, podemos acreditar que é possível passar à
fase seguinte. Ainda não é motivo para celebrar,
espero que o possamos fazer no dia 25, disse
Oceano, referindo-se à terceira jornada, quan- as equipas neste aspeto estão bem apetrechadas
do defrontar Portugal. Em declarações à agência em termos de observação”, afiançou.
Lusa, o adjunto de Carlos Queiroz recusou que o O antigo internacional luso considerou o empaMundial2018 esteja “ganho” para o Irão, depois te entre Portugal e Espanha (3-3), em Sochi, “um
de ter alcançado, na sexta-feira, a segunda vitória belíssimo jogo, talvez dos melhores” até esta altuem cinco fases finais, frente a Marrocos, por 1-0, ra no Mundial2018. “As duas seleções mais for20 anos depois do primeiro triunfo, diante dos tes do nosso grupo, contudo, também achei que
Estados Unidos. “O Irão não ganhou nada neste é possível acreditar em passar à próxima fase”,
momento. Venceu um jogo, ganhou três pontos, avisou. Provavelmente, a decisão sobre a chegaé líder do grupo e está confiante. Mas ainda não da aos ‘oitavos’ vai ocorrer em 25 de junho, em
ganhámos nada. Nada há para celebrar a não ser Saransk, no embate com a equipa das ‘quinas’,
uma vitória contra Marrocos”, sublinhou.
estando Oceano a mentalizar-se para ouvir o hino
No fim do desafio com os marroquinos, o con- nacional com as cores do Irão. “Não vai ser uma
junto iraniano celebrou com Carlos Queiroz, situação fácil, mas há que preparar psicologicafestejando um triunfo que mereceu intensa cele- mente para isso. “Nestas coisas, quando o coração
bração nas ruas de todo o Irão. Agora a missão é fala alto e tocar o hino português (…) toca-nos a
pontuar com a Espanha, na quarta-feira, e, em 25 sério, pois foi um hino que defendi durante muitos
de junho, fazer o melhor frente a Portugal, que anos. Temos de nos agarrar ao lado profissional. O
Carlos Queiroz conhece bem e já comandou. “O coração está aqui e vai continuar sempre, sempre
nosso trabalho está feito. Conhecemos bem a se- a bater por Portugal, porém há que ser profissioleção portuguesa, a espanhola e Marrocos e isso nal. Agarrarmo-nos a esse lado”, concluiu.
foi importante para nos ajudar a conseguir vitó- Cumprida a primeira jornada, o Irão lidera o
ria”, sublinhou. Oceano recordou que “no futebol Grupo B, com três pontos, seguido de Portugal e
já não há segredos”, pelo que disse acreditar que Espanha com um, enquanto Marrocos, que os luos rivais ibéricos também “conhecem muito bem sos defrontam na quarta-feira, em Moscovo, aino Irão”, devido às observações permanentes dos da não pontuou.
seus jogos.
“As equipas todas trabalham muito bem. Todas

O

campeã nacional de basquebol pela primeira vez

Oliveirense sagrou-se campeã nacional venceu os oito encontros face aos comandados do na final - e um para a Taça Hugo dos Santos. O
de basquetebol pela primeira vez na sua espanhol Moncho López, sete para o campeona- conjunto de Oliveira de Azeméis tornou-se o 19.º
história, ao vencer fora o FC Porto 93-69, no to – dois na primeira fase, dois na segunda e três a sagrar-se campeão nacional.
terceiro encontro da final da Liga portuguesa
de basquetebol, que ganhou por 3-0.
Depois de perder as finais de 1996/97, face aos
‘dragões’, e de 2000/01, 2001/02 e 2002/03, frente à Portugal Telecom, a formação de Oliveira de
Azeméis repetiu no Dragão Caixa os triunfos alcançados em casa, por 83-70 e 94-83. A formação de Norberto Alves, vencedora da fase regular,
com 27 vitórias e cinco derrotas, ganhava ao intervalo por 12 pontos (48-36) e no final do terceiro período por 20 (50-70), após uns 10 minutos
iniciais equilibrados (17-17). Arnett Hallman,
com 24 pontos e sete ressaltos, José Barbosa, com
16 pontos e 10 assistências, James Ellisor, com 16
pontos, e João Balseiro, com 15, lideraram os novos campeões. Na época 2017/18, a Oliveirense

