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Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

Ville St. Laurent Galeries Saint-Laurent 2089 Bl. Marcel-Laurin H4R 1K4
Laval Galeries Laval 1545 Boul. le Corbusier H7S 2K6
Longueuil Place Désormeaux 2877 Chemin Chambly J4L 1M8

2090 Ave. Union H3A 2C2 
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*
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Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles
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Festa do ChiCharro à
Moda de rabo de Peixe
Sábado, dia 1 de abril de 2017, o círculo 

dos Amigos de rabo de peixe juntaram-se 
mais uma vez para festejar a grande festa do 
chicharro. 
O serão iniciou-se com as boas-vindas às pes-

soas presentes na sala de Nossa Senhora de Fá-
tima em Laval pela nova presidente Diane Bor-
ges. Seguiu-se a apresentação da nova direção, 
António Calisto vice presidente, Natércia Calis-
to tesoureira, Francisca Teixeira diretora, João 

Teixeira diretor, Robert Tavares diretor, Roberto 
Barbosa diretor. Os hinos foram tocados, se-
guindo uma bênção do Padre Carlos da Missão 
de Nossa Senhora de Fátima e deu-se início ao 
tradicional e delicioso jantar como sempre, chi-
charros frescos do mar dos Açores, oferta como 
já é costume de longa data de um dos maiores 
exportadores de peixe dos Açores, o senhor An-
tónio Moniz, mais conhecido como o Mineiro, 

baile
da Pinha

Continuação na página 6
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pAlAvrA Do DIretordireito à eutanásia?

A Paróquia de Rabo de Peixe or-
ganizou, recentemente, uma confe-
rência sobre a eutanásia, um tema 
que o Bloco de Esquerda e os seus 

apaniguados colocaram na ordem do dia e que será um 
assunto fraturante a debater no Parlamento português, 
logo a seguir à partida do Papa Francisco de Portugal, 
após a sua visita a Fátima para participar nas cerimó-
nias do primeiro centenário das aparições. 
De forma muita clara e sucinta, o Padre Pedro Rojo, 

que foi o convidado daquela conferência a pronunciar-
-se sobre esta temática, apresentou os argumentos 
prós e contras, que estão na ordem do dia e que con-
vém conhecer, em ordem a tomarmos uma posição 
consciente sobre este assunto, defendendo acima de 
tudo a vida.
O termo eutanásia tem origem grega, que significa 

boa morte ou morte sem dor, definindo-se como prática 
que proporciona uma morte rápida e sem dor para pa-
cientes em estado terminal ou que sejam portadores de 
uma doença sem cura que os coloque em sofrimento 
constante.
Na década de 70 do século passado a Holanda come-

çou a debater o assunto e após cerca de 30 anos de 
discussões foi o primeiro país do mundo a aprovar em 
abril de 2001 a lei de ajuda ao paciente para morrer.
Como argumentos a favor da eutanásia, muitos acre-

ditam que é preciso evitar o sofrimento do ser humano 
e a dor de uma vida que já não faz sentido. Por outro 
lado, acrescenta-se que se numa fase terminal da nos-
sa vida, não temos qualquer qualidade de vida, senti-
mo-nos incapazes e inúteis, constituindo por isso um 
fardo para a sociedade, pelo que não se deve colocar 
barreiras à morte.
Ainda como argumento a favor dos que defendem a 

eutanásia, diz-se que a vida não é um peso que temos 
de transportar, porque viver é bem mais que manter um 
organismo vivo, pelo que se não for para viver com dig-
nidade, para quê viver?
Naquela conferência houve lugar para se contrapor a 

estes argumentos, mormente que existem alternativas, 
que não a morte assistida, a pacientes com doenças 
terminais, mormente os cuidados paliativos, o trata-
mento da dor e do sofrimento humano. 
Outro dos argumentos colocados em oposição à euta-

násia é o caso dos médicos opositores de consciência, 
juramento que os impede, de em qualquer circunstân-
cia, consentir e apoiar a morte de um doente. Ainda, 
a legalização da eutanásia, poderá levar familiares e 
especialmente herdeiros, com interesses económicos, 
a recomendar a eutanásia de forma abusiva. Mais, a 
imprevisibilidade de prever o tempo de vida restante e 
a possibilidade de erro de diagnóstico poderão levar a 
mortes precoces e em vão. Foram apresentados diver-
sos casos sucedidos nos poucos países europeus em 
que a eutanásia é permitida, designadamente na Ho-
landa e na Bélgica.
Curiosamente, naquela conferência não se recorreu 

