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Jornal
   Brasil

jorge correIA

30 e MuitOs anOs…

Não queria iniciar esta co-
luna, onde pretendo le-

var até aos leitores do jornal 
“A voz de Portugal” a minha 
opinião sobre os mais variados 
assuntos que irão acontecer 
em termos nacional e inter-
nacional, sem começar pelo 

princípio. ou seja, pela minha visita a terras 
do canadá.
Trinta e muitos anos sem uma das minhas três 

irmãs a privar comigo diariamente, em Junho de 
2017 “matei” todas as saudades daquela que mais 
longe de mim está: Filomena Costa. É certo que 
para quem emigra é duro e difícil, mas para quem 
fica e que nutre forte ligação, também não deixa 
de ser difícil. Sempre são 30 e muitos anos… Mas 
“águas passadas não movem moinhos” diz o povo 
e fazendo jus ao ditado popular, em 2017 viajei 
até Montreal, Quebec onde “matei” quase todas 
as saudades da minha irmã e do meu cunhado, Li-
beral Miranda, um dos casais reconhecidos pela 
Comunidade Portuguesa no Canadá. Ali revi toda 
a minha família canadiana e fui brindado com 
um barbecue divinal, onde tive o privilégio de ter 
sido apresentado aos amigos da minha irmã, qua-
se também eles familiares pelo que me foi dado a 
observar. Amigos esses, alguns dos quais ficarão 
registados na minha vida e, sem querer ferir sus-
cetibilidades, desculpem os que não vou mencio-
nar pois seria exaustivo aqui escrever o nome de 

todos, gostava de ressalvar o meu amigo Cunha 
e família, sem dúvida um mestre no saber rece-
ber, assim como a família Miranda, (Amândio e 
Maria), vizinhos da minha irmã em Repentigny, 
que não vão mais sair do meu coração. Mas outras 
pessoas como o Sr. Capela, enorme homem de 
uma cultura geral extraordinária com quem passei 
várias horas à conversa (e nada arrependido); o sr. 
Vilela e os seus irmãos, sempre com boa dispo-
sição; o sr. Humberto Cabral com a sua objetiva 
atenta ao mais insignificante pormenor revelando 
um “olho clínico” para a reportagem fotográfica e 
a minha querida Adelaide Vilela, colega com mui-
to orgulho desta coisas das letras, de quem não te-
nho pejo em afirmar que é, sem qualquer dúvida, 
uma das grandes embaixadoras da língua portu-
guesa no Canadá. Por último, mas não menos im-
portante, o homem que proporciona a informação 
em língua materna (português) no Québec: Sylvio 
Martins. Conhecia o Sylvio apenas pela troca de 
e-mails e durante a minha estada em Montreal, fi-
nalmente conhecemo-nos pessoalmente. A partir 
daí foi um passo para passar a colaborar no seu 
projeto, desafio que aceitei com muito orgulho 
porque percebi que o Sylvio é gente muito boa e 
empenhado no seu trabalho. E pronto, está escrita, 
pela pena deste vosso amigo e modesto escriba, a 
primeira coluna semanal. É certo que tentei falar 
de saudade sem ser saudosista, o que nem sempre 
é fácil, mas espero que tenha dado para percebe-
rem o quanto gostei muito de vos conhecer. E va-
mos voltar a ver-nos. Até para a semana com um 
comentário opinativo.

joSé coStA

vale tudO?
A evolução da Humanidade 

está a trazer importantes 
desafios ao ser humano. Da 
ciência à política, passando 
pela religião, pela economia, 

ambiente, a consciência cada vez maior do im-
pacto das nossas opções e ações se faz sentir 
como um alerta de que nos é lançado pela vida, 
pelo Universo, um alerta à lei de que as conse-
quências dos nossos pensamentos e ações práti-
cas existem e estão lá para nos desafiar nas nos-
sas convicções, ou simplesmente como marco de 
equilíbrio das forças existentes.
Dois episódios, entre outros, marcaram esta qua-

dra pascal: a divulgação do relatório Mueller nos 
EUA (investigação sobre interferência russa nas 
eleições presidenciais em conluio com o candidato 
Trump e sua campanha) e o dia da Terra na passada 
segunda-feira. Ambos episódios são um exemplo 
do que fazemos, das consequências e do que se 
deve fazer para corrigir e prevenir repetição daqui-
lo que é infeliz. No caso do relatório Mueller não há 
grande novidade, talvez alguma desilusão por não 
haver uma acusação clara legal; no entanto do que 
li, pois não li na íntegra o relatório, há matéria su-
ficiente para preocupação, nomeadamente do com-
portamento sem limites morais do atual presidente 
na perseguição daquilo que lhe interessa. Aqui não 
há grande novidade, pois para quem acompanhou a 
última campanha presidencial desde o início e tem 
acompanhado minimamente os desenvolvimentos 
políticos no vizinho do sul não se admira com toda 
a certeza da displicência moral com que é descri-
ta a ação do presidente Trump. Não esqueçamos, 

no entanto, que ele foi o vencedor no jogo eleitoral 
e mantém ainda um forte apoio popular, o que é 
preocupante.
Preocupante é também a sustentabilidade do equi-

líbrio ambiental. São notórias e visíveis as altera-
ções climáticas por todo o globo, que a Natureza 
está em reação ao abuso que a atividade humana 
lhe impõe. Se por um lado não deve haver aflições 
nem radicalismos, por outro não se deve ignorar ou 
inserir retórica que perverta uma discussão séria e 
o estabelecimento de planos sérios de ação, desde 
nível global, regional até ao nível do cidadão. To-
mar consciência do problema é o primeiro passo; 
planear, implementar ações e monitorizar o seu de-
senvolvimento devem lhe seguir, e muito tem vin-
do a ser feito neste sentido, mas ainda muito mais 
há que fazer. 
Há paradigmas a alterar, desde a introdução de no-

vas tecnologias energéticas mais limpas até ao or-
denamento do território e das cidades, mobilidade, 
comportamentos do cidadão que se devem ajustar à 
nova realidade, entre outros, sem que tenhamos que 
voltar à idade média ou a corrermos pelos campos 
com uma pele de animal a cobrir-nos. Neste mun-
do que vivemos, onde sentimos cada vez mais de 
forma imediata o reflexo do que pensamos e faze-
mos, temos que nos perguntar se vale tudo; temos 
que nos perguntar se a defesa dos nossos interesses 
individualistas são justificação para colocarmos a 
amoralidade nas rédeas de comando de governos, 
instituições e empresas; temos que nos perguntar se 
a nossa comodidade pessoal, a nossa displicência, 
o nosso egoísmo, são fundamentos sérios para que 
deixemos aos nossos filhos, netos e descendentes 
o exemplo e as consequências do “vale tudo desde 
que não me afete em particular”.

o cANto Do Zé
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vinte CinCO de abril

Antes de acontecer o vinte 
cinco de Abril de 1974, 

éramos o povo mais humil-
de, mais hospitaleiro, e mais 
servidor, que existia no pla-

neta terra. estou convencido que se houvesse 
trampa na lua, nós estávamos lá para a lim-
par. Porquê? 
Porque não tínhamos as rédeas do nosso destino! 

Éramos tratados como um rebanho de ovelhas, e 
nem mé... podíamos dizer! Uma grande maioria 
sabia que existia, só porque respirava. Vivíamos 
num país que aos humildes não dava ouvidos, que 
não ouvia o clamor dos esquecidos. E a elite sem 
Deus era quem dominava. Por ausência de códi-
gos corretos, as leis deste país eram descartáveis. 
Existia um grande número de analfabetos e, uma 
grande multidão de miseráveis. Víamos a beleza 
em ambientes inóspitos, e fazíamos poesia com a 
nossa própria miséria. 
Com a fé nós semeávamos coragem no territó-

rio do medo, e semeávamos sensibilidade no solo 
da intolerância, e assim aprendemos a transitar na 
terra do ódio e da rejeição, onde a confiança não 
reinava: éramos um povo tão resignado e obe-
diente, que quase tratávamos o nosso vizinho por 
excelência, sempre na dúvida que este pertences-
se à pide. 
Todo este pesadelo acabou, quando surgiu  o vin-

te cinco de Abril, de 1974. Este dia foi definiti-
vamente marcante na vida de tanta gente!... Isto 
foi a notícia mais deslumbrante, mais fabulosa, e, 
espetacular, a nível de todo o planeta.  Jorrou tinta 
em todos os jornais do Mundo, os mídia não fala-
vam de outra coisa, creio que em quarenta e oito 
anos Portugal nunca tinha sido tão falado a nível 
internacional como neste dia. Isto foi algo de glo-
rioso, e de grande significado que aconteceu na 
vida de um povo. Este golpe de estado tão espe-
tacular, foi organizado por militares derrubando 
assim o sistema vigente, sem derramar uma gota 
de sangue. Foi algo do nunca visto, chamaram-
-lhe assim a revolta dos cravos. Não há duvida, 

que quando as flores falam, as armas emudecem, 
os canhões abrandam a voz, e terminam  de  boca 
fechada.  Dando assim paz à turbulência, alegria à 
tristeza e liberdade aos oprimidos. Podendo assim 
expandir-se, à boca cheia,  aquele gri-
to legítimo de um povo  oprimido que 
estava sufocado há quarenta oito anos, 
sob as garras do fascismo. Numa se-
gunda etapa livraram-nos, a mim e aos 
meus camaradas de uma morte certa, 
naquela guerra que já estava conside-
rada perdida. Refiro-me sobretudo à 
Guiné, pelas outras colónias não pos-
so falar, mas segundo as estatísticas, 
era a Guiné que se encontrava num 
período mais crucial.
Devido ao facto que o inimigo além 

de ser ajudado por várias potências 
estrangeiras, encontrava-se já com 
material de guerra muito superior ao 
nosso, e muito mais sofisticado. Para 
uma guerra que começou com catanas, ultima-
mente, já nos deitavam aviões abaixo. Claro que 
dias antes de se dar o vinte cinco de Abril, o moral 
das nossas tropas já andava muito por baixo, já 
poucos soldados acreditavam no regresso à Pátria, 
os ataques do inimigo multiplicavam-se cada vez 
mais, eram só tragédias atrás de tragédias. 
E nós já não víamos aquela luz, que normalmen-

te se vê à saída de um túnel. Quando soubemos do 
golpe de estado que se deu em Portugal, e quan-
do a música e a canção da Grândola vila morena 
chegou até nós, creio que foi o dia mais bonito 
da minha vida. Nunca vi tantas lágrimas de ale-
gria brotarem nos olhos de tanta gente ao mes-
mo tempo, abraçámo-nos todos uns aos outros , 
aquilo foi espetacular, naquele dia, já não haviam 

joSé DA coNceIÇÃo oficiais, éramos todos soldados ao mesmo nível 
dentro do mesmo plano humano. Todos nós está-
vamos conscientes, se não era aquele golpe de es-
tado, poucos se salvariam daquele labirinto onde 

estávamos metidos. Por isso enquanto viver, nada 
mais me resta que agradecer  às forças armadas, e 
dar brados de vitória, a essa junta que ficará para 
sempre imortal nos elos da nossa história.
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 Todas as Palavras
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
10:00 A imagem de Abril
10:39 Arq 3
10:56 inesquecível
12:30 Portugal em Direto
13:54 Volta ao Mundo
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 A imagem de Abril
16:40 Depois do Adeus
17:30 A Nossa Tarde
19:00 24 Horas
19:58 Hora dos Portugueses
20:12 Retratos de Abril
0:09 Notícias do Atlântico
1:10 Fatura da Sorte
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 26 dE abril                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
5:57 áfrica em Portugal
 Sociedade Civil
7:00 economia Circular
 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Depois do Adeus