2017/18 - Oliveirense
2016/17 - Benfica
2015/16 - FC Porto
2014/15 - Benfica
2013/14 - Benfica
2012/13 - Benfica
2011/12 - Benfica
2010/11 - FC Porto
2009/10 – Benfica
2008/09 - Benfica
2007/08 – Ovarense
2006/07 – Ovarense
2005/06 – Ovarense
2004/05 - Queluz
2003/04 - FC Porto
2002/03 - Portugal Tel.
2001/02 - Portugal Tel.
2000/01 - Portugal Tel.
1999/00 - Ovarense
1998/99 - FC Porto
1997/98 - E. da Avenida
1996/97 - FC Porto
1995/96 - FC Porto
1994/95 - Benfica
1993/94 - Benfica
1992/93 - Benfica
1991/92 - Benfica
1990/91 - Benfica
1989/90 - Benfica
1988/89 - Benfica
1987/88 - Ovarense
1986/87 - Benfica
1985/86 - Benfica
1984/85 - Benfica
1983/84 - Queluz
1982/83 - FC Porto
1981/82 - Sporting
1980/81 - Sporting
1979/80 - FC Porto
1978/79 - FC Porto
1977/78 - Sporting
1976/77 - Figueirense
1975/76 - Sporting
1974/75 - Benfica
1973/74 - Malhangalene
1972/73 - Sporting
1971/72 - FC Porto
1970/71 - Sporting
1969/70 - Benfica
1968/69 - Sporting
1967/68 - Sporting
1966/67 - S. Luanda Benfica
1965/66 - não atribuído
1964/65 - Benfica
1963/64 - Benfica
1962/63 - Benfica
1961/62 - Benfica
1960/61 - Benfica
1959/60 - Sporting
1958/59 - Académica
1957/58 - Barreirense
1956/57 - Barreirense
1955/56 - Sporting
1954/55 - Académica
1953/54 - Sporting
1952/53 - FC Porto
1951/52 - FC Porto
1950/51 - Vasco da Gama
1949/50 - Académica
1948/49 - Académica
1947/48 - Vasco da Gama
1946/47 - Benfica
1945/46 - Benfica
1944/45 - Belenenses
1943/44 - Carnide
1942/43 - Carnide
1941/42 - Vasco da Gama
1940/41 - Carnide
1939/40 - Benfica
1938/39 - Belenenses
1937/38 - Carnide
1936/37 - Carnide
1935/36 - Carnide
1934/35 - Carnide
1933/34 - U. de Lisboa
1932/33 - Conimbricense

Basquetebol: Liga - Historial dos vencedores

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi le 20 juin, 2018 | P. 19

Portugal

Sinisa Mihajlovic

animado e na máxima
força para jogo com Marrocos

A

seleção portuguesa de futebol prosseguiu
animada e na máxima força a preparação
para o embate de quarta-feira com Marrocos,
em Moscovo, da segunda jornada do grupo B
do Mundial 2018.

nando Santos.
Nos 15 minutos abertos à comunicação social,
novamente ‘reforçada’ com muitos órgãos internacionais, foi possível perceber que a intensidade e competitividade, até nos treinos, persiste no
ADN luso.
“Bola rápida! Bom! Bom! Bom!”, ouvia-se, uma e outra vez, o adjunto João Costa,
com a missão de articular os exercícios no
tapete do centro de estágio do FC Saturn,
em Kratovo, 50 quilómetros sudeste de
Moscovo, onde se trabalhou os passes em
progressão e ao primeiro toque.
Os guarda-redes Rui Patrício, Beto e Anthony Lopes evoluíram à parte com Fernando Justino, sendo presumivelmente
reintegrados mais tarde para a provável ‘peladinha’, já que estavam ‘montadas’ duas
balizas, separadas por apenas um quarto do
terreno. Portugal está em segundo lugar do
grupo B, juntamente com a Espanha, com a qual
empatou 3-3, enquanto Marrocos é último depois
da derrota 1-0 com o Irão de Carlos Queiroz.
A formação das ‘quinas’ e o conjunto norte-africano defrontam-se quarta-feira no estádio
Luzhniki, em Moscovo, às 8h00 (hora de Montreal).