aos argumentos religiosos, em que optar pela eutaná-
sia seria renunciar à vida que Deus nos deu e que só 
Ele poderá tirar. Os que se opõem à eutanásia ainda 
adiantam que a morte de alguém poderá ter outros in-
teresses, tais como o tráfico de órgãos. No debate que 
a sociedade portuguesa é chamada a pronunciar-se 
importa ter em conta que existem muitas objeções à 
prática da eutanásia, como elementos religiosos, éticos 
e políticos, dependendo da sociedade em que o doente 
está inserido. No caso da religião, a principal objeção é 
o facto de considerarem que a eutanásia é tida como 
uma usurpação do direito à vida humana, vida essa que 
foi criada por Deus e é esse Deus o único que pode tirar 
a vida a alguém. Por outro lado, os médicos conside-
ram a vida algo sagrado, portanto da perspetiva da éti-
ca médica, a eutanásia é considerada homicídio. Para 
além disto, há casos em que os doentes estão desen-
ganados e depois conseguem curar-se. Na Holanda, de 
acordo com a agência de notícias ANP, dos 455 profis-
sionais entrevistados, metade já realizou eutanásia e 
ou suicídio (morte) assistido(a) e desses, 90% afirmam 
que a carga emocional envolvida é enorme, tanto por 
terem acompanhado os pacientes e seus familiares e 
saberem dos seus medos e esperanças, como também 
pela tensão e inevitável comoção que antecedem o pro-
cedimento e o procedimento em si mesmo.
Para rematar cito Santo Agostinho: “Nunca é lícito ma-

tar o outro: ainda que ele o quisesse, mesmo se ele o 
pedisse (…) nem é lícito sequer quando o doente já não 
estivesse em condições de sobreviver”.

a segurança nos aeroPortos sujeita 
aos esqueMas eConóMiCos e dos

lugares onde tudo se esCangalhou

o cliente passageiro nunca teve a vida tão complicada dentro e fora 
dos aviões. De repente somos invadidos com produtos dirigidos 

aos passageiros e a eliminação do prato do dia, que antes estava inclui-
do no bilhete. tudo em nome das melhorias da qualidade de serviço 
e segurança, ou da modernização desregrada e sujeita aos esquemas 
económicos e dos lugares onde tudo se escangalhou.
A proximidade com o passageiro na cadeira da frente é um fator crítico, 

com a mobilidade reduzida, contribuindo para que os cidadãos do mundo 
usufruam dos mesmos direitos de aperto sentados, de circulação e con-
tradições nas justificações dos atrasos frequentes. Até o  avião da «Air 
Transat» voo-TS 0232, já no caminho para Lisboa, onde devia chegar pri-
meiro, acabou por seguir para o Porto e depois Lisboa. Porque aconteceu? 
O tempo não foi... As pessoas que esperavam em Lisboa os familiares e 
amigos não tiveram a vida facilitada e os passageiros que chegaram com 
muitas horas de atraso foram ignorados. Não há forma de medir o estado 
de espírito e a paciência e outros incontáveis fatores, com as realidades de 
cada passageiro, que operaram num estado de obediência serena.
É claro para os passageiros, que me contam as tramas de viagens e eu 

próprio as tenho vivido, de que vivemos um novo ciclo, onde o nível de 
qualidade baixou e na realidade os passageiros são tolerantes. A compa-
nhia referenciada é evocada de entre outras com serviços iguais e com a 
mesma conduta. A aspiração dos passageiros é ter viagens com prazer, até 
porque o nível médio de crescimento dos passageiros continua a aumentar 
em todas as rotas, o que permite compensar a especial sustentabilidade.
Os aeroportos desempenham um papel vital na grande transformação de 

movimentação dos cidadãos de todo o mundo à procura de trabalho e de 
paz. O capital humano tem também desafios importantes para a sociedade 
nos setores de negócios e destinos turísticos.
A gestão da segurança nos aeroportos é uma preocupação de todos!... 

Mas não deve ser utilizada para justificar o mau desempenho no serviço 
prestado antes e durante a viagem e a sustentabilidade económica-finan-
ceira, tem que garantir valor para as várias partes interessadas.  São muito 
elevados os custos de construção dos terminais modernos e programas de 
segurança, cujos gestores chamam de eficientes e agradáveis? Imagino que 
os gestores quando deixam o avião têm o carro de serviço para os conduzir 
à saída do aeroporto e assim não sentem o impacto da longa caminhada até 
se chegar ao controle de saída. Logo a seguir vem a eliminação de serviços 
durante a viagem, que antes estavam incluídos no bilhete, nomeadamente 
as refeições, agora só pagas com o cartão de crédito, que agrava o respeti-
vo preço. Os gestores continuam a dizer que apostam na melhoria da qua-
lidade de serviço, na segurança e de inovação para o cliente passageiro?  
Com base na internalização de ferramentas será que os gestores torna-

ram-se em alicerces das organizações poderosas de outras hierarquias, que 
estão preocupados em controlar as pessoas, em nome da segurança e as-
sustando todos nós?  As pessoas não querem ser forçadas a mudar e natu-
ralmente resistem a esforços de terceiros para as forçar a mudar. A arte da 
mudança está em ajudar as pessoas a identificar as suas aspirações e o seu 
desejo de aprender e crescer.
 Só em Portugal, nos aeroportos passam cerca de 30 milhões de passa-

geiros todos os anos o que deve despertar uma maior consciência social e 
assim continuar a conseguir os bons benefícios económicos para os vários 
setores envolvidos e repensar o estabelecimento de estratégias de proximi-
dade com as comunidades espalhadas pelo mundo, que lidam com todos 
os povos.



A Voz de PortugAl  |  5 de Abril de 2017  |  P. 3

AgendA comunitáriA
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ConCurso Vozes do FestiVal
O Festival Portugal Montreal 2017 apresenta a sua 4ª 
edição do concurso, “Vozes do Festival”. és Português, 
Luso-descendente? Gostas de Cantar? Este Concurso é 
para ti! Prémios para todos