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E

sta cultura de caciquismo, que se perpetua
no tempo e vai gerando “jobs for the boys”
tem de cessar, sob pena de um futuro absolutamente comprometido!
Sabemos, porventura – em alguns casos por ventura – bem demais, que a corrupção faz parte da
nossa vivência. Autores há, com os quais concordo
em absoluto, que consideram que como qualquer
outro tipo de criminalidade, económico-financeira
ou não, esta faz parte da normal vivência em sociedade e é absolutamente essencial na manutenção
do equilíbrio do tecido social e económico.
Apesar destas considerações, e aceitando-as ou
não como verdadeiras, cabe às sociedades a regulação e a criação de mecanismos de controlo,
combate e repressão destes comportamentos que,
por via de regra, se consideram desviantes, por
forma a manter a sustentabilidade dos regimes democráticos. Nos últimos tempos, com particular
incidência nos meses de junho e julho, diria que
fomos quase assoberbados com notícias de buscas
e mais buscas, operações atrás de operações – algumas até com nomes bastante sui generis – levadas
a cabo pela Polícia Judiciária relativamente a investigações que ali se desenvolveram, respeitantes
a vários crimes do chamado “catálogo” dos crimes
económico financeiros, entre os quais, e mais representativamente, a nossa tão familiar corrupção.
Não deixa de ser triste, e simultaneamente alar-

mante, que muitas das investigações incluam como
suspeitos e, em alguns casos, arguidos (sublinhe-se, suspeitos e arguidos e apenas isso, até trânsito
em julgado de eventual condenação), indivíduos
intimamente ligados aos aparelhos dos ditos partidos políticos do arco da governação e a instituições e organismos públicos, estes sustentados pelo
dinheiro dos contribuintes. Esta é infelizmente
uma tendência, direi mesmo uma constante, no
nosso país e nos últimos anos, no que a investigações de criminalidade económico-financeira diz
respeito. Desengane-se quem pensa que estes crimes, os económico-financeiros, não têm um custo económico e social, elevadíssimo. Estamos a
falar de dinheiros públicos que são, muitas vezes
sob a capa de negócios aparentemente legítimos,
indevidamente encaminhados para empresas cujos
verdadeiros proprietários são membros ou familiares de membros do aparelho do partido A ou B, ou
indivíduos do seu grupo de amigos com quem, a
troco de favores (monetários ou não), se realizam,
sem olhar a custos ou prejuízos, negócios verdadeiramente ruinosos para as finanças públicas. A
nível de autarquias locais e organismos públicos
falamos de centenas de milhares de euros; ao nível do governo subimos, seguramente, para a casa
dos milhões, que são verdadeiramente espoliados
ao erário e cuja correta aplicação em investimentos
necessários ao bem-estar da população (estruturas,
serviços, apoios sociais, etc) não acontece.
Não se pense que apenas existem estes custos diretos: a carga fiscal que nos é imposta é também um
resultado indireto da situação económica aflitiva a
que chegou o país. Os custos sociais são colossais.
O desinvestimento na educação, na justiça e na saúde enfraquecem e deturpam a condição humana, na
medida em que mutilam os direitos individuais e
sociais, com evidente reflexo na qualidade de vida
e bem-estar individual e coletivo dos cidadãos.
O nível de compadrio assumiu proporções nunca antes vistas, ou, pelo menos, reveladas. A troca
de favores (tráfico de influências) assume-se como
o comportamento normativo no interior de determinadas organizações político partidárias, que servem apenas agendas próprias dos seus integrantes e
olvidam o compromisso da causa pública.
Esta cultura de caciquismo, que se perpetua no
tempo e vai gerando “jobs for the boys” tem de
cessar, sob pena de um futuro absolutamente comprometido!
É preciso forçar a disrupção desta linha de pensamento e forma de estar de quem nos representa e
gere os dinheiros públicos pois caminhamos, lentamente, em direção à distopia absoluta.
Que é feito da integridade, da virtude, do sentimento de servir a causa pública?

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal | mercredi le 25 juillet, 2018 | P. 3

Para

onde vamos em termos turísticos?

António Pedro Costa

H

á sinais de estagnação
no turismo nos Açores, e
muita gente acha mesmo que
este verão há menos turistas a
circular pelas ilhas, como vinham acontecendo os anos anteriores. Esperamos que o turismo não seja “sol de pouca dura”.
Somos pequenos e na ambição de ganhar tudo
de uma só vez, estamos a sentir na pele a subida
de preços generalizados, não apenas nas faturas
que se paga nos restaurantes, como na busca de
alojamento permanente ou em simples compra
de um souvenir.
O turismo chegou, o que é bom para o sector
dos serviços e para a dinamização económica
das nossas ilhas, mas em contraponto, aumenta
desmesuradamente o custo de vida, que tem sido
descomunal, como é o caso dos preços praticados nos ingressos na famosa Poça Dona Beija,
nas Furnas.
Um adulto passou a pagar 6 euros e um bebé
paga 4 euros. Que desmando é este? Pode-se
argumentar que é uma forma de controlar o aumento do número de utentes, já que em muitas
ocasiões aquele espaço de lazer está superlotado,
mas uma oferta da mãe natureza que tão prodigamente brindou a nossa ilha de S. Miguel ser
explorada desta forma tão exagerada não cabe na
cabeça de gente de juízo.
A Junta de Freguesia das Furnas que também
lucra com isto, pois ela é a entidade concessionária do espaço, tem a sensibilidade suficiente para
perceber que os preços estão a ser desmesurados,
sobretudo para os residentes que deixaram de
ter acesso, como outrora àquela beleza natural.
Concordamos que é preciso pagar por um serviço de maior qualidade, mas o facto é que vai ao
ponto de uma criança de tenra idade ter de pagar