A descontração continua a ser uma imagem de
marca da equipa das ‘quinas’ e que teve como
exemplo o facto de, a determinada altura do treino, Cristiano Ronaldo e Quaresma terem realizado o exercício de passes ao primeiro toque
com Jorge Rosário, um dos colaboradores mais
velhos do grupo que assiste o selecionador Fer-

confirmado

como treinador do

Sporting

“O Conselho de Administração da Sporting Clube
de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a
acordo com o Sr. Sinisa Mihajlovic para a celebração
de um contrato de trabalho desportivo como treinador da equipa principal sénior de futebol, válido até
ao dia 30 de junho de 2021”, lê-se no comunicado à
CMVM.

Mihajlovic, de 49 anos e ex-futebolista que se notabilizou na Série A Italiana, mas que foi campeão
europeu pelo Estrela Vermelha, chega a Alvalade
depois de ter treinado o Torino na última época para
suceder a Jorge Jesus.
Como treinador, função que ‘abraçou’ dois anos
após deixar os relvados, começou como adjunto no
Inter, em 2008, passando por Bolonha, Catânia, Fiorentina, seleção da Sérvia, Sampdória, AC Milan e
Torino, mas nunca conquistou nenhum troféu.
O sérvio chega ao Sporting num dos momentos
mais difíceis da vida do clube, com a rescisão unilateral de nove futebolistas e a poucos dias de uma
Assembleia Geral em que se decide pela continuidade ou não de Bruno de Carvalho.

Mundial 2018
Grupo A

2018/06/14 Rússia 5-0 Arábia Saudita
2018/06/15	Egito 0-1 Uruguai
2018/06/19 Rússia 14:00 Egito
2018/06/20	Uruguai 11:00 Arábia Saudita

1-Rússia
2-Uruguai
3-Egito
4-Arábia Saudita

P	J	V	
3 1 1
3 1 1
0 1 0
0 1 0

E	D
0 0
0 0
0 1
0 1

2018/06/15
2018/06/15
2018/06/20
2018/06/20

P	J	V	
3 1 1
1 1 0
1 1 0
0 1 0

E	D
0 0
1 0
1 0
0 1

2018/06/16
2018/06/16
2018/06/21
2018/06/21

Grupo C

França2-1Austrália
Peru0-1Dinamarca
Dinamarca 8:00 Austrália
França 11:00 Peru

1-França
2-Dinamarca
3-Austrália
4-Peru

Grupo F

Costa Rica 0-1 Sérvia
Brasil 1-1 Suíça
Brasil 11:00 Costa Rica
Sérvia 14:00 Suíça

1-Sérvia
2-Brasil
3-Suíça
4-Costa Rica

P	J	V	
3 1 1
1 1 0
1 1 0
0 1 0

1-Irão
2-Portugal
3-Espanha
4-Marrocos

Grupo E
2018/06/17
2018/06/17
2018/06/22
2018/06/22

Grupo B

Marrocos 0-1 IrãoFG
Portugal 3-3 Espanha
Portugal 8:00 Marrocos
Irão 14:00 Espanha

E	D
0 0
1 0
1 0
0 1

2018/06/17
2018/06/18
2018/06/23
2018/06/23

P	J	V	
3 1 1
3 1 1
0 1 0
0 1 0

E	D
0 0
0 0
0 1
0 1

Grupo D

Costa Rica 0-1 Sérvia
Brasil 1-1 Suíça
Brasil 8:00 Costa Rica
Sérvia 14:00 Suíça

1-Sérvia
2-Brasil
3-Suíça
4-Costa Rica

E	D
0 0
0 0
0 1
0 1

2018/06/18
2018/06/18
2018/06/23
2018/06/24

Bélgica 3-0 Panamá
Tunísia 1-2 Inglaterra
Bélgica 8:00 Tunísia
Inglaterra 8:00 Panamá