4ª-fEira, 24 dE abril                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:22 Literatura Aqui
5:49 Médicos de Família
 Sociedade Civil
6:53 isabel Ventura
 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:43 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 A Gravação Secreta
 da Assembleia
16:40 Depois do Adeus
17:40 A Nossa Tarde
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:14 Joker
22:02 Notícias do Atlântico
23:04 água de Mar
23:53 Criar.pt
0:03 Grande entrevista
1:00 Volta ao Mundo
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 25 dE abril                             
1:30 Bom Dia Portugal
4:20 Sessão Solene Comemorativa
 do 45.º Aniversário do 
 25 de Abril
7:05 os livros e os seus autores

02:20 o Povo Que Ainda Canta
03:00 Açores Hoje
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
09:20	Helfimed	-	2019
09:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Notícias do Atlântico
12:00 Açores Hoje 2019
13:30 Biosfera
14:00 Prova das 9
15:00 Telejornal Açores
15:35	Helfimed	-	2019
15:45 Parlamento - Açores
16:35 Consulta externa 2019
16:55 Filhos da Nação
17:20 o Sábio
18:10 os Boys
19:00 Notícias do Atlântico
20:00 Açores Hoje 2019
21:30 Biosfera
22:00 Prova das 9
23:00 Telejornal Açores
23:35	Helfimed	-	2019
23:45 Parlamento - Açores

6ª-fEira, 26 dE abril                     
00:35 Consulta externa 2019
01:00 Filhos da Nação
01:30 o Sábio
02:15 os Boys
03:00 Açores Hoje 2019
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
08:20	Helfimed	-	2019
08:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico-Açores
11:30 Pérolas do oceano

4ª-fEira, 24 dE abril                     
01:15 o Sábio
02:10 Perdidamente Florbela
03:00 Açores Hoje
04:30 RTP3 / RTP Açores
8:00 Jornal da Tarde - Açores
8:20	 Helfimed	-	2019
8:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico- Açores
11:30 Pérolas do oceano
12:00 Açores Hoje
13:30 Lusa Music Box
14:00 As Receitas Lá de Casa
14:30 Lusa Music Box
14:45 ABC Direito
15:00 Telejornal Açores
15:35	Helfimed	-	2019
15:45 Prova das 9
16:40 Super Diva - ópera 
 Para Todos
17:35 o Sábio
18:15 Hora dos Portugueses
18:30 idiotas, Ponto
19:00 Noticias do Atlântico- Açores
19:30 Pérolas do oceano
20:00 Açores Hoje
21:30 Lusa Music Box
22:10 As Receitas Lá de Casa
22:45 ABC Direito
23:00 Telejornal Açores
00:35	Helfimed	-	2019
00:45 Prova das 9

5ª-fEira, 25 dE abril                             
00:40 Super Diva - ópera Para Todos
01:35 o Sábio
02:15 Hora dos Portugueses

05:00 o Programa da Cristina
06:00 Primeiro Jornal
9:45 Mar Salgado
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Quem Quer Namorar com o
 Agricultor? (Diário) 
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
17:45 Vidas opostas
18:45 Segundo Sol
6ª-fEira, 26 dE abril                     
19:45 Passadeira Vermelha 
21:00 Cartaz Cultural
22:00 Volante
22:15 Televendas
00:15 Maré Alta
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 o Programa da Cristina 
08:00 Primeiro Jornal
09:15 Linha Aberta
10:15 Mar Salgado
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Quem Quer Namorar com o 
 Agricultor? 
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
17:45 Vidas opostas
18:45 Segundo Sol

4ª-fEira, 24 dE abril                     
18:45 Segundo Sol
19:45 Passadeira 
 Vermelha
21:00 Quem Quer Namorar com 
 o Agricultor? 
21:45 Cinema
22:15 Televendas
00:15 Maré Alta
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal
05:00 o Programa da Cristina
08:00 Primeiro Jornal
09:45 Mar Salgado
11:00 Júlia
13:00 Avenida Brasil
14:00 Quem Quer Namorar com
  o Agricultor? (Diário)
15:00 Jornal Da Noite
16:45 Alma e Coração
17:45 Vidas opostas
18:45 Segundo Sol
5ª-fEira, 25 dE abril                             
18:45 Passadeira Vermelha
 T6 - ep. 43
19:00 Quem Quer Namorar com o
  Agricultor? (Diário) 
21:45 Cinema
23:15 Televendas
00:15 Maré Alta
01:00 edição Da Manhã
04:00 Alô Portugal

11:15 A Tarde é Sua
13:20 Apanha Se Puderes
14:15 Quem Quer Casar Com o
 Meu Filho? (Diário)
14:57 Jornal Das 8
16:50 Valor Da Vida
18:00 A Teia

6ª-fEira, 26 dE abril                     
19:00 onde está elisa?
19:22	Programa	A	Definir
20:16 Autores
21:25	Programa	A	Definir
22:27 Amanhecer 
00:00 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:15 Você Na TV!
08:00 Jornal Da uma
10:00 Maria Madalena
11:15 A Tarde é Sua
13:20 Apanha Se Puderes
14:15 Quem Quer Casar Com o
  Meu Filho? (Diário)
14:57 Jornal Das 8
16:30 Valor Da Vida 
17:45 A Teia 
18:45 onde está elisa? 

4ª-fEira, 24 dE abril                     
18:00 A Teia
19:00 onde está elisa?
19:24 Chicago Fire
20:28 Amanhecer
00:00 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Você Na TV!
06:00 Jornal Da uma
10:00 Maria Madalena
11:15 A Tarde é Sua
13:20 Apanha Se Puderes
14:13 Quem Quer Casar Com 
 o Meu Filho? (Diário)
14:57 Jornal Das 8
16:50 Valor Da Vida
18:00 A Teia

5ª-fEira, 25 dE abril                             
19:00 onde está elisa?
19:23	Programa	A	Definir
22:21 Amanhecer
00:00 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Você Na TV!
09:00 Jornal Da uma
10:00 Maria Madalena 

prOgraMaÇãO lusaq
2ª-feira às 21h | 3ª-feira às 12h

4ª-feira às 18h30 e às 13h
5ª-feira às 13h30

6ª-feira às 16h30 e às 1h30
Sábado às 11h | Domingo às 00h

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.

desinfOrMaçãO na era digital

Dizem os entendidos que o digital é um 
caminho sem retorno. go digital or die 

(tornar-se digital ou morrer). A sociedade di-
gital abre imensas possibilidades, mas tam-
bém comporta riscos. o alerta vem de quem 
sabe do que fala. Paddy cosgrave, fundador 
da Web Summit, considera errado pensar-se 
“que toda a tecnologia é boa”, pois “há tecno-
logias que podem destruir o mundo inteiro”.
O estudo “Conspiração e democracia”, reali-

zado pela Universidade de Cambridge em nove 

países (Portugal, Itália, Polónia, França, Esta-
dos Unidos, Suécia, Alemanha, Hungria e Reino 
Unido), veio provar que a divulgação de infor-
mações adulteradas perturba os processos elei-
torais. A cada vinte minutos, são trocadas 2,7 
milhões de mensagens no Facebook. Porque não 
distinguem o que é notícia do que é boato, mui-
tos internautas “gostam” e partilham, e partilham 
mais as informações falsas que as verdadeiras. 
Segundo o Eurobarómetro, 52% dos portugueses 
não distinguem entre notícia e informação falsa.
É certo que a transformação digital nos pode fa-

cilitar muito a vida, não é menos verdade que há 
o risco de abuso e utilização dos dados pessoais 
para fins ilícitos. Basta lembrar o caso Cambrid-
ge Analytica e a partilha de dados do Facebook, 
que permitiu a manipulação de milhões de utili-
zadores desta rede e influenciar o resultado do 
referendo sobre o Brexit. E também há provas 
de que a extrema-direita europeia, onde pontifi-
cam a francesa Marine Le Pen e a italiana Gior-
gia Meloni, está a usar as redes sociais de forma 
sistemática e organizada para disseminar mensa-
gens extremistas e adulteradas, criando a ilusão 
de um consenso em grande escala em torno das 
suas ideias. Vladimir Putin há muito que recorre 
à disseminação de conteúdos falsos para eleger 
candidatos pró-russos nos Estados ex-soviéticos. 
E quem duvida da interferência russa na eleição 
de Donald Trump em 2016? Atualmente, o gran-
de alvo da guerra de desinformação por parte da 
Rússia são as democracias ocidentais, apoiando 
os partidos de extrema-direita e as lideranças po-
pulistas. A desinformação automatizada é uma 
das novas ferramentas mais poderosas contra a 
democracia.
Caminhamos a passo largo para a distopia fic-

cionada por Huxley: o ser humano está a ser 
subjugado pelas suas invenções e cada vez mais 
incapaz de pensar e agir por vontade própria. Os 
algoritmos determinam os gostos e as escolhas 
políticas. Daí o original agradecimento de Mat-
teo Salvini no dia em que foi eleito: “obrigado a 
Deus pela internet, obrigado a Deus pelas redes 
sociais, obrigado a Deus pelo Facebook”. Não 
é, pois, de estranhar que o presidente da Disney 
afirme que “Hitler teria adorado as redes sociais”, 
porque “criam um falso sentimento de que toda a 
gente tem as mesmas opiniões”.
Em maio, há eleições para o Parlamento Euro-

peu. As instituições europeias já alertaram para 
a previsível intensificação das campanhas de 
desinformação, identificaram perigos e fizeram 
recomendações. Os Estados-membros tomam 
medidas e definem planos de ação. A Comis-
são Europeia conseguiu que Facebook, Google, 
Twitter e outras plataformas assinassem um có-
digo de conduta de que já resultou a eliminação 
de milhares de perfis falsos e de páginas frau-
dulentas, mas não é mais que uma gota de água 
atirada para o descontrolado incêndio da desin-
formação.
Diz-se que as verdades podem ser nuas e que as 

mentiras precisam de estar vestidas. Ou travesti-
das. Já o poeta Aleixo dizia que, “para a mentira 
ser segura/ e atingir profundidade,/ tem de trazer 
à mistura/ qualquer coisa de verdade”. Em tem-
po de “factos alternativos” e de “pós-verdade”, a 
maior parte dos cibernautas fica-se pelo “manto 
diáfano da fantasia” e não procura “a nudez crua 
da verdade”, na alegoria queirosiana. E que fal-
ta nos faz a fina ironia de Eça para nos ajudar a 
combater a desinformação que está a corroer os 
fundamentos da democracia.

eDIte eStrelA
Presidente da Comissão Parlamentar de Cultura, 
Comunicação, Juventude e Desporto
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Mariza eM MOntreal

A sua história: “mariza 
(moçambique, 16 de 

Dezembro de 1973) é uma 
fadista portuguesa. Nasceu 

em moçambique, mas vive em Portugal des-
de os três anos. mariza é uma moçambicana 
de 1,79m, com a alma moldada na mouraria 
- ‘vivi num bairro típico de lisboa e sempre 
cantei o fado, eu sei o que é, entendo-me nele’-
, foi neste bairro que ouviu os primeiros fa-
distas, muitos, tantos que não se recorda de 
todos os nomes e os seus rostos esfumam-se 
na memória, mas estas ‘reminiscências sobre-
vivem no meu cantar’. Assim, aos cinco anos 
aprendia letras através de autênticas bandas 
desenhadas feitas pelo pai e participava já, 
ocasionalmente, em sessões de Fado”.
Depois de 8 CD’s com um estilo bem a ela, 

“Fado em Mim” (2002), “Fado Curvo” (2003), 
“Transparente” (2005), “Concerto em Lisboa 
CD” (2006), “Terra” (2008), “Fado Tradicional” 
(2010), “Mundo” (2015) e “Mariza” (2018), ela 
continua como uma das melhores cantoras de 
Fado através do mundo. Tive a oportunidade de 
fazer uma entrevista antes do seu espetáculo de 
domingo às 19h no Place des Arts. Um espetácu-
lo que será memorável para todos.
A voz de Portugal: De todos os lugares que 

foi através do mundo qual foi a digressão que 
mais a emocionou?
mariza: Fico quase sem palavras com a for-

ma como sou recebida em todos os locais por 
onde passo. Sou bastante mimada pelo público 
de todo o mundo, que mesmo sem perceberem 

SylvIo mArtINS na maioria das vezes uma palavra de português 
emocionam-se ao ouvir a minha música. Todos 
os lugares são importantes, não consigo enume-
rar apenas um, todos ele me são especiais.
A v. P.: the voice Portugal é um concurso 

bastante importante na vida artística da pró-
xima geração, a vossa prestação foi memorá-
vel, será que gostaria de participar regular-
mente e mesmo ser um mentor?
mariza: Foi uma experiência ótima, e para já 

não penso nisso, quem sabe um dia.
A v. P.: Quais foram os duos mais memorá-

veis através da sua carreira?
mariza: Todos os duetos que tive o prazer de 

participar foram únicos e especiais, diria mesmo 
todos. 
A v. P.: Qual é o poeta e escritor preferido 

(português ou não)?
mariza: Fernando Pessoa e Florbela Espanca. 
A v. P.: montreal é uma das maiores cidades 

multiculturalista no mundo, o que significa 
para você esta cidade?
mariza: É um verdadeiro exemplo para todo o 

mundo, é um prazer enorme voltar à cidade de 
Montreal e ter a oportunidade de apresentar tam-
bém a minha mescla cultural, a cultura lusófona, 
a língua portuguesa e um pouco da cultura e tra-
dição de Portugal. 
A v. P.: olhando no passado e no presente, o 

que imaginas no futuro?
Neste momento estou em digressão mundial 

por vários países, desde a Europa aos Estados 
Unidos, Canadá, Brasil, entre muitos outros. E 
para já apenas estou focada nestes diversos espe-
táculos onde vou apresentar ao vivo o meu mais 
recente disco. Mas em 2020 serão 20 anos de 
carreira, estamos já a planear várias coisas mas 

ainda não posso adiantar muito mais. 
A v. P.: Será no seu futuro fazer um estilo 

de canção completamente diferente, tal como 
pop, rock, género uma mistura de fado com o 
outro estilo musical?
A minha música é cada vez mais Mariza, e dei-

xa-me bastante contente ver as pessoas dizerem 
que vão assistir a um espetáculo da Mariza. 
Não renego nunca de onde venho, o que sou, 

quais são as minhas origens e raízes. Por exem-
plo, cada vez mais acho que se sente que existe 
uma africanidade muito presente na minha músi-
ca. Não por eu querer, mas porque ela vai apare-
cendo. Com a idade, sinto que esse lado africano 
está mais presente, mais vincado. Mas essa lu-
sofonia está sempre muito presente porque tam-
bém sou africana, também venho desse lado do 
triângulo. 
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PásCOa eM santa Cruz

o tríduo Pascal em Santa 
cruz, o conjunto das três 

grandes celebrações do cris-
tianismo, composto pela Quin-
ta-feira Santa, Sexta-Feira 
Santa e vigília Pascal, foram 

vividas na missão Santa cruz com muita dig-
nidade e fé.
Quinta-feira Santa, para mim, a maior das cele-

brações, que marca a instituição da Eucaristia e o 
“Lava-pés”, que é o exemplo de amor e de humil-
dade de Jesus. Pela primeira vez participei como 
apóstolo, na cerimónia do Lava-pés. 
Sexta-Feira Santa, em que recordamos a Paixão 

e morte de Jesus, a liturgia da palavra foi presidi-
da pelo Sr. Padre Adam e concelebrada pelo Sr. 
Padre Clécio. A adoração da Cruz, sempre muito 
participada em que os fiéis levam uma flor como 
símbolo de gratidão, essas flores depois servem 
para a decoração da igreja. 
A Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias, onde 

se inicia a bênção do Fogo Novo, que de seguida 

acende o Círio Pascal. Proclama-se a Páscoa atra-
vés de canto Exultet, executado por Tony Cunha e 
faz-se a leitura de catorze passagens bíblicas (sete 
leituras e sete salmos). Nesta celebração procede-
-se à bênção da água, essa água benta com que se 
batiza os novos Cristãos e com que nos benzemos 
ao entrar no templo de Deus. Tivemos o privilégio 
de assistir ao batizado da menina Natacha Trin-
dade. Um momento muito especial, porque não 
acontece todos os dias que um adulto se batize. A 
celebração se encerra com a Liturgia Eucarística, 
o ápice de todas as missas.
Domingo de Páscoa, é o dia mais importante para 

a fé cristã, pois Jesus vence a morte, ressuscita e 
mostra o valor da vida. Nesta celebração a igreja 
de Santa Cruz é invadida pelos símbolos do Espí-
rito Santo, que seus devotos os levam ao altar para 
serem benzidos e o sacerdote proceder ao envio 
dos mesmos, entregando-lhes uma oração para 

rezarem ao iniciar o santo terço à Terceira Pessoa 
da Santíssima Trindade. Participaram nesta Eu-
caristia as Domingas de Santa Cruz, Filarmónica 
Portuguesa de Montreal, Hochelaga e de Anjou, 
que excecionalmente, este ano festeja Pentecostes 
no mesmo dia do de Montreal. O nosso saudoso 
amigo António Vallacorba já deve ter dado algu-
ma volta na sua urna, ao tomar conhecimento des-
ta situação.
Os Mordomos de Santa Cruz, Sara Baptista e 

Carlos Medeiros, aproveitam a ocasião para de-
sejar a toda a comunidade Feliz e Santa Páscoa e 
informam que no próximo Domingo, na missa do 
meio dia coroam as famílias de Anabela Medei-
ros, Orminda Isidoro, José Machado, um grupo de 
amigas de Hochelaga e António Correia, de Anjou.

ANtero BrANco
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A minha profissão é auto mecâni-
ca. Consegui consertar todos os 
tipos de veículos e fiz um ótimo 
trabalho. Meus clientes ficaram 
extremamente felizes. No entan-
to, na minha vida pessoal, tudo 
estava errado. Minha vida amoro-
sa, vida financeira e saúde foram 
destruídas. José foi capaz de de-

tectar a feitiçaria. José me limpou do mal. José me mos-
trou o rosto do meu inimigo. Sou muito grato a José e 
recomendo-o.                                                              Tito

Não houve um momento durante a mi-
nha vida que fosse sem álcool. A minha 
dependência ao álcool era algo que eu 
não conseguia controlar, e por isso per-
di muitos empregos, o meu primeiro ca-
samento e o meu relacionamento com 
os meus filhos. Como último recurso, 
liguei para José. Ele foi capaz de me 
ajudar a eliminar os meus vícios. Agora 
eu vivo sem álcool. 
Eu recomendo José.

jairo



Assim como as noites que cobrem 
esta foto foram os dias que passei 
sem ele. Eles eram negros, escuros, 
obscurecidos. José foi capaz de ter-
minar com essa escuridão e minha 
vida está cheia de luz e amor. Ago-
ra nenhuma mulher pode tirá-lo de 
mim. Obrigado José.        Margarida

Juntos, graças ao amor, ao poder 
de Deus e aos empregos de José. 
A intriga e os maus desejos que 
vieram da nossa família, que 
queriam nos separar, o eliminaram. 
Obrigado José por unir a nossa 
família.

Família Rebelo

Eu usei todos os tipos de drogas 
e esteróides para ganhar grandes 
músculos muito rapidamente. O 
meu pecado era minha vaidade e 
meus vícios eram as drogas. De-
pois de bater no fundo do poço 
e quando o meu corpo estava 

quase destruído, os médicos não conseguiram 
me ajudar; Eu tentei cometer suicídio 3 vezes. A 
minha mãe marcou uma consulta para ver José 
e fomos juntos. José me ajudou a devolver a 
minha saúde e auto-estima. Obrigado José. 

benjamim

Trabalhar juntos foi ótimo no começo, porque 
estaríamos juntos o tempo todo, mas depois 
de um tempo a rotina estava deteriorando o 
relacionamento. Nós estávamos cansados 
um do outro. Quando o relacionamento es-
tava pior, tirei uma foto para jose e ele con-
seguiu reacender. Eu recomendo jose para 
problemas de amor. Miguel e Sofía
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carnEirO: Carta Dominante: 8 de Paus, que 
significa	Rapidez.	Amor:	Arranje	mais	tempo	para	
si mesmo. Vai ver que valerá a pena. Permita-
se a si próprio viver com alegria e cultive-a 

diariamente. Saúde: Tome vitaminas para fortalecer o 
cérebro. Dinheiro: Período favorável a investimentos de 
maior amplitude. Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

tOurO: Carta Dominante: os enamorados, 
que	significa	Escolha.	Amor: Poderá surgir um 
mal entendido na sua relação, mas com calma 
tudo se resolverá. Viva alegre e otimista, não se 

irrite! Saúde: este será um período favorável a este nível, 
aproveite para descansar. Dinheiro: Momento pouco 
propício para grandes investimentos.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29

gÉMEOs: Carta Dominante: Rainha de ouros, 
que	 significa	 Ambição,	 Poder.	 Amor:	 Poderá	
viver uma aventura de grande importância para 
si. Que o Amor seja uma constante na sua vida! 

Saúde: Dê mais atenção às dores de cabeça. Dinheiro: 
Não seja tão materialista, pois só tem a perder com isso. 
Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45

caranguEjO: Carta Dominante: a Papisa, 
que	 significa	 estabilidade, estudo e Mistério. 
Amor: Tenha cuidado pois pode perder aquilo 
que tanto trabalho lhe deu a conquistar. Se quer 

ser verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio! 
Saúde: Não sobrecarregue o seu corpo. Dinheiro: 
Trabalhe	mais	e	confie	no	seu	sucesso.	
Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45

lEãO: Carta Dominante: Rei de Copas, que 
significa	 Poder	 de	 Concretização,	 Respeito.	
Amor: Seja mais generoso com a sua cara-
metade. Não prejudique a sua relação devido 

à sua teimosia. A sua felicidade depende de si! Saúde: 
Modere o consumo de doces. Dinheiro: Resista à 
tentação, não gaste mais do que tem projetado. Números 
da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42

virgEM: Carta Dominante: Valete de Paus, 
que	 significa	 Amigo, Notícias inesperadas. 
Amor: os seus amigos poderão fazer-lhe um 
convite irrecusável. Que a alegria de viver esteja 

sempre na sua vida! Saúde: Cuidado com a alimentação, 
não coma gorduras. Dinheiro: Momento muito favorável 
sob	o	aspeto	financeiro,	aproveite-o.		
Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43

balanÇa: Carta Dominante: 4 de ouros, que 
significa	Projetos.	Amor:	Poderá	dar	um	passo	
mais sério na sua relação amorosa. Que o amor 
esteja sempre no seu coração! Saúde: Relaxe 

um pouco mais, anda muito tenso. Dinheiro: estabilidade 
financeira.	Números	da	Sorte:	2,	13,	20,	24,	39,	42

EscOrpiãO: Carta Dominante: o Mágico, que 
significa	Habilidade.	Amor:	Poderá	zangar-se	com	
um familiar, Saúde: Pode vir a ter uma dor ligeira 
de dentes. Dinheiro: Tenha cuidado, avizinham-se 

gastos extra. Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23

sagitáriO: Carta Dominante: 10 de Paus, que 
significa	 Sucessos	 Temporários,	 Ilusão.	 Amor:	
estará tão feliz com a sua relação que todos irão 
notar tamanha satisfação. Que a sua estrela-

Guia brilhe eternamente! Saúde: Faça um Check-up.
Dinheiro: Tenha mais atenção ao seu mealheiro, pois ele 
está	a	ficar	vazio.	Números	da	Sorte:	8,	19,	22,	39,	45,	49

capricórniO: Carta Dominante: 10 de 
Copas,	 que	 significa	 Felicidade.	 Amor:	 Seja	
justo consigo mesmo e pense na sua felicidade. 
Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés; 

pode ocorrer o aparecimento de fungos. Dinheiro: Com 
muito trabalho conseguirá alcançar o sucesso. 
Números da Sorte: 14, 25, 26, 38, 40, 44

aquáriO: Carta Dominante: 9 de espadas, 
que	 significa	 Mau	 Pressentimento,	 Angústia.	
Amor: Não sobrevalorize o aspeto físico, procure 
ver primeiro o que realmente as pessoas são 

por dentro. Saúde: Poderá sofrer de alguma retenção de 
líquidos. Dinheiro: Não seja irresponsável e pense bem no 
seu futuro. Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19

pEixEs: Carta Dominante: o Diabo, que 
significa	 Energias	 Negativas.	 Amor:	 Poderá	
sentir-se um pouco desanimado se está só. 
Saúde: Andará um pouco em baixo de forma, 

faça ginástica. Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que 
gosta muito, este é o momento ideal. 
Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49

ÚltiMa teMPOrada de ‘a guerra dOs trOnOs’
Se ainda não viu o segundo episódio desta 

oitava temporada, então pare já de ler este 
artigo. Até porque na galeria irá ver algumas 
das imagens que marcaram o episódio emiti-
do ontem.
O segundo episódio daquela que é a última tem-

porada de ‘A Guerra dos Tronos’ foi para o ar na 
madrugada de domingo (em emissão simultânea 
nos Estados Unidos) e depois, em diferido, on-
tem à noite.
Ao fim de dois capítulos já há um conjunto de 

pormenores que ficamos a conhecer ou dos quais 
reforçamos o conhecimento – afinal a temporada 
anterior já foi transmitida há um ano e meio e 
é natural que já nos tenhamos esquecido de de-
terminados particulares. Vamos então fazer um 
ponto de situação daquilo que sabemos até agora 
(se não viu o episódio de ontem é a partir daqui 
que começam os spoilers). 

Winterfell é o palco dos (primeiros) grandes 
acontecimentos desta temporada
O primeiro episódio desta temporada é con-

venientemente chamado ‘Winterfell’ – todos os 
Stark sobreviventes estão de volta a casa e trou-
xeram com eles os restantes personagens princi-
pais: Daenerys Targaryen, 
Tyrion Lannister, Jorah 
Mormont, Davos Seawor-
th, Greyworm e Missandei, 
Theon Greyjoy... até Jamie 
Lannister está de volta ao 
local onde tentou assassi-
nar Brandon Stark. E é ali 
mesmo, em Winterfell, que 
decorrerá a grande batalha 
entre os vivos e os mortos, 
os white walkers – restará 
alguém para contar como 
foi?
Daenerys e Sansa: Uma 

relação conturbada
Há muito tempo que Dae-

nerys Targaryen tem o ob-
jetivo de chegar ao Trono 
de Ferro e durante sete 
temporadas derrotou inúmeros inimigos e so-
breviveu a diversas ciladas. Atravessou os Sete 
Reinos até chegar a Winterfell e aqui, de novo, 
encontra dificuldades: nem todos a aceitam bem, 
a começar pelos Stark - particularmente Sansa. 
Se no primeiro episódio vimos Sansa a tratar a 
Khaleesi de forma curta, fria e distante, no se-
gundo vemos um encontro entre ambas, em que 
tentam conciliar as suas diferenças e unir-se con-
tra o inimigo comum. Tudo parecia estar a correr 
bem... até que Sansa lhe pergunta o que aconte-
cerá ao Norte se os vivos vencerem.

Não se pode confiar em Cersei (não é pro-
priamente uma novidade)
Ainda na temporada anterior, Tyrion acreditara 

em Cersei quando esta garantiu que enviaria o 
seu exército para combater os white walkers. No 
entanto, com o início desta temporada, torna-se 
claro que Cersei enganou o irmão e Daenerys, 
nunca tendo a intenção de enviar os seus homens 
para Winterfell. É por esta razão que Jamie Lan-
nister parte sozinho para Winterfell, confirmando 
as más notícias e deixando Tyrion em maus len-
çóis com Daenerys, pois tinha sido ele, enquan-
to ‘Hand of the Queen’ (Conselheiro da Rainha) 
que a tinha convencido a confiar na sua irmã.
Enquanto isso, em ‘King’s Landing’, Euron 

Greyjoy desilude Cersei pois não lhe trouxe o 
exército de elefantes que ela esperava - mas aca-
ba por conseguir finalmente envolver-se com ela, 
deixando-a com a promessa de que a irá engra-
vidar. O que ele não sabe é que Cersei já espera 
um bebé de Jamie... E Cersei tem ainda mais um 
truque na manga: a rainha envia Bronn a Win-
terfell para assassinar ambos os seus irmãos, a 
troco de dinheiro, com a mesma besta com que 
Tyrion havia matado o patriarca dos Lannister, 
Tywin, há umas temporadas atrás.

o objetivo do the Night King
é assassinar Bran
Ou, pelo menos, é o que Bran afirma. Jon, Dae-

nerys e os seus aliados estão a planear a batalha 
e parecem pensar que o plano de ação é extermi-
nar o The Night King, pois é ele que controla os 
restantes morto-vivos, e sem ele perderão a sua 
força. É então que Bran sugere servir de ‘engo-
do’ para o atrair, pois, segundo o mais novo dos 
Stark, o abominável rei dos mortos quer termi-
nar com o mundo como o conhecemos, e é Bran 
quem o impede, pois é “a sua memória”. Todos 
concordam com o plano, e Theon Greyjoy, que 
parece estar de volta às boas graças dos Stark, 

oferece-se para proteger Bran.

jon descobre a sua
verdadeira identidade
A relação entre Jon e Dany 

parece ser cada vez mais séria 
Mas, encorajado por Bran, Sa-
mwell Tarly conta finalmente 
ao amigo a descoberta que fez 
– que Jon é, na verdade, filho 
de Lyanna Stark (irmã de Ned 
Stark) e Rhaegar Targaryen (ir-
mão de Daenerys), o que faz 
dele sobrinho de Daenerys. 
Mais chocada fica Daenerys 
quando este lhe conta a ver-
dade, um dos momentos altos 
do segundo episódio desta oi-
tava temporada, e que decerto 
alterará o futuro do casal – até 

porque, para além da relação familiar, esta des-
coberta significa que Jon é o último descendente 
masculino dos Targaryen, o que o torna no her-
deiro legítimo do Trono de Ferro.

os White Walkers chegaram a 
Winterfell e a batalha será épica
Ao longo do segundo episódio da temporada os 

vários personagens preparam-se para o grande 
combate, fazendo as suas despedidas como po-
dem. Tyrion, Jamie, Podrick Payne, Brienne, Ser 
Davos Seaworth e Tormund decidem beber e tro-
car histórias ao calor de uma lareira, o que acaba 
com Jamie a nomear Brienne, ‘Ser Brienne of 
Tarth, Cavaleiro dos Sete Reinos’, ou seja, a pri-
meira mulher na história de Westeros a ser em-
possada como cavaleiro. Sam e Gilly refugiam-
-se na cripta de Winterfell com o seu filho. Arya 
bebe com Sandor Clegane e Beric Dondarrion, 
até que decide procurar Gendry, com quem per-
de a sua virginidade nessa noite. Jon e Daenerys 
conversam sobre a verdadeira identidade de Jon, 
em frente ao túmulo de Lyanna Stark. Até que as 
trompas soam e todos sabem o que isso significa: 
o gigante exército dos mortos perfila-se defronte 
de Winterfell e a batalha vai começar... no próxi-
mo episódio.
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Classificados e pequenos anúncios

UMa escolha certa... telefone 514-284-1813 Necrologia

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 traba-
lhar	no	Betão	e	finalização	de	piscina.	

nora: 450-628-5472

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais. 
Resolve os seus problemas sem voodoo. 

RoSA: 514-918-3956

eMPreGos

serviços

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa 
ou governanta numa casa em centro da cidade de 

Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos. 

Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida. 
lilasara2015@gmail.com

Precisa-se de padeiro com experiência para a 
Padaria Lajeunesse. Muito bom salário. 

Patricia: 514-814-0362

lOlly pOp childrEns WEar cO.
Fábrica de roupa de senhora e criança situada em 
Côte-de-Liesse, procura senhoras para trabalho geral.
Também senhora com experiência em máquina de bai-
nhas “Blindstish”, “Casas/Button Holes” e botões.

Por Favor contactar com Lucia por 
telefone (514) 277-4700 ext:2117 

ou por email: lucy@masterkid.com

eMPreGos

Precisa-se de empregados com experiência em limpeza e 
manutenção de edifícios de escritórios a tempo inteiro ou 
parcial. Deve ter um carro. Homens e mulheres podem se 
inscrever. Por favor, envie seu currículo por fax para 450-
975-1977, pelo e-mail

sandrag@saronet.com ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

LES ENTREPRENEURS

BUcAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

Classe 1 para o 
camião basculante
“camion Dompeur”.

Companhia em paisagismo está à
procura de trabalhadores em 
vários ramos em “pavé uni”, 

muros de pedra e betão.
- colocador de “pavé uni” 
  3 a 5 anos de experiênca
- ao menos 1 ano de 
  experiência neste ramo
- ter um carro
Enviar CV: info@jardinselect2007.ca 
ou contactar Stephan: 450-999-0561

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa 3-4 vezes por semana, que fale um pou-
quinho de inglês. 514-449-3240

Precisa-se de uma senhora para limpeza de uma casa 
com	experiência	e	deve	falar	inglês.	Horas	e	dias	flexíveis.	

514-926-8967

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins. 
Bom salário.

Manuel Correia: 514-977-3248

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

Companhia em paisagismo está 
à procura de empregados com 

ou sem experiência
com carta de condução.

514-242-7649
Precisa-se de um zelador “janitor”, para 
viver no edifício, trabalhos gerais tal 
como pequenas reparações e manuten-
ção de edifícios. Deve ter ferramenta e 
experiência neste ramo.

Carlos: 514-601-8798

jardins dEs
bEaux-rÊvEs

Companhia paisagista procura 
homens para trabalhar nos jar-
dins. Com ou sem experiência.

Bom salário
514-554-0213 ou 450-641-7389

tErrassEMEnt
tErra-nOva

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e 

operador de escavadora com licença 
de condução de classe 1 ou 3. 

Salário competitivo.

roberto: 514-992-1586

Precisa-se de homem para ajudante
para instalação de alumínio.

Tel:514-362-1300

distribuidOr E fabricantE dE aliMEntOs
Lista de tarefas: Descarregador e carregador de ca-
mião, produtos enlatados, deve ter licença de condu-
ção. entregas ao domicílio de vez em quando. Tra-
balho em equipa ou sozinho. Ajudar e participar em 
várias tarefas de produção. Boa condição física (traba-
lho em pé durante várias horas, caixas de transporte, 
etc.). Respeitar os padrões de qualidade e segurança. 
A tempo inteiro, 40h por semana. Língua/s falada/s: 
Francês (inglês e Português, uma mais valia). 

450-687-5552

eMPreGos

Precisa-se 
tempo inteiro/parcial

cozinheiro(a)/grelhador (a)
para grelha de carvão

peixe e carne
salário de 25$/hora

Ligue para 514 449-5717

Precisa-se de uma senhora para 
trabalhar em limpeza residêncial.

40h por semana.
comunicar com Luís Correia

514-793-0126

Precisa-se de instaladores e colocadores de “Pavé-uni” e 
condutor de camião com experiência.

david: 514-444-4669

rEgEncy nanniEs
Reputada agência de nannies (babás) procura nannies 
responsáveis e energéticas para tomar conta de crian-
cas a tempo inteiro, de diferentes idades, horário de 
dia – trabalho permanente. Horários variáveis. Deverá 
promover um ambiente de segurança propício a jogos 
educativos, ao bem estar e educação das crianças. 
Trabalho na casa da família. Muita procura de babás 
que tenham carta de condução. 

cOntactar Elisa pElO 514-344-0099

rEstaurantE MilE-End
Procura-se empregado/a de mesa

e “busboy / busgirl”.
Nelson ou Graça: 514-277-7676

†

†

jOaquiM dOs santOs nEtO
1934-2019

Faleceu em Montreal, no dia 18 
de abril de 2019, com 84 anos de 
idade, senhor Joaquim dos Santos 
Neto natural de Porto de Mós, espo-
so da já falecida senhora Maria da 
Conçeição Matos. Foi professor e 
também proprietário durante vários 
anos da agência de viagens Tagus, 
bastante implicado na comunidade 
Portuguesa.	Deixa	na	dor	sua	filha	
Dulce, sua neta isabel, sobrinhos e 
sobrinhas em Portugal, familiares e 
amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMOria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
o velório teve lugar segunda-feira 22 de abril de 2019 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. o fúneral foi celebrado 
terça-feira 23 de abril de 2019 às 10h na igreja Santa 
Cruz. A família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Haja.

ManuEl rEbElO
1940-2019

Faleceu em Montreal, no dia 20 de 
abril de 2019, com 78 anos de ida-
de, senhor Manuel Rebelo natural de 
Gorriana, Maia, São Miguel, Açores, 
esposo da senhora Maria José Alves 
Rebelo.
Deixa	na	dor	sua	esposa,	filhos	José,	
Louis (Huguette), Filomena (Kevin), 
elizabeth (Richard) e Pierre Paul 
(Monique).
Netos Jessica, Andrew, Vanessa, 
Victoria, Bianka, Matthew, Jacob e Amélia; irmãos elvira, 
José ( Conceição), Júlio (Angelina), já falecida Lourdes, 
Laudalino (inês) e João (isabel), familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMOria
2159, Boul. Saint-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o Velório terá lugar, hoje, quarta-feira 24 de abril de 
2019 das 9h às 11h, seguir-se-á uma missa no mauso-
léu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor. 
Bem Haja.

Pessoa para tomar conta de idosos, auxiliares 
(préposer au bénéficiaire) e senhora para fazer 

limpeza de casa com experiências. 
OfErEcE Os sEus sErviÇOs

514-585-1063



P. 12 | QUARTA-FEIRA, 24 DE AbRIl DE 2019 | A Voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

681 Jarry est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

AgênciAs de viAgens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
pEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

sEMprE Mais pErtO dE si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

tony
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8770 Bl. Langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

Tel.: 514.499.1624

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
Tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias pOrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do coNSUmIDor

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

www.acaixa.ca

SegUroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PoUPANÇA
- reforma

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

Jes renovations
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDUArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
A PARTiR DE 1$
pOr sEMana

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

        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

EspEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIFereNÇAS

A Voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsAcAÇA PAlAvrAS | INverteBrADoS

GRiLo
MoSCA
BARBeiRo
eSCoRPião
BeSouRo
CiGARRA
CAMARão
MiNHoCA

ABeLHA
GAFANHoTo
LuLA
PioLHo
ARANHA
LAGARTixA
BARATA 

- Investimentos - REER -CELI
Paulo F. gonçalves
tel.: 514 884.0522

5468 Jean-Talon e., H1S1L6
Tel.: 438 476-8459

aneDotas Da Maria rosa sUDoKU: níVEl méDIo
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cupãO dE assinatura
Quero ser assinante do Jornal A Voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  apt.:         

cidadE|prOvÍncia                                                        

Tel.:                                         Código Postal:                     

Tipo de cartão:      Visa      Mastercard      Amex

#:                -              -              -              | Exp:     /         
Recortar e enviar para :   A Voz de Portugal
                                           4231-B Boul. St Laurent
                                           Montreal, Qc, H2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: Canadá: 175$+Tx | EUA:230$+Tx | Mundo: 310$+Tx

2

7

81

2
9

2

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
Voyage Tagus 514.844.3307

Cimetière Mont-Royal 514.279.7358
Groupe Yves Légaré 514.570.9857
Urgel Bourgie Athos 514.735.2025

importAdores

Alivin 514.844.8532
Rocha & Rocha 514.845.9413
terra nostra 514.431.6398

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

Solution Atech 514.383.7767
Força Electrique 514.972.0995
MDS Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

Alim-Pôt 514.982.6838
Clément Poissant 450.659.3630
inter Marché Universal 514.849.6307
Picado 514.289.8786
Soares & Fils 514.288.2451

pAdAriAs

renovAções

Anges Gourmets 514.281.6947
Bela Vista 514.227.1777
coimbra 514.844.0223
croquettes Maia 438.387.8990
notre Maison 514.844.2169
São Miguel 450.978.9667
padaria do rosário 514.843.6668
romados 514.849.1803

peixAriAs
São Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

Conception Oliveira 450.575.8271
Entreprise ViceVersa 514.912.0063
Macfil Paysage 514.977.3248
Almeida 514.284.7239
Nouvelle Vision 450.465.5340
jardins fgl 514.791.1384
les armoires j 514.992.5067

restAurAntes

serviços finAnceiros

3
4

4

EstadO dE saúdE
- Bom dia, é da recepção? eu gostaria de falar com al-
guém que me desse informações sobre um paciente. 
Queria saber se certa pessoa está melhor ou piorou.
- Qual é o nome do paciente?
- Chama-se Pedro e está no quarto 302.
- um momento, eu vou transferir a ligação para o setor 
de enfermagem.
- Bom dia, sou a enfermeira Lourdes. o que deseja?
- Gostaria de saber as condições clínicas do paciente Pe-
dro do quarto 302, por favor!
- um minuto, vou localizar o médico de plantão.
- Aqui é o Dr. Carlos. em que posso ajudar?
- olá, doutor. Precisaria que alguém me informasse so-
bre a saúde do Pedro que está internado há três sema-
nas no quarto 302.
- ok, vou consultar o prontuário do paciente. um instan-
te! Aqui está, ele se alimentou bem hoje, a pressão arte-
rial e pulso estão estáveis, responde bem à medicação 
prescrita e vai ser retirado do monitor cardíaco até ama-
nhã. Continuando bem, o médico responsável assinará 
alta em três dias.
- Ahhhh, graças a Deus! São notícias maravilhosas! Que 
alegria!
- Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém muito próximo, 
certamente da família?
- Não, sou o próprio Pedro telefonando aqui do quarto 
302! é que todo mundo entra e sai desta deste quarto e 
ninguém me diz nada. 
eu só queria saber como estou!

4

7

9

1

1

4
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mIgUel olIveIrA SemPre A AcelerAr No motogP

de alMada Para O MundO COM a KtM

miguel oliveira nasceu no 
Pragal, Almada, a 4 de 

janeiro de 1995 e tornou-se no 
primeiro português a partici-
par em pleno no campeonato 
mundial de moto2 e a garan-
tir um lugar no motogP, com 

a equipa red Bull Ktm Ajo.
O Jornal “A Voz de Portugal” foi ao encontro 

do piloto, em Almada, após o seu regresso do GP 
das Américas. Algo cansado das viagens, Miguel 
Oliveira não deixou de querer falar connosco 
avançando de imediato com um forte “abraço a 
toda a comunidade portuguesa do Canadá, no-
meadamente a de Montreal”, começou por nos 
dizer.
Para o jovem piloto de motos que nasceu em 

Almada e se mostrou ao Mundo, a ascensão não 
foi fácil. Miguel Oliveira teve de trabalhar mui-
to e com o apoio dos pais e dos patrocinadores, 
chegou à categoria rainha do motociclismo mun-
dial, o MotoGP.
“Não foi nada fácil. Em termos internacionais 

comecei por ganhar experiência em Moto3, onde 
corri na equipa da Estrella Galicia, em 2012 e na 
Maindra Racing Team, em 2013 e 2014”, disse. 
Ao mesmo tempo que compete, Miguel Oliveira 
é estudante de Medicina Dentária, o que faz do 
piloto um exemplo de determinação e perseve-
rança para os mais jovens. 
vice-campeão em moto3
O seu primeiro sucesso desportivo foi em 2005, 

quando venceu o Campeonato Nacional de Mi-
niGP e o Metrakit World Festival em Espanha, 
contra 192 pilotos de 14 países. Em 2008, par-
ticipou em várias competições com algumas 
aparições esporádicas onde se destacou sobretu-
do na Red Bull Rookies Cup, com duas vitórias 
em três etapas. Em 2009 ficou na terceira posi-
ção no Campeonato Nacional de Espanha e no 
quinto lugar no Campeonato Europeu. No ano 
de 2010, Miguel venceu cinco dos sete eventos, 
ficando apenas a 2 pontos do seu rival Maveri-
ck Viñales. Conseguiu também ficar na segunda 
posição no Europeu, antes do seu ano de estreia 
no Campeonato do Mundo de Moto3, em 2011. 
Após um primeiro ano na categoria turbulenta, 
Oliveira regressou com toda a força em 2012 
com a equipa Estrella Galicia 0,0 aos comandos 
de uma Suter Honda, onde conseguiu ficar duas 
vezes no pódio e terminou em oitavo no cam-
peonato. Em 2013 juntou-se a Efrén Vázquez na 
Mahindra Racing e destacou-se ao conquistar o 
primeiro pódio de sempre do construtor indiano 
na Malásia. Em 2014 permaneceu na Mahindra 
e fez mais um pódio em Assen, mesmo antes de 
se transferir para a Red Bull KTM Aj Nesta cate-
goria e na seguinte a Moto2, Miguel Oliveira co-

meçou a “dar nas vistas” e começava a ver-se ali 
um verdadeiro piloto de motos em ascensão. E 
começou setembro de 2014 quando Miguel Oli-
veira assinou com a Red Bull KTM Ajo, equipa 
com que alcançou o título de vice-campeão da 
Moto3, em 2015.
“Sim foi aí que tudo começou na verdade. Em 

2015 fui vice-campeão da Moto3 que me levou 
a ingressar na Moto2 onde depois de uma breve 
passagem pela Leopard, reingressei na Red Bull 
KTM Ajo, a qual tive em 2017 a minha tempora-
da de estreia na categoria intermédia, terminan-
do a época em 3º lugar, a apenas 2 pontos do 2º 
classificado”, adiantou.
Mas foi com a equipa do construtor austríaco 

que Miguel Oliveira deu um salto qualitativo e 
conquistou seis vitórias, 
três segundos lugares e 
uma pole position, ter-
minando o Campeonato 
do Mundo de Moto 3 
em segundo lugar. Com 
estes resultados, o pilo-
to transitou de categoria 
e de equipa em 2016, 
integrando a Leopard 
Racing em Moto2. Com 
uma temporada com al-
guns altos e baixos, o 
piloto foi um dos me-
lhores rookies do ano, 
o que lhe valeu nova 
transferência para a 
equipa Red Bull KTM 
Ajo, regressando à es-
trutura onde obteve me-
lhores resultados, mas 
desta vez em Moto2. 
Já em 2017, Miguel Oliveira voltou aos grandes 
momentos, tendo alcançado vários pódios, ‘pole 
positions’ e, acima de tudo, a primeira vitória em 
Moto2, no GP da Austrália, feitos que lhe vale-
ram o 3º lugar na classificação geral essa época.
Em 2018, Miguel Oliveira sagrou-se vice-cam-

peão mundial e ajudou a Red Bull KTM Ajo 
a garantir o título de equipas com vitórias nos 
Grandes Prémios de Itália, República Checa e 
Valência, tendo pisado 12 pódios.
Foram estas prestações que levaram o piloto 

de Almada a almejar a categoria rainha das cor-
ridas de moto, o MotoGP. Foi um salto que foi 
dado no decorrer do Grande Prémio de Jerez, 
em 2017, local onde foi confirmado que piloto 
português iria competir no MotoGP até 2020 na 
equipa KTM Tech 3 com motos iguais à equipa 
de fábrica.
“Sim foi em Jerez que tivemos a certeza que e 

iria correr na MotoGP”, começo por dizer para 
referir de imediato que “chegar ao MotoGP, por 
si só, já é bastante difícil, agora, manter-me cá 

em cima é que vai ser o derradeiro desafio para 
mim e para a equipa. Para já as coisas estão a de-
correr com naturalidade e espero conseguir, com 
tempo e com a adaptação a esta nova realidade, 
alcançar melhores prestações”, afirmou.
No início de 2018, o piloto de Almada foi eleito 

Desportista do Ano, na categoria de Atleta Mas-
culino, pela Confederação do Desporto de Por-
tugal, assim como nomeado Embaixador Global 
da Integridade e Transparência no Desporto pela 
Sport Integrity Global Alliance (SIGA).
16º do mundial
Com três corridas efetuadas em MotoGP, Mi-

guel Oliveira referiu que balanço “tem sido bas-
tante positivo. Vamos continuar a trabalhar no 
sentido de conseguirmos mais e melhores pres-

tações”, disse.
Miguel Oliveira leva já três Grandes Prémios 

realizados, a saber: Qatar, Argentina e Américas.
No primeiro GP de estreia, no Qatar, o piloto 

nacional ficou fora dos pontos ao fazer o 17º lu-
gar, para regressar na Argentina cheio de garra e 
determinação, conseguindo terminar em 11º lu-
gar, classificação que lhe deu os seus primeiros 
pontos (5) em MotoGP. Recentemente no GP das 
Américas, Miguel Oliveira conseguiu entrar nos 
pontos e mercê do seu 14º posto no final da cor-
rida, conseguindo somar mais dois pontos, que 
o colocaram no 16º lugar entre os 23 pilotos que 
disputam o Mundial de Pilotos de MotoGP, com 
sete pontos.
em jeito de remate e a caminho do mereci-

do descanso, o piloto português lamentou ao 
jornal A voz de Portugal “não haver nenhum 
grande Prémio de motogP no canadá”, 
onde poderia “dar alguma satisfação à comu-
nidade lusitana que é bastante grande nesse 
país”, concluiu. 

joSé coStA
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ChaMPiOns league COM surPresas nas “Meias”

os holandeses do Ajax e 
os ingleses do tottenham 

foram os grandes protagonis-
tas dos quartos-de-final da 
champions league, versão 
2019, enquanto Barcelona e 
liverpool seguiram em frente 

como de resto se previa. Portugal ficou sem 
representante na “liga milionária”, com o 
campeão nacional Fc Porto a cair aos pés dos 
“reds” num concludente 1-4.
Em Turim, os “netos” de Hendrik Johannes 

Cruyff (o melhor jogador holandês de todos os 
tempos), mais conhecido como Johan Cruyff ou 
simplesmente Cruyff, deram uma lição de bem 
jogar futebol acabando por deixar Ronaldo e 
companhia pelo caminho.
Os holandeses, a realizar uma época a todos os 

níveis fantástica (são primeiros no campeonato 
holandês e passaram às meias-finais da competi-
ção europeia quando não se previa), teimam em 
querer trazer para a ribalta o futebol de outros 
tempos que lhes deu o cognome de “laranja me-
cânica” apresentando-se em Turim, frente à po-
derosa Juventus (com vantagem na eliminatória, 
empatou 1-1 na Holanda) bem escalonados no 
terreno de jogo, atuando sempre em pressão alta. 
E nem o golo de Cristiano Ronaldo, que dava 
vantagem aos italianos, fez com que a equipa 
comandada por Erik ten Hag baixasse a cabeça. 
Ao invés, assumiu “as despesas” da partida e em 
boa hora o fez, acabando por deixar para trás um 
dos colossos do futebol mundial, a Juventus, que 
nem com Cristiano Ronaldo no seu plantel con-
segue concretizar o sonho que persegue há cinco 
anos: vencer a Champions League.
Com golos de Van de Beek e De Ligt o Ajax 

segue para as meias-finais da prova maior do fu-
tebol europeu.

leonel messi pois claro…
Em Barcelona e com vantagem na eliminatória 

(venceu em Old Trafford o United, por 1-0), a 
equipa espanhola, com Messi na sua liderança, 
fez jus à sua condição de favorita para vencer a 
Champions League  “brindando” o Manchester 
United com três golos sem resposta.
Com Messi, quem deveria de ser, a pautar o fu-

tebol catalão, não foi preciso esperar muito tem-
po para fazer funcionar o marcador em Camp 
Nou na sequência de um futebol que não deu hi-
pótese de resposta aos “red devils” que ficaram 
assim pelo caminho.
Aliás, o treinador dos ingleses, Ole Gunnar 

Solskjaer, mostrou-se mesmo conformado com 
o desfecho da eliminatória a favor do Barcelona 
referindo mesmo que vê os catalães “como favo-
ritos à vitória final da Champions”. 

FC Porto fica pelo caminho
A única equipa portuguesa na competição, o FC 

Porto não conseguiu eliminar o Liverpool numa 
partida nas Antas que até começou bem com inú-
meras oportunidades para fazer golo. Contudo o 
sempre perigoso futebol dos jogadores da cidade 
dos Beatles acabou por ditar a Lei somando mais 
4 golos aos conseguidos em Liverpool (2-0) co-
locando a eliminatória num concludente 6-1.
A entrar bem na partida os “dragões” ainda 

deram alento aos muitos adeptos que responde-
ram à chamada dos dirigentes portistas, mas a 
verdade é que os jogadores da cidade dos “The 
Beatles” (Liverpool), bem orientados pelo ale-
mão Jürgen Klopp, apresentaram-se nas Antas 
matreiros e nos momentos capitais da partida 
liquidaram um FC Porto que não teve capacida-
de de reação perante a melhor estratégia inglesa, 
apesar dos “dragões” terem conseguido reduzir a 
desvantagem para 2-1 quando ainda faltavam 35 
minutos para o final da partida.

embate de britânicos
Finalmente na última partida e quiçá a melhor 

dos últimos anos da Champions League que 
opôs frente a frente britânicos de Manchester 
e Londres. Este encontro jogou-se sobre “gelo 
fino” tal foi a incerteza do marcador que fun-
cionou quatro vezes em apenas 11 minutos. O 
encontro revelou-se uma luta constante e incer-
teza no resultado desde o primeiro ao ultimo 
minuto com imensos recursos ao vídeo árbitro 
(VAR) com o City de Bernardo Silva e Compª, 
a conseguir avançar no marcador e a jogar um 
futebol que galvanizava as bancadas do Etihad 
Stadium que nunca deixaram de apoiar a sua 
equipa. Mas o Tottenham liderado pelo técnico 
argentino Mauricio Pochettino nunca viraram a 
cara à luta como é timbre desta equipa britâni-
ca e viu sair-lhe “a prenda” de seguir em frente 
para as “meias-final” da Champions League ape-
sar do irreverente Sterling ter colocado a bola no 
fundo das redes à guarda do francês Lloris em 
tempo de compensação final. O VAR anulou o 
tento por fora de jogo de Kun Aguero. Em suma, 
foi uma partida impropria para cardíacos, tantas 
foram as situações de jogo que ditaram a incer-
teza no marcador. No final a prenda coube aos 
de Londres que após mais de 50 anos voltam às 
“meias-finais” da competição maior de clubes da 
Europa.

Cr7 fOra de “Cena”
Após cinco presenças na final da Cham-

pions league, o português cristiano 
Ronaldo, da Juventus, ficou “fora de cena”. 
De facto, a partida que opôs a “Juve” ao Ajax, 

em Turim, ditou o fim da temporada para Cris-
tiano Ronaldo na Liga dos 
Campeões. A equipa de Tu-
rim foi eliminada em casa 
pelo Ajax (acumulado de 
3-2 favorável aos holande-
ses) e o internacional por-
tuguês terminou a sua par-
ticipação na liga milionária 

com sete golos marcados.
Quer isto dizer, que três épocas depois, CR7 

não será o melhor marcador da prova, uma vez 
que Leo Messi, ainda em competição, leva 10 
golos e o polaco Lewandowski, soma oito, por 

exemplo.
Em 2015/16, 2016/17 e 

2017/18, Ronaldo havia 
marcado pelo Real Madrid, 
respetivamente, 16, 12 e 
15 golos na competição 
mais importante de clubes 
do Velho Continente.

‘Gonçalos’ Guedes e Paciência continuam em prova

benfiCa Cai na liga eurOPa
Texto: José Costa

A semelhança do que aconteceu na Liga dos Campeões 
(afastamento do FC Porto), também na Liga europa o fu-
tebol português deixou de estar representado mercê da 
eliminação	do	Benfica	nos	“quartos-de-final”.	Mas	a	língua	
portuguesa continua em competição representada pelos 
jogadores Gonçalo Paciência (eintracht Frankfurt) e Gon-
çalo Guedes (Valência).
Num jogo que se previa sem sobressaltos para os “en-

carnados”, tal é a diferença na qualidade entre as duas 
equipas,	o	Benfica	acabou	por	complicar	o	que	à	partida	
era	previsível:	a	passagem	às	meias-finais	da	competição.	
Mas	 não	 foi	 isso	 que	 aconteceu	 e	 para	 a	 história	 fica	 a	
eliminação dos “encarnados” perante uma equipa de quali-
dade futebolística inferior, perfeitamente ao seu alcance…

A viajar até Frankfurt (Alemanha) com dois golos de van-
tagem na bagagem conseguidos no estádio da Luz, os 
pupilos de Bruno Lage foram uma sombra de si próprios, 
chegando mesmo a notar-se uma falta de empenho que 
nos deixava preocupados, com os seus jogadores nuclea-
res (João Félix, Seferovic, Rafa e compª) a não renderem. 
e nem a desculpa do desacerto da equipa de arbitragem, 
nomeadamente ao validar o primeiro golo alemão obtido 
em posição irregular, serve para esconder aquilo que foi 
mau demais.
Para a eliminação, muito contribuiu também o posiciona-

mento da equipa em campo, com Bruno Lage a equivocar-
-se optando por colocar algumas das suas “pedras” fora 
das suas habituais posições, como João Félix na esquerda 
(não rende), Rafa na direita (igual sem rendimento) e Sefe-
rovic só na frente a assumir as despesas do ataque.
é certo que com este esquema tático, que acabou por se 

revelar uma novidade na forma de atuar da equipa encar-
nada, Lage pretendia colocar um meio-campo mais forte 
para travar aquilo que seriam as investidas previstas do 
eintracht. equívoco total do treinador que ao invés disso, 
deveria ter partido para a obtenção de um golo que lhe 
daria a tranquilidade necessária para seguir em frente na 
competição, em vez de defender o resultado obtido na 
Luz, opção que se revelou fatal.
e voltou a enganar-se quando colocou em campo Jonas, 

Pizzi e Sálvio, tardiamente. é certo que o primeiro golo 
dos alemães foi obtido em posição irregular; é certo que 
o árbitro teve um desempenho negativo na partida, mas 
uma	equipa	como	a	do	Benfica,	que	tem	vindo	a	habituar	
os seus adeptos a um futebol consistente de ataque e de-
molidor, não pode esconder-se atrás destes argumentos. 
A	verdade	é	que	o	Benfica	não	foi	capaz	de	superar	uma	
equipa alemã que, diga-se em abono da verdade, não tem 
futebol nos pés para eliminar os “encarnados”. Mas elimi-
nou e apesar da melhor segunda parte dos pupilos de Bru-
no Lage, foi o eintracht de Frankfurt quem “matou” o jogo 
e garantiu a passagem na eliminatória com um segundo 
golo onde a apatia do último reduto “encarnado” foi por 
demais evidente.
Ficou provado no Frankfurt Stadion que não são as ca-

misolas que vencem os jogos, mas sim os jogadores que 
mercê da sua prestação e empenho alcançam as vitórias 
que dão as conquistas aos seus clubes. 

“Meias” a 2 e 9 Maio

Nas	restantes	partidas	dos	“quartos-de-final”	da	Liga	Eu-
ropa, nada de anormal se passou com os protagonistas 
maiores a seguirem em frente na competição.
No embate entre espanhóis, o Valência recebeu e ven-

ceu o Villarreal por 2-0, depois de ter ganho o jogo da 
“primeira-mão” na cidade com o mesmo nome do clube 
adversário, por 3-1.
o Nápoles, depois da desvantagem (2-0 no jogo na cida-

de dos The Beatles), voltou a perder, desta feita por 1-0 
em casa, perante um Liverpool que apresenta um futebol 
demolidor que lhe confere o estatuto de sério candidato à 
conquista do troféu.
Na última partida que opôs frente-a-frente Chelsea e Slá-

via de Praga, os ingleses foram superiores vencendo os 
dois encontros (1-0 e 4-3 respetivamente em Praga e Lon-
dres), seguindo em frente na prova com um score de 5-3.
As	“meias-finais”	da	Liga	Europa,	estão	marcadas	para	

os dias 2 e 9 de maio com os encontros entre eintracht 
Frankfurt-Chelsea e Arsenal-Valência.
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1-Paços Ferreira 64 30 20 4 6 42 19
2-FC Famalicão 60 30 18 6 6 45 28
3-Estoril Praia 51 30 15 6 9 43 32
4-Académica OAF 50 30 15 5 10 35 31
5-Benfica B 50 30 15 5 10 42 31
6-Penafiel 42 30 12 6 12 42 39
7-FC Porto B 42 31 11 9 11 38 38
8-Sp. Covilhã 41 30 11 8 11 36 34
9-Leixões 39 30 11 6 13 31 33
10-Cova da Piedade 38 30 10 8 12 23 39
11-Mafra 37 30 9 10 11 38 40
12-Varzim 37 31 10 7 14 23 33
13-Farense 36 30 9 9 12 34 31
14-Arouca 36 30 9 9 12 34 37
15-Ac. Viseu 34 30 9 7 14 41 50
16-UD Oliveirense 34 30 8 10 12 34 42
17-Braga B 30 30 9 3 18 29 40
18-V. Guimarães B 28 30 6 10 14 34 47

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 75	 30	 24	 3	 3	 87	 26
2-FC	Porto	 75	 30	 24	 3	 3	 62	 17
3-Sporting	 67	 30	 21	 4	 5	 60	 29
4-Braga	 64	 30	 20	 4	 6	 51	 28
5-Moreirense	 49	 30	 15	 4	 11	 35	 36
6-V.	Guimarães	 45	 30	 13	 6	 11	 36	 28
7-Belenenses	saD	40	 30	 9	 13	 8	 37	 35
8-Rio	Ave	 38	 30	 10	 8	 12	 41	 45
9-Santa	Clara	 37	 30	 10	 7	 13	 35	 36
10-Desp.	Aves	 33	 30	 9	 6	 15	 31	 42
11-Marítimo	 33	 30	 10	 3	 17	 21	 40
12-Portimonense	33	 30	 9	 6	 15	 39	 50
13-Boavista	 32	 30	 9	 5	 16	 23	 37
14-V.	Setúbal	 32	 30	 7	 11	 12	 25	 32
15-Tondela	 31	 30	 8	 7	 15	 33	 46
16-Chaves	 28	 30	 7	 7	 16	 23	 45
17-Nacional	 27	 30	 7	 6	 17	 30	 60
18-Feirense	 15	 30	 2	 9	 19	 17	 54

  PTS  J V E D GM   GS

30ª joRnADA
Tondela 1-0 Boavista

V. Setúbal 1-1 Portimonense
Nacional 0-1 Sporting

V. Guimarães 0-2 Desp. Aves
Belenenses SAD 1-3 Rio Ave

Moreirense 0-1 Chaves
Feirense 0-2 Braga

FC Porto 1-0 Santa Clara
Benfica	6-0 Marítimo

31ª joRnADA
26/04 Rio Ave 15:30 FC Porto
27/04 Portimonense 10:30 Feirense
  Santa Clara 10:30 V. Setúbal
  Sporting 13:00 V. Guimarães
  Desp. Aves 15:30 Belenenses SAD

28/04 Chaves 10:00 Nacional
  Marítimo 10:00 Tondela
  Braga 12:30	Benfica
  Boavista 15:00 Moreirense

 p j v E d
1-Liverpool 88 35 27 7 1
2-Man. City 86 34 28 2 4
3-Tottenham 67 34 22 1 11
4-Chelsea 67 35 20 7 8
5-Arsenal 66 34 20 6 8
6-Man. united 64 34 19 7 8
7-everton 49 35 14 7 14
8-Watford 49 34 14 7 13
9-Leicester City 48 35 14 6 15
10-Wolverhampton 48 34 13 9 12
11-West Ham 43 35 12 7 16
12-Crystal Palace 42 35 12 6 17
13-Newcastle 41 35 11 8 16
14-Bournemouth 41 35 12 5 18
15-Burnley 40 35 11 7 17
16-Southampton 36 34 9 9 16
17-B&H Albion 34 34 9 7 18
18-Cardiff City 31 35 9 4 22
19-Fulham 23 35 6 5 24
20-Huddersfield	 14	 35	 3	 5	 27

Inglaterra
PremIer league

caMPeonatos eUroPeUs - classificação

 p j v E d
1-juventus 84 31 27 3 1
2-Napoli 64 31 19 7 5
3-internazionale 57 31 17 6 8
4-Milan 52 31 14 10 7
5-Atalanta 52 31 15 7 9
6-Roma 51 31 14 9 8
7-Lazio 49 30 14 7 9
8-Torino 49 31 12 13 6
9-Sampdoria 45 31 13 6 12
10-Fiorentina 39 31 8 15 8
11-Sassuolo 36 31 8 12 11
12-Cagliari 36 31 9 9 13
13-Parma 34 31 9 7 15
14-Genoa 34 31 8 10 13
15-udinese 32 30 8 8 14
16-SPAL 2013 32 31 8 8 15
17-Bologna 30 31 7 9 15
18-empoli 28 31 7 7 17
19-Frosinone 23 31 5 8 18
20-Chievo 11 31 1 11 19

 p j v E d
1-paris sg 84 33 27 3 3
2-Lille 65 33 19 8 6
3-Lyon 59 33 17 8 8
4-Saint-étienne 56 33 16 8 9
5-Marseille 54 33 16 6 11
6-Montpellier 51 33 13 12 8
7-Stade de Reims 48 33 11 15 7
8-Nice 48 33 13 9 11
9-Nimes 46 33 13 7 13
10-Strasbourg 44 33 10 14 9
11-Rennes 43 33 11 10 12
12-Angers 41 33 9 14 10
13-Nantes 40 33 11 7 15
14-Bordeaux 38 33 9 11 13
15-Toulouse 36 33 8 12 13
16-Monaco 32 33 7 11 15
17-Amiens 32 33 8 8 17
18-Dijon 28 33 7 7 19
19-Caen 26 33 5 11 17
20-Guingamp 24 33 5 9 19