4 euros, o que não pode deixar de merecer uma
censura. Desta forma, para uma família açoriana, será dispendioso usufruir desses espaços e só
os turistas poderão dar-se ao luxo de ingressar
na Poça da Dona Beija ou no luxuriante jardim
Terra Nostra, considerados mais umas das maravilhas dos Açores ou banhar-se nas cálidas águas
das suas piscinas.
Por outro lado, aqueles locais não têm espaço de
estacionamento, gerando-se filas a perder de vista de carros estacionados, ou engarrafamentos,
dada a pouca capacidade para o estacionamento
da grande afluência de viaturas, colocando mesmo sérios problemas a quem ali se desloca para
usufruir da sua beleza. Muita gente questiona
o custo do preço do ingresso nesses locais que
poderão ser considerados uma ninharia para turistas ricos, vindos de todo o mundo, mas que
para os naturais, nós que vivemos aqui, temos de
convir que é muito caro. Porque não se faz para
os residentes ingressos a preços módicos, diferentes dos praticados para os turistas?
Por outro lado, já estamos a ficar habituados a
pagar por aquilo que a natureza nos brindou e
não tardará que o acesso à fantástica zona balnear da Ferraria ou mesmo às caldeiras da Ribeira Grande passarão a ser pago.
E assim vamos nós nos Açores, dotados de belezas naturais que fascinam qualquer pessoa,
mesmo os mais insensíveis, criando, é certo, melhores condições de usufruto, mas, em contrapartida, sobrecarregando os locais com as taxas e

taxinhas de entradas, em espaços que foram herança que recebemos dos nossos antepassados.
Para onde vamos em termos turísticos? As entidades gestoras do turismo têm de refletir sobre
alguns dos desmandos descontrolados e esta matéria começa a ser questionada por muita gente,
pois a massificação turística que estamos a assistir, com impactos muito acentuados no nosso
meio ambiente, deve ser ponderada e bem analisada por quem com competência na matéria sabe
bem opinar sobre o assunto e com certeza que
tem ideias e rumos apropriados para uma política concertada para este setor, a constituir-se
como um dos mais importantes pilares da economia açoriana.
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Steven André Goncalves e Davide
Ferrara um duo ao vosso serviço

4ª-feira, 25 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Tudo é Economia
6:00 Limassol
Portugueses pelo Mundo
6:45 Cozinha em Forma
7:15	Fotobox
7:29	Manchetes 3
8:00	Jornal da Tarde
9:11 City Folk - Gente da Cidade
9:45	A Praça
11:43	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	Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Geoparque Açores
21:15 Brainstorm
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Sim, Chef!
23:30 País Irmão
0:00 Grande Entrevista
1:00 A Essência
1:17 Hora dos Portugueses

3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:52	Fragata D. Fernando II
e Glória, Cacilhas - Almada
	Visita Guiada
6:30	TecNet
6:45 Zig Zag
7:30	Janela Indiscreta
com Mário Augusto!
8:00	Jornal da Tarde
9:07	Voz do Cidadão
9:25	Aguiar da Beira
	Aqui Portugal
12:00	Atlântida - Madeira 2018
13:30 Lusa Music Box
14:00	Donos Disto Tudo - Best Of
14:59	Telejornal
16:00	Aguiar da Beira
	Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00	Todas as Palavras
20:15 Paraíso
20:45	TecNet
21:00 Viviane - Confidências
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Donos Disto Tudo - Best Of
23:45 Missão: 100% Português
1:15 A Essência

5ª-feira, 26 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:30	Todas as Palavras
5:45	Tech 3
6:00 Liubliana
Portugueses pelo Mundo
6:45 Cozinha em Forma
7:27	Manchetes 3
8:00	Jornal da Tarde
9:11 City Folk - Gente da Cidade
9:55	A Praça
11:43	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59	Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15	Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Geoparque Açores
21:15 Brainstorm
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Sim, Chef!
23:30 País Irmão
0:15	Fatura da Sorte
0:30	Janela Indiscreta
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses

domingo, 29 de julho
1:25 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:30	Vidago Palace
7:15	Viva a Música
8:00	Jornal da Tarde
9:11 Portugal Que Dança
9:30	Inesquecível
11:00 Podium
12:00	Animais Anónimos
12:45	Sociedade Recreativa
13:30 Hora dos Portugueses
14:59	Telejornal
16:00	Algaplus e Ostra Select
	Network Negócios 2017
16:45	O Costa do Castelo
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Literatura Aqui
21:00 Hora dos Portugueses
21:45	Voz do Cidadão
22:00	Notícias do Atlântico
23:00 7 Maravilhas à Mesa
Galas Pré-Finalistas
1:00 Lusa Music Box

6ª-feira, 27 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	Viva a Música
5:45 Literatura Aqui
6:15 Portugueses pelo Mundo
7:00 Cozinhar com
Bruno Samora Mendes
Cozinha em Forma
7:29	Manchetes 3
8:00	Jornal da Tarde
9:11 City Folk - Gente da Cidade
9:30	A Praça
11:44	As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:09	O Preço Certo
14:59	Telejornal
16:00	Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30	Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Heranças e Tesouros
	Joias Para Que Vos Quero?
20:45 Geoparque Açores
21:15 Brainstorm
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Sexta às 9
23:45	Sim, Chef!
0:15 Comunicação Social
Portugueses pelo Mundo
1:18 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 28 de julho
1:30	Miúdo Graúdo
2:12	Os Compadres