1-Bélgica
2-Inglaterra
3-Tunísia
4-Panamá

P	J	V	
3 1 1
3 1 1
0 1 0
0 1 0

P	J	V	
3 1 1
1 1 0
1 1 0
0 1 0

E	D
0 0
1 0
1 0
0 1

Grupo H

Grupo G

Alemanha 0-1 México
Suécia 1-0 Rep. da Coreia
Rep. da Coreia 11:00 México
Alemanha 14:00 Suécia

1-México
2-Suécia
3-Alemanha
4Rep. da Coreia

P	J	V	
3 1 1
3 1 1
0 1 0
0 1 0

2018/06/17
2018/06/17
2018/06/22
2018/06/22

E	D
0 0
0 0
0 1
0 1

2018/06/19
2018/06/19
2018/06/24
2018/06/24

Colômbia 1-2 Japão
Polónia 1-2 Senegal
Japão 11:00 Senegal
Polónia 14:00 Colômbia

1-Senegal
2-Japão
3-Polónia
4-Colômbia

P	J	V	
3 1 1
3 1 1
0 1 0
0 1 0

E	D
0 0
0 0
0 1
0 1
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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
Chamo-me Roberto
Duarte, bebia muito
alcoól,na minha casa tinha
muitos problemas por
causa disto.Tratava muito mal a minha
esposa e meus ﬁlhos, era muito
agressivo com eles . Havia discussões
em casa diariamente .Não dormia de
noite, tinha muitos problemas
económicos, sentía-me sózinho e
desesperado. Quando houvi falar da “
Armadura dos 7 Arcanjos” corri consultálos e agora sou uma pessoa nova. Deixei
o alcoól e estou prosperando graças a
Deus e ao Professor por me ter ajudado a
saír dessa escuridão em que me
encontrava.

O meu nome é Lucia
Pires,sofría de uma dor
intensa no ventre,doía-*me
todo o corpo sem saber
porquê .Tinha dores de cabeça constantes
que não me deixavam ter tranquilidade. O
meu caráter tornou-se muito agressivo ,
chateáva-me por tudo com as pessoas,não
sabia o motivo e andava sempre triste, até
com desejos de morrer, pois sentía-me
sózinha e a minha depressão aumentava
de dia para dia. Houvi falar da “ Armadura
dos 7 Arcanjos”, e decidi adquirila com fé.
Desde então tudo mudou,as minhas
doenças terminaram, o meu carater
melhorou, sinto-me tranquila e feliz, graças
a Deus e ao Mestre pela sua grande ajuda.

Chamo-me Maria Ribeiro, e já não
sabia o que fazer com os meus
problemas porque eran muito
fortes. Pra começar eu era estéril,
não conseguia engravidar, tinha muitos
problemas com o meu esposo por isso mesmo.
Havia dividas em casa, era triste, angustiada,
sentía que não era normal o que se passava em
casa. Ainda por cima o dinheiro não chegava
para nada. Aquí á uns meses adquiri “A
Armadura dos 7 Arcanjos”, Graças a Deus, foi
curada da doença, estou há uns meses grávida e
vivo feliz com o meu esposo. As dívidas
desapareceram em casa, o meu dinheiro agora
rende e tenho paz no meu coração. Obrigada
tambem ao Professor pela sua sabedoria e
conhecimento espiritual.

Chamo-me Sandra Rodrigues,
venho do Porto, Portugal.
Ultimamente sentía-me muito
desconcertada, porque o meu
esposo tinha mudado completamente para
comigo. Tratáva-me mal, gritava, faltáva-me ao
respeito,já não dormia em casa, chamáva-o e
não me respondia, não tinhamos intimidade,
chegava sempre muito tarde a casa e nem
dormíamos na mesma cama. Vi o anúncio da ''
Poderosa Armadura dos 7 Arcanjos'' e pouco
tempo depois de a ter adquirido, e de ter
consultado o Professor, o meu esposo mudou
para comigo, voltou a ser a pessoa que era antes.
Estou muito satisfeita pela energia que ''A
Armadura dos 7 Arcanjos'' me dá porque as
minhas coisas mudaram em todos os sentidos.

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.
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