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P J V e D
1-Barcelona 77 33 23 8 2
2-Atlético Madrid 68 33 20 8 5
3-Real Madrid 64 33 20 4 9
4-Getafe 54 33 14 12 7
5-Valencia 52 33 12 16 5
6-Sevilla 52 33 15 7 11
7-Athletic 46 33 11 13 9
8-Alavés 46 33 12 10 11
9-Real Betis 43 33 12 7 14
10-espanyol 42 33 11 9 13
11-Real Sociedad 41 33 10 11 12
12-Leganés 41 33 10 11 12
13-eibar 40 33 9 13 11
14-Villarreal 36 33 8 12 13
15-Celta de Vigo 35 33 9 8 16
16-Girona 34 33 8 10 15
17-Levante 34 33 8 10 15
18-Valladolid 32 33 7 11 15
19-Rayo Vallecano 28 33 7 7 19
20-Huesca 26 33 5 11 17

eSPanha
lIga Santander

REsUlTADos 30ª
Sp. Covilhã 2-1 FC Porto B

Cova da Piedade 1-1 Leixões
estoril Praia 3-1 uD oliveirense

Farense 1-1	Penafiel
Varzim 1-0 Braga B

Paços Ferreira 2-1 Ac. Viseu
Benfica	B	1-3 FC Famalicão
 Académica oAF 0-0 Mafra
V. Guimarães B 2-2 Arouca

31ª joRnADA
23/04 FC Porto B 0-1 Varzim
26/04 uD oliveirense 14:00 Farense
27/04 Leixões 6:00 Académica oAF
  Mafra 11:00 Cova da Piedade
  Braga B 11:00 Sp. Covilhã
28/04 FC Famalicão 6:15 V. Guimarães B
  Ac. Viseu 10:00	Benfica	B
  Arouca 11:00 Paços Ferreira
	 Penafiel	11:00 estoril Praia

mElhoR mARcADoR j golos
1-Haris	Seferovic	[Benfica]	 25	 19
2-Bruno	Fernandes	[Sporting]	 29	 16
2-Bas	Dost	[Sporting]	 19	 14

 

EurOpa lEaguE

liga dOs caMpEÕEs

Tottenham (4-1) Dortmund    3-0       1-1
Ajax (5-2) Real Madrid       1-2       4-1
Man. united (3-3) Paris SG   0-2       3-1
Roma (3-4) FC Porto       2-1    1-3 (a.p.)
A. Madrid (3-2) Juventus       2-0       0-3
Schalke 04 - Man. City       2-3       0-7
Lyon (1-5) Barcelona       0-0       1-5
Liverpool (3-1) B. München   0-0       3-1

  P J V E D GM GS

taÇa dE pOrtugal - final

25 dE MaiO dE 2019
spOrting 12:15 fc pOrtO

e. Frankfurt (1-0) inter      0-0      1-0
D. Zagreb (1-3)	Benfica	 					1-0	 		0-3	(a.p.)
Sevilla (5-6) Slavia Praha      2-2   3-4 (a.p.)
Zenit (2-5) Villarreal      1-3      1-2
Rennes (3-4) Arsenal      3-1      0-3
Napoli (4-3) Salzburg      3-0      1-3
Valencia (3-2) Krasnodar      2-1      1-1
Chelsea (8-0) Dynamo Kyiv  3-0      5-0

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

Liverpool (6-1) fc porto      2-0      4-1
Tottenham (4-4) M. City      1-0      3-4
M. united (0-4) Barcelona      0-1      0-3
Ajax (3-2)- Juventus      1-1      2-1

Villarreal (1-5) Valencia 1-3 0-2
Benfica (4-4) Frankfurt 4-2 0-2
S. Praha (3-5) Chelsea 0-1 3-4
Arsenal (3-0) Napoli 2-0 1-0

Palavras de Nani, que mesmo longe continua a acompanhar a equipa de Alvalade

«CustOu-Me MuitO deixar O sPOrting»
Nani rumou ao orlando city em fevereiro e 

tem sido feliz na liga norte-americana, mas 
admitiu em entrevista à rádio renascença que 
deixar o Sporting não foi uma decisão fácil.
«Custou-me muito deixar o Sporting porque é o 

clube do meu coração. É um clube de que gosto 
muito, vibro muito, quero sempre que tenha suces-
so, mas apareceu uma nova oportunidade», come-
çou por dizer, esclarecendo: «Devido à situação 
financeira do clube e após uma conversa particular 
com os responsáveis do clube tudo indicava que ti-
nha de partir para esta nova aventura.» «Acho que 
foi melhor para as duas partes», sublinhou, acres-
centando: «Saí a bem com o Sporting, queria aju-

dar no que fosse possível. Nesse caso, ter de abdi-
car de continuar no clube devido a um salário alto. 
Mas é como digo, terei sempre o Sporting no cora-
ção, com muitas saudades já dos adeptos e de todos 
aqueles que me receberam e continuam a apoiar-
-me, mesmo de longe.» A apoiar de fora, o extre-
mo diz-se orgulhoso com a época que o emblema 
leonino está a fazer depois de tudo aquilo pelo que 
passou no verão de 2018: «Continuo a acompanhar 
a época do Sporting. Ainda faço parte desse plan-
tel e quero que tenham muito sucesso. Torço pelos 
meus companheiros, por todos aqueles com quem 
compartilhei o balneário, os jogos e o clube.»

liga: COMO O CaMPeãO vai ter de se suPerar

Quatro jogos para disputar e um mano a 
mano que perdura na frente, ninguém cede 

um palmo há cinco jornadas. Benfica e FC Porto 
iguais com vantagem das águias, sem margem 
para vacilar de um lado e do outro. A manter-
-se a tendência, o campeão vai precisar de uma 
reta final imaculada. Tanto águias como dragões 
terão muito provavelmente de superar grande 
parte dos seus registos das últimas épocas.
Na última década os dois rivais dividiram os tí-

tulos de campeão nacional. E muito se decidiu na 
solidez com que o campeão se destacou dos outros 
candidatos nos últimos jogos do campeonato. Os 
dragões foram sempre muito sólidos nas retas finais 
nos títulos ganhos neste período, mas só por uma 
vez conseguiram alinhar mais de uma dezena de 
vitórias a fechar, como é expectável que seja neces-
sário esta época. O Benfica conseguiu-o por duas 
vezes, mas foi menos consistente em algumas das 
temporadas em que acabou por assegurar o título. 
No ano passado, o campeão FC Porto venceu as 
últimas seis partidas, enquanto o Benfica só venceu 
dois dos últimos cinco jogos. À entrada para a 31ª 
jornada as águias estavam a dois pontos e não con-
seguiram inverter a tendência. O Benfica foi cam-
peão nas quatro épocas anteriores e em duas delas 
acabou com séries sólidas de vitórias. Em absoluto 
conseguiu-o em 2015/16, quando deu a volta ao 
campeonato, na luta com o Sporting, somando 12 
triunfos seguidos até ao título na última jornada. 
Em 2013/14 também ganhou 11 jogos seguidos até 
selar o título, a duas jornadas do fim. Depois aca-
bou a Liga com um empate frente ao V. Setúbal e 
uma derrota frente ao FC Porto, no meio de duas 
finais já depois da conquista do título: a Taça da 
Liga frente ao Rio Ave e a Liga Europa frente ao 
Sevilha. Em 2016/17 o Benfica foi campeão mas 

só venceu três dos últimos cinco jogos: empatou 
o dérbi com o Sporting à 30ª jornada, e atacou as 
últimas quatro rondas com três pontos de vantagem 
sobre o FC Porto. Conseguiu três vitórias seguidas 
que selaram o título, antes de um empate com o 
Boavista numa última ronda já em descompressão, 
com o tetracampeonato assegurado. Em 2014/15 
também só ganhou três dos últimos cinco jogos, 
tendo sido um empate, frente ao V. Guimarães, a 
lançar a festa na penúltima ronda. Em 2009/10, 
no outro título conquistado na última década, so-
mou oito vitórias seguidas até à consagração. Os 
títulos ganhos pelo FC Porto neste período foram 
sempre apoiados em retas finais fortes. A começar 
por 2012/13, quando o dragão deu a volta ao cam-
peonato nas últimas jornadas. A viragem aconteceu 
no clássico e no golo de Kelvin, mas para chegar 
ao título o FC Porto de Vítor Pereira somou sete 
vitórias seguidas nas últimas jornadas. Na tempo-
rada anterior também ganhou os últimos seis jogos, 
até assegurar esse título de 2011/12 a duas jornadas 
do fim. E em 2010/11, com Villas-Boas ao coman-
do, ganhou 16 jogos consecutivos, para conquistar 
o título na Luz a cinco jornadas do fim. Nas duas 
temporadas anteriores, com Jesualdo Ferreira, o 
FC Porto também fechou com séries sólidas: oito 
vitórias consecutivas até ao final do campeonato 
em 2009/10 e nove na época anterior, antes de um 
empate final com o Sp. Braga quando o título já 
estava garantido. Esta época os dados são diferen-
tes, uma situação rara e que promete uma guerra 
de nervos até final. O FC Porto leva seis vitórias 
consecutivas, o Benfica conseguiu frente ao Ma-
rítimo o quinto triunfo seguido. Com quatro jogos 
para jogar, o mais provável é que quem escorregar 
por uma vez fique irremediavelmente para trás. E 
o campeão terá de se superar também a si próprio.
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Passei muito tempo pro-
curando ajuda, mas as 
promessas nunca foram 
cumpridas, até que che-
guei ao pOdErOsO 
xaMã e ele colocou meu 
marido de pé. ele me 
deixou por outra mulher 
e mudou completamente 
comigo. O xaMã fez al-
guns rituais e uma novena 
e só em 9 dias ele estava 
procurando por mim. ele 
me pediu para voltar para 
casa e passar as férias 

juntos como uma família. Meu coração está muito feliz 
e satisfeito. Graças a este xaMã, poderei partilhar este 
Natal com o meu marido. 

antOnEtta k.

éramos uma família feliz ao 
lado	 de	 nossos	 filhos,	 mas	
essa felicidade acabou por 
causa	 da	 infidelidade	 do	
meu marido. Nós nos de-
sestabilizamos de uma ma-
neira enorme. Pedi-lhe para 
sair de casa e nunca mais 
voltar. Visite o xaMã para 
entender melhor porque ele 
estava confuso e através de 
uma roupa ele fez um estudo 

profundo e viu claramente como uma mulher o estava 
dominando através da Magia nEgra por interesse 
económico.	Eu	dou	infinitos	agradecimentos	ao	xaMã 
por libertar meu marido daquela mulher má e suas más 
intenções. Agora nossa casa voltou a ser como antes. 

aisha p.

eu sempre fui um ho-
mem muito dedicado à 
minha casa. Tentando 
dar o melhor como ma-
rido e pai. 
infelizmente, minha es-
posa começou a ter um 
comportamento inco-
mum. 
Começou	 a	 ficar	 cada	
vez mais distante, de-
sesperada, eu vim com 
o MEstrE e sou gra-
tO	infinitamente	por	ter	
devolvido minha família. 

MauricE davOinE