2ª-feira, 30 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00	RTP Mais Perto
8:00	Jornal da Tarde
9:11 City Folk - Gente da Cidade
10:30	RTP Mais Perto
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59	Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45	Rali Vinho Madeira 2018
17:30	Inesquecível
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Geoparque Açores
21:15 Brainstorm
22:00	Notícias do Atlântico
23:00	Sim, Chef!
23:30 País Irmão
0:15	Estórias do Tempo
da Outra Senhora
1:18 Hora dos Portugueses
3ª-feira, 31 de julho
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Há Volta
7:27	Manchetes 3
8:00	Jornal da Tarde
9:00	Apresentação das Equipas
80ª Volta a Portugal Bicicleta
12:30 Portugal em Direto
14:07	O Preço Certo
14:59	Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45	Rali Vinho Madeira 2018
17:30	Inesquecível
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses

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

Os vendedores de sucesso, ainda segundo a
pesquisa, possuem as seguintes característioje em dia o serviço é o cas pessoais: simpáticos, pacientes, atenciosos,
mais importante em ne- solícitos, bons ouvintes e honestos. No mundo
gócios. Deves dar um serviço empresarial que vivemos hoje, onde as empresas
limpo, adequada e profissio- buscam ‘parceiros estratégicos’ e não simplesnal e a nova geração está a mente ‘fornecedores’, essas características vêm
bater a porta da comunidade. Steven André à tona como fundamentais.
Goncalves e Davide Ferrara são dois jovens, Neste contexto, os bons vendedores não visitam
um de origem portuguesa e o outro de origem os clientes apenas quando estes estão pré-dispositaliana para puder servir as duas comunida- tos a concederem um pedido, mas sim, telefodes e são dinâmicos para poder ajudar e ser- nam e fazem visitas afim de resolver problemas
e melhorar os negócios deles, bem como interesvir as comunidades que lhes representam.
sylvio martins

H

Motivação intrínseca: eles tem um impulso
interior e um grande desejo de sobressairem-se.
Alguns são motivados por dinheiro, outros por
sede de reconhecimento e outros ainda por orgulho. Este impulso natural pode ser moldado, mas
não ensinado
Estilo de trabalho disciplinado: os grandes
vendedores são pessoas obstinadas, detalhistas e
organizadas. Não há mágica nisso, apenas uma
organização sólida e muito trabalho.
Habilidade para fechar uma venda: esta é
fundamental, pois sem ela não haveria vendas.
Grandes vendedores são como grandes atletas,
não tem medo de cair e só descansam quando
fecham a venda.
Habilidade para construir relacionamentos:
solucionam problemas dos clientes e relacionam-se com eles. Estão sempre pensando grande, para onde a organização do cliente está indo
e de que forma eles podem ajudá-lo a chegar lá.
Os melhores vendedores de varejo, preocupam-se em oferecer produtos e serviços, que vão de
encontro às necessidades reais dos clientes e
buscam continuamente sua satisfação e encantamento.

sam-se por eles como pessoas. Um comprador
de uma grande empresa certa vez revelou: “Minha expectativa em relação a vendedores é de
que eles façam seu trabalho de casa, descubram
algumas das nossas necessidades, se esforcem
para encontrar outras e apresentem argumentos
convincentes de benefícios mútuos para ambas
as empresas... o problema é que isso nem sempre
acontece”. As qualidades que os compradores
mais valorizam são: honestidade, confiabilidade,
integridade e conhecimento do produto e as que
não são aprovadas: falta de pontualidade, falta
de organização e despreparo. Portanto, é fundamental preparar e treinar bem as equipes de vendas, pois o mundo mudou, os clientes estão mais
exigentes e isso deve nos impelir a cuidar melhor
do processo de vendas como um todo, desde o
recrutamento de vendedores até um sólido investimento em treinamentos.
Há muitos histórias de successo é só chamar-lhes e vão vos ajudar o mais possível para
realizar tudo o que é possível para poder vender a sua casa num preço accesível ao comprador.
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Ma Poule Mouillée
festeje o seu 5º aniversário
sylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

É

incrível como o tempo
passa, foi no dia 29 julho
de 2013 que a churascaria
“Ma Poule Mouillée” abriu
as suas portas. Com um conceito bem diferente das outras churascaria portuguesas e com
uma ementa bem diferente e à moda quebequense mas com os sabores a portuguesa.
O proprietário Tony Alves e a sua equipa come-

caram este projeto com um olho aberto e depois
de cinco anos a servir o “Plateau”, eles podem
finalmente dizer que tudo o que eles iniciaram
foi um sucesso.
A ementa, o molho que está a venda, o pão, as
sobremesas, e claro o saboroso frango.
Numa pesquisa na internet e nas redes sociais,
não há ninguém que falou negativamente e hoje
e em dia todos tem um direito de dar o seu comentário, quer seja na redes socias ou num portal de comentários.
“É muito importante dar um serviço impecável

e ter um produto saboroso para que o cliente volta e traz os seus amigos”, disse Tony Alves muito
satisfeito e contente de chegar a um marco muito
importante na vida de “Ma Poule Mouillée”.

É importante de notar que “Ma Poule Mouillée
situa-se no 969 Rachel este, em Montreal e se
não foram ainda a esta churascaria, vão lá esperimentar e saborear o #8 “Bon, les portugais fond
de la Poutine” com queijo São Jorge ou o #4 “Le
Victor Medina”. Também podem comprar algumas pastelarias feito neste mesmo lugar, são
realmente deliciosos.
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7 destinos
V

de viagem imperdíveis para as crianças!

ocê está planear as próximas férias com a
família, mas não sabe para onde ir? Então, é bom já começar a pesquisar alguns destinos de viagem diferentes. O ideal é que eles
tenham atrativos para todos, inclusive para
as crianças, concorda?
Embora qualquer destino possa ser uma grande
aventura para seus filhos, é justo que pelo menos
uma das viagens feitas ao ano seja mais voltada
para os interesses deles. Procure por lugares que
ofereçam diversão, aprendizado e lazer saudável,
unidos à uma boa infraestrutura e atrações que
agradem a família toda. Conheça 7 destinos de
viagem incríveis que suas crianças vão adorar!

1. Beto Carrero World
Um lugar perfeito para pessoas de todas as idades se divertirem é o Beto Carrero World. Considerado o maior parque temático da América Latina, ele possui pista de motocross, kartódromo
frequentado por muitos famosos, restaurantes
diversos, pistas de boliche, passeio de helicóptero, simulação de naufrágio, dentre muitas outras
atrações.
O parque é localizado no litoral de Santa Catarina e existem duas formas de chegar lá: voando
até Navegantes ou Joinville. Navegantes é o destino mais próximo. Apenas 20 minutos de carro
e 21km. Já do aeroporto de Joinville, são 90km e
1 hora e pouco de carro.

Por ser um destino de viagem brasileiro, o passeio fica com o preço bem acessível, e o passaporte para entrar no parque pode ser comprado diretamente no site oficial do Beto Carrero
World. Outra coisa interessante é que aniversariantes não pagam a entrada, sabia? Planeje o
aniversário dos seus filhos com essa viagem, que
tal?
2. Beach Park
Outro destino de viagem muito bacana é o parque aquático Beach Park, em Fortaleza. Perfeito para as férias de verão, o lugar reúne muitas
atrações que vão desde as mais radicais até as

mais simples e leves. Não tem como não agradar
a todos!
Além de ser um parque bastante divertido e ótimo para aproveitar os dias quentes, não precisa
nem falar que Fortaleza é um lugar paradisíaco!
Então, aproveite a viagem para conhecer um
pouco mais a capital cearense também.
Você pode ficar hospedada com sua família nos
resorts do complexo do parque aquático, ou então procurar por outro hotel ou pousada que seja
próximo a ele. Vai depender do planejamento de
viagem que vocês organizarem.

3. Caldas Novas
Caldas Novas é outro destino que agrada a toda
a família, por oferecer uma vasta opção de hotéis, clubes com piscinas termais e parque aquático. Mas, além disso, embora o lugar seja mais
conhecido pelas águas quentinhas, você também
pode levar as crianças para outras atividades,
como trilhas e passeios a cavalo, por exemplo.
O Parque Estadual da Serra também pode ser
outra opção de passeio com a família, e vocês
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podem conhecer várias belezas da flora e da fau- verno com a família curtindo o friozinho gostoso
na do cerrado brasileiro bem de perto. Só não se com direito a muito chocolate quente!
esqueça de fazer o agendamento prévio, e de levar roupas e sapatos confortáveis na mala. Uma 6. Parques da Disney World
câmera fotográfica também não pode faltar, para Esse talvez seja o destino de viagem mais desejado do mundo, não só por crianças, mas pelos
registrar cada momento!
adultos também! Além de ser um lugar mágico e
maravilhoso, que remete à infância de todos, não
4. Hopi Hari
Com certeza, seus filhos já quiseram ir ao Hopi deixa de ser uma experiência especial, já que enHari alguma vez na vida. Ele é um parque de di- volve uma viagem internacional para os Estados
versões incrível que fica perto de São Paulo (SP), Unidos. O parque fica em Orlando, na Flórida,

midas mais famosas, e os shows de fogos mais
imperdíveis! Garanto que você vai enlouquecer
junto com os seus filhos em meio a tantas atrações!
7. Estúdios da Universal
Se você já tirou os vistos para os Estados Unidos, depois da Disney, outra parada interessante
é organizar uma viagem para os Estúdios da Universal e da Paramount, em Los Angeles. É uma
viagem diferente, que envolve um tour muito legal nos cenários de filmes conhecidíssimos.
Como são muitos filmes, existem atrações para
todos os gostos, desde o Parque dos Dinossau-

ros, De Volta para o Futuro, Velozes & Furiosos,
até o Shrek, por exemplo. Assim como em outros destinos já apresentados aqui, você também
pode comprar os ingressos pela internet, no site
dos estúdios.
Na próxima edição do jornal A Voz de Porna cidade de Vinhedo. O parque oferece atrações
para todas as idades e você pode escolher dentre
muitas atividades. Uma das coisas mais legais
por lá é o Kaminda Mundi. Nessa região do parque, você vive de perto uma intensa agitação
cultural, em meio à exemplares de arquitetura
da Alemanha, França, Holanda e Portugal, por
exemplo. Nesse pequeno pedaço da Europa no
Brasil, você encontra um teatro enorme, um cinema 3D e uma roda-gigante com vista para todo
o parque — altamente recomendada no horário
do pôr do sol. O interessante é conhecer o maior
número atrações e atividades, e vocês podem
comprar o passaporte antecipado pelo site oficial
do Hopi Hari.
5. Serra Gaúcha
Se você quer algo diferente, mas dentro do Brasil, também pode levar seus filhos para conhecer
a Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Os parques floridos e os passeios de maria-fumaça são
encantadores e as crianças também vão adorar
algumas atrações em Gramado e Canela, como o
Hollywood Dream Cars, o Mini Mundo, o Parque do Caracol e o Mundo a Vapor, por exemplo.
São destinos ótimos para quem quer curtir o in-

e oferece muitas atrações legais. O ideal é que
vocês vejam antes todos os roteiros disponíveis
e escolham as atividades que mais queiram fazer,
pois é bastante coisa, viu?
O Magic Kingdom, por exemplo, é o roteiro
mais tradicional, já que é o símbolo da Disney,
com os personagens mais conhecidos, as co-

tugal vamos publicar fotos das suas viagens.
É só enviar por email a foto que gosta mais e
o lugar ondem foi tirada, ao jornal@avozdeportugal.com.
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Eu estou aqui na igreja para agradecer a Deus pelo conhecimento e poder que ele deu a José. Só
José conseguiu salvar a minha
empresa que estava quase na
falência, salvando a minha casa
e a minha mulher.
Fiquei chocado de ver o rosto do
meu inimigo. E, magia negra que
saiu do meu corpo e a sorte voltouna mesma altura. Obrigado José eu sempre agradeço
a Deus por colocar você no meu caminho.
Armando

Eu não posso acreditar que
meu filho por quem eu chorei inúmeras vezes me deixa tão orgulhoso. Ainda me
lembro do dia em que fui ver
José, desesperado, porque
o meu filho havia abandonado a escola e estava usando drogas e álcool. Ele estava preso por conduzir sob
a influência e mandou alguém para ao hospital. Graças ao José, ele o salvou da prisão e livrou-lhe dos
seus vícios. O meu filho está formado na faculdade e
depois vamos festejar o seu sucesso. Obrigado José.
Devemos a vida do meu filho a ti. Família Rodriguez
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Os dois homens que mais amava era o meu pai e o
meu marido e eles estavam sempre brigando um ao
outro. Chegou ao ponto em que eles queriam que eu
escolhesse um ou outro. Tudo que eu queria era ser
uma família unida novamente. Ã minha mãe leu sobre
José e me disse para ir vê-lo. Estou tão feliz por ter
ido lá por causa da minha mãe, porque graças a José
somos uma família novamente. Eu não posso acreditar que há tanto mal neste mundo, mas eu sou grato
a Deus que José está perto, para nos ajudar.
Mariana
Nós estávamos para casar em breve e estávamos felize
planeando o nosso casamento. Até que uma manhã, vi os
dois a beijarem-se, a minha namorada com seu ex, e tinha
acabado a nossa relação amorosa. Eu fiquei oberecido e
ruim por causa desta situação, então fui ver José para me
ajudar e destruir os dois. Mas José é tão bom que em vez
de destruir, ele me ajudou, e fez um feitiço que foi feito
a minha ex e ela estava completamente enfeitiçada. José
quebrou o feitiço e ela voltou ao normal. Eu tenho o prazer
de mostrar uma foto da nossa lua de mel. Obrigado José.
Manuel

Eu estava doente há dez anos
e estava tão cansado de lutar
pela minha vida. Eu sinceramente não achei que chegaria ao meus 88º aniversário,
mas, graças ao José, eu me
sinto ótimo. José me livrou
de todas as dores e doenças
com as quais os médicos não
puderam ajudar. José você é
um milagreiro. Deus abençoe
José.
Maria

Depois de 30 anos de casamento, ele me diz que encontrou
outra pessoa. Ele se apaixonou por um colega de trabalho.
Não consegui entender. Foi tão de repente e inesperado. Eu
estava desesperada, então visitei muitos xamãs para me ajudar a recuperá-lo e a psicóloga para me ajudar a esquecer
dele. Ninguém foi capaz de me ajudar até que eu fui ver José.
Ele o trouxe de volta para mim em uma semana e mostrou-me
o rosto da mulher má que tinha inveja do nosso relacionamento e fez magia negra para fazê-lo me deixar e apaixonar-se por ela. Obrigado José por retornar minha alma gêmea.
Sr. e Sra. Da Silva
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

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

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

agências
funerárias
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656
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As Grandes Festas em Honra Nossa
Senhora de Fátima em Cambridge, Ontário
e tratar de mandar vir de Portugal uma imagem
de Nossa Senhora de Fátima para ser colocada
ste ano o Jornal A Voz de na igreja ou na capela. Em seguida, aparece uma
Portugal esteve presente comissão encarregada de venerar a imagem, recoas mais lindas festas em Honra
de Nossa Senhora de Fátima a
Padroeira da Comunidade de
Cambridge, no sul da província de Ontário nos dias 7, 8 e 9 de Julho. Foi
muito bom ver a alegria, a fé, a satisfação desta
comunidade portuguesa, uma comunidade de
coração aberto com cerca de 45 mil portugueses e lusodescendentes um total de cerca 145
mil habitantes.
Francisca reis

E

lher esmolas e organizar a procissão. Isto cria um
grande movimento de alegria efusiva no pequeno
grupo crente de imigrantes”. Assim aconteceu em
Cambridge em Maio de 1961. Naquela altura era
uma pequena comunidade constituída de cerca
de 200 famílias, a maior parte oriundas das Ilhas
O Padre Jason Reis Gouveia foi convidado para dos Açores. A imagem, uma linda escultura, represidir as Festas a convite do Padre António Oc- produção da primitiva imagem da capelinha das
tavio natural da Vila de Rabo de Peixe Paróquia Aparições, veio de Braga, antiga cidade dos sandas duas Igrejas de Nossa Senhora de Fátima em
Cambridge e em Kitchener.

UMA HISTÓRIA LINDA DE UMA LINDA
IMAGEM: Fátima é como uma bandeira nacional
para os portugueses. No Canadá existem cerca de
dez comunidades portuguesas com igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima. Como bem dizia o Dr. Policarpo Lopes na sua comunicação ao
1 (primeiro) Encontro Internacional da Pastoral
de Fátima. “Um dos primeiros movimentos dos
imigrantes, imediatamente apos a sua chegada e
instalação no País de acolhimento, é reunirem-se

teiros. Acolhida em festa, em 13 de maio de 1961,
foi benzida e colocada provisoriamente na igreja
de Santo Ambrósio. No dia 11 de novembro de
1966 foi trazida definitivamente para a primeira
igreja portuguesa construída em terras do Canadá
por imigrantes portugueses. Está, a história linda
duma linda imagem, que deu origem a Paróquia
de Nossa Senhora de Fátima, em Cambridge, Ontário. Um bem haja a comunidade de Cambridge,
a comunidade das duas Paróquias de Nossa Senhora de Fátima de Cambridge e de Kitchener, a
Comissão das Festas que muito bem nos recebeu,
um forte abraço de amizade a Dona Maria Cabral
e ao Padre António Octavio.

astrÓlogo – graNdE médium vidENtE

ProfEssor aidara

não há sofrimento sem solução… não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos
de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos,
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam:
amor, negócios, má sorte, invejas, maus-olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc.
resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. não
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua vida.

514-374-2395
Falo Português

C
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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

Companhia em paisagismo está à
procura de empregados com ou sem
experiência com carta de condução.
514-242-7649
vestshell inc
situado em montreal norte Está à
procura de operadores de produção.
empregos permanentes
de dia e de tarde.

514-326-1280 Ext. 225

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

514-293-4658

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
Padaria Coimbra
Precisa-se de empregada de
balcão a tempo inteiro ou parcial.
514-844-0223
ou apresentar-se no 191 Ave. Mont-Royal E.

Lollypop Childrens Wear Co.
A Lollypop está agora à procura de uma
pessoa para trabalhar no seu escritório
em Montreal. Deve ter experiência em
moda, e com experiência nas máquinas
de costura over lock e plain stitch. Envie
seus currículos para
tiffany@masterkid.com
e alguém entrará em contato
com você em breve.

serviços

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os seus
problemas sem voodoo.
Rosa: 514-918-3956

empregos

Procura-se empregada/o a tempo parcial
para um centro de costura para servir a
clientela e com uma base em costura.
Maria 514-843-3042
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 homens
para serviços de limpeza
contactar: 514-901-1030
PRECISA-SE DE SeRrALHEIRO
SOLDADOR PARA ALUMíNIO
& PRECISA-SE DE HOMEm PARA
TRABALHAR EM ALUMINIO

TEL: 514-362-1300

Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na
grelha num restaurante português perto do
metro Henri Bourassa a tempo inteiro ou parcial e uma caixeira que fala bem o francês.

514-773-1272

vende-se

Lei

eleitoral muda para
portugueses que vivem
no estrangeiro
MIGUEL A. LOPES/LUSA

O

s cidadãos portugueses residentes no
estrangeiro vão passar a estar inscritos
no recenseamento nacional. Na prática, isto
significa que os emigrantes portugueses vão
passar a estar equiparados aos residentes em
Portugal. A alteração foi levada a votação no
Parlamento pelo Governo e foi aprovada com
votos a favor de todas as bancadas com exceção da do CDS-PP, que se absteve. Recorde-se
que para as alterações avançarem era necessário que fossem aprovadas por pelo menos
dois terços das bancadas.
Quarta-feira passada, que foi o último dia de
plenário antes das férias parlamentares, foram
aprovadas várias alterações à lei eleitoral mas as
principais mudanças afetam principalmente as
comunidades emigrantes.
Até agora, para poderem estar recenseados, os
emigrantes portugueses tinham de fazê-lo junto
dos consulados ou embaixadas. Com a aprovação deste diploma, essa deslocação deixa de ser
obrigatória. Segundo a estimativa do Governo,
os 318 mil recenseados no estrangeiro que existem atualmente podem aumentar para mais de
um milhão.
O voto por via postal vai ainda passar a ser gratuito e os cidadãos com dupla nacionalidade que
residam no estrangeiro poderão ser eleitos para
a Assembleia da República. O único requisito
exigido neste ponto é que não sejam políticos já
eleitos no país da sua residência.

Vendo prédio do bar champs
e mais 4 prédios financio ou troco
por casa ou quinta em portugal
514-588-3571
encontros

Homem livre educado e de
bom coração deseja conhecer
senhora que tem a volta dos
60 anos para relação séria.
450-719-0694

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888
Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc
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Carneiro: Carta Dominante: O Mundo, que significa
Fertilidade. Amor: Que o Amor e a Felicidade sejam uma
constante na sua vida! Saúde: Ultrapassará qualquer
problema graças à sua força de vontade. Dinheiro: Sem
problemas neste campo da sua vida. Números da Semana: 2, 3,
5, 8, 19, 20.
Touro: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, Colapso. Amor: Se falar mais abertamente acerca dos seus sentimentos, poderá ver progredir a
sua relação afetiva. Que os seus mais belos sonhos se
tornem realidade. Saúde: Cuide da sua saúde física, faça mais
exercício. Dinheiro: Com trabalho e esforço conseguirá atingir o
seu objetivo. Números da Semana: 1, 6, 9, 41, 42, 49.
Gémeos: Carta Dominante: O Dependurado, que sig
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Primeira

grande entrevista com

André Pipa
Enviado especial de A Bola
a primeira grande entrevista desde a
saída de Alvalade, o treinador abre o
coração em conversa com A BOLA
e A BOLA TV e fala de tudo: o ataque à
Academia, a final da Taça de Portugal que o
Sporting não deveria ter jogado, a saída de
Alvalade, o Benfica. Um testemunho sincero
de quem, aos 63 anos, aceitou mudar a vida.

N

Nestes primeiros treinos no Al-Hilal nota-se
que continua na mesma: interventivo, alegre.
Como se sente neste novo desafio na sua carreira?
— Quero agradecer à BOLA TV e A BOLA por
estarem a acompanhar o arranque do meu novo
projeto. É importante que chegue a Portugal e a todos os adeptos do futebol. Saí de Portugal mas deixei muito tempo de treino no nosso país. Orientei
várias equipas...
Como surgiu a sua ida para um destino tão improvável como a Arábia Saudita?
— É verdade que não esperava estar onde estou.
Já tive oportunidade de dizer isto. A complexidade da vida muitas vezes faz-nos mudar de projetos e no futebol não há projetos muito assertivos.
Abracei este projeto com sentido de muita responsabilidade. Samir [Al Jaber], presidente do clube e
antigo jogador, é uma pessoa muito respeitada na
Arábia Saudita. Foi ele quem, mais do que por uma
vez, foi a Portugal convidar-me. Foi precisamente
a partir desse momento que pensei que poderia mudar de vida. Samir quis-me tanto no seu clube que
me fez pensar a sério em deixar Portugal. Aceitei
este projeto. Estou a começar mas não tem sido fácil. Estou a adaptar-me ao clube, cultura, a hábitos
multo diferentes.

Já referiu por variadíssimas vezes que é a paixão pelo jogo que o move. A sua paixão pelo futebol mantém-se nos mesmos níveis?
— A minha paixão pelo futebol é igual seja onde
for: na Arábia, em Portugal, na China. Isto é que
me move. Estou muito satisfeito na Arábia Saudita.
Qual a major motivação que o levou a optar
pela Arábia Saudita, país que não tem grande
tradição no futebol? Foi a componente financeira?
— Se puser na balança aquilo que ganhava em
Portugal e os prémios de objetivos que tinha, posso
garantir que não vim ganhar mais dinheiro para a
Arábia Saudita. Vim num momenta dificil da minha carreira. desportiva. Tudo aquilo que se passou
no Sporting fez-me pensar que não poderia continuar no clube, apesar de ter mais um ano de contrato. Mas queria saír de uma forma digna, embora
reconheça que não da melhor forma a nível desportivo, Perder a final da Taça de Portugal obrigou-me
a mudar o chip. Não gosto de fatar naquela final,
faz-me lembrar coisas muito tristes... não só a nivel
desportivo como também aquilo que se pas-sou antes dessa final... Normalmente, o Sporting ganhava
aquela final. Em dez vezes que fosse à final ganhava todas...
Como viveu esses dias no pós-ataque à Academia?
— Foram dias muito complicados para os jogadores do Sporting. Reconheço que não deveria ter
aceitado jogar aquela final... Deveria ter feito tudo
para impedir a sua realização. Eu e as pessoas que
tem responsabilidade no Sporting.
Mas a verdade é que não olhei muito para os interesses do Sporting, olhei mais para os interesses
do futebol. Achava que não era bom anular aquela
final devido ao que se passou na Academia. Tinhamos de mostrar que há quem manda, que as instituições não se intimidam. Quero agradecer publicamente ao presidente da Federação [Portuguesa

Jorge Jesus

de Futebol], Fernando Gomes, que teve o cuidado
de me ligar várias vezes para saber se eu achava
bem que a final se realizasse. Foi, de facto, um dia
traumatizante para mim, Perdi finais da Liga Europa mas nenhuma me traumatizou tanto como a
final da Taça de Portugal.
Ainda recorda com frequência o episódio da
Academia?
— Sim, Essa situação deve servir de exemplo a
todas as claques em Portugal. Não é pelo facto de
as claques irem aos centros de estágios que os jogadores jogam mais... Antes pelo contrário, os jogadores ficam mais frágeis, ficam a gostar menos
das claques e sentem que não são acarinhados. Fica
aqui o meu aviso pars os líderes das claques: deixem-se desses atos para sempre, isso não favorece
ninguém!
Compreende os motivos que levaram nove jogadores do Sporting a apresentar pedidos de
rescisão unilateral de contrato com o clube?
— Compreendo! Foram momentos difíceis. Ninguém tem a nocão do que se passou. Parecia um
filme de terror... Tochas nos balnearios... Ameaças
a alto e bom som de que nos iam matar... Agressões... Não é por acaso que nunca mais consegui
entrar na Academia... Até pedi ao Márcio Sampaio
[recuperador físico] e ao Paulinho [roupeiro] para
trazerem as minhas coisas... Nunca mois lá entrei...
Mês e meio depois do jogo, já esqueceu a final?
— Tenho de olhar para a frente! Penso várias vezes naquela semana e principalmente naquela final.
Sentia-me impotente; sentia que os jogadores nem
sequer me ouviam; que eu não era o mesmo. Emocionalmente, foi muito forte. Logo no aquecimento
apercebi-me de que não tinha equipa. Não podia
fazer nada. Tive uma conversa muito bonita corn
Rui Patrício, um grande profissional. Senti-o muito
nervoso, parecia que ia fazer o seu primeiro jogo.
Enfim, ja passou...
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Candidatura de
Bruno de Carvalho
A
candidatura de Bruno Carvalho à presidência do Sporting foi recusada esta
quarta-feira, uma vez que o antigo presidente
continua suspenso, segundo explicou o presidente ds Mesa da Assembleia Geral. Jaime
Marta Soares anunciou, desde já, que a candidatura de Carlos Vieira, antigo vice-presidente de Bruno de Carvalho, que também se
encontra suspenso, vai ter o mesmo desfecho.
Além disso, Marta Soares explicou ainda que
o mandatário da candidatura de Bruno de Carvalho, Pedro Proença, não avisou o clube que
ia entregar as assinaturas e não estava ninguém
habilitado [tem de ser o presidente da Mesa da
Assembleia Geral] no estádio para as receber as
1.400 assinaturas.

«Enquanto se mantiver a suspensão, as candidaturas não vão ser aceites. Deviam ter avisado os
serviços com antecedência para estar cá alguém
para as rececionar. A única pessoa que as pode
rececionar é o presidente da Mesa da Assembleia
Geral, mas nada lhe foi comunicado. As listas
que estiverem dentro da legalidade, com certeza
que as aceitarei. Aquelas que estiverem envoltas
em qualquer ilegalidade, não as aceitarei», começou por dizer Jaime Marta Soares à porta do
Estádio de Alvalade.
O dirigente foi ainda mais explícito. «Como
neste momento se mantém suspenso de qualquer
atividade no Sporting o senhor Bruno de Carvalho, não poderei aceitar nenhuma candidatura liderada por ele. Carlos Vieira é exatamente
a mesma situação: podem cá vir, mas será uma
viagem sem qualquer êxito porque essas candidaturas não correspondem minimamente aos parâmetros da legalidade», acrescentou.
Pedro Proença, mandatário da candidatura de
Bruno de Carvalho, manifestou-se indignado
pela forma como foi tratado em Alvalade. «Foi
um desrespeito total não só à candidatura, mas
sobretudo aos quatro sócios que estão aqui numa
missão específica, que é uma missão de entre-
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ga de uma candidatura. O doutor Jaime Marta
Soares que gosta de se arrogar nas condição de
arauto da legalidade ainda não conseguiu perceber que não é a ele que compete decidir se esta
candidatura é ou não legal», comentou o representante da candidatura de Bruno de Carvalho à
TVI.
Ora, na noite desta quarta-feira, o próprio Bruno de Carvalho reagiu. «Não estou suspenso provisoriamente, porque essa figura não existe nos
estatutos do Sporting. A entrega da minha lista
será feita mais cedo ou mais tarde, porque ainda vivemos num Estado de Direito, e não tenho
dúvidas, com base na lei, de que no dia 08 de
setembro lá estarei a sujeitar-me ao escrutínio
dos sócios», disse em entrevista à SIC Notícias e
citado pela Lusa.
AG explica os passos a dar para
formalização de candidaturas
O Sporting emitiu um comunicado onde explicita os passos que cada candidatura deve dar
de maneira a formalizar os procedimentos obrigatórios para as eleições de 8 de setembro. A
missiva surge algumas horas depois da polémica
a envolver o advogado de Bruno de Carvalho e o
presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime

Marta Soares.
Eis o comunicado na íntegra: «Informam-se
os Sócios do Sporting Clube de Portugal que
pretendam candidatar-se às eleições agendadas
para o próximo dia 8 de Setembro de 2018 que
a entrega dos processos de candidatura deve
ser, previamente, agendada com o Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a quem,
nos termos dos Estatutos do Sporting Clube de
Portugal e do Regulamento da Assembleia Geral, compete receber e admitir as candidaturas,
verificando a sua regularidade.
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Comendador Jaime Marta Soares»

empresta defesa ao

Mafra garantiu o empréstimo do defesa
português Guilherme Ramos, que chega
cedido pelo Sporting para a época 2018/2019.
O jogador de 22 anos, que atua no centro da defesa, vai assim jogar no clube recém-promovido
à II Liga.
Ramos, que fez parte da formação como futebolista no Linda-a-Velha, está no Sporting desde
2012, onde jogou entre os escalões juvenil, júnior e equipa B.
Em sentido inverso, o também defesa Paulo
Monteiro foi dado como reforço mas está de saída por «questões burocráticas», segundo informou esta tarde o Mafra.

Mafra

Rúben Semedo reforça Huesca uma
semana depois de sair em liberdade
Uma semana depois de sair em liberdade condicional, Rúben Semedo vai voltar aos relvados e será
reforço do Huesca, clube recém-promovido ao primeiro escalão do futebol espanhol.

O defesa-central português de 24 anos já está em
Huesca, onde fará hoje exames médicos e será esta
sexta-feira apresentado como reforço do emblema
aragonês.
Hugo Almeida tinha propostas
da Liga mas preferiu Académica
O futebolista internacional
português Hugo Almeida,
de 34 anos, afirmou, nesta
quarta-feira, que recebeu
propostas de clubes portugueses da I Liga e do estrangeiro, mas que preferiu
a Académica, da II Liga,
para estar perto de casa.
«Quis voltar a Portugal e
a Académica é um clube
histórico, apesar de estar
na II liga, que me permite
estar em casa, perto da
família e dos meus filhos», frisou o avançado, em
conferência de imprensa.
Orlando Sá regressa ao Standard Liège
Orlando Sá está de regresso
aos belgas do Standard Liège,
clube de onde tinha saído no
último mercado de Inverno para
rumar ao Henan Jianye, do
campenato chinês. O avançado
português de 30 anos fez apenas cinco jogos (um golo) no
clube chinês e regressa, agora,
à equipa que foi segunda classificada do último campeonato da Bélgica.
At. Madrid à espera da FIFA
para confirmar Gelson Martins
O Atlético Madrid não abdica de Gelson Martins e
está à espera da FIFA para
concluir a contratação do
internacional
português,
com quem já tem tudo
acertado, uma informação
avançada pelo AS e confirmada pelo Maisfutebol.
O Atlético quer saber se é legal contratar o internacional português a custo zero ou não. Esta questão,
de resto, foi igualmente levantada à FIFA por outros
clubes interessados nos jogadores que rescindiram
com o Sporting e contra os quais os leões deverão
avançar, opondo-se à justa causa apresentada e
com pedidos de indemnização. A espera pela FIFA
acontece porque o emblema espanhol ainda não
chegou a acordo com o Sporting, que se mostra inflexível nos valores, e se o organismo máximo do
futebol mundial disser que é legal o caminho fica livre e o contrato pode ser assinado. Por isso, neste
momento, o clube colchonero aguarda uma resposta
e, se obtiver um “sim”, avança com a oficialização
imediata do jogador. Ou seja, o Atlético joga em dois
tabuleiros: tenta negociar com os leões, por uma
transferência de Gelson a bem, e aguarda pela FIFA
- o que poderá demorar algum tempo.
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10 de agosto

18h30 | terço e eucaristia
19h30 | Fátima Miguel (artista local)
20h30 | dJ alex Moreira

11 de agosto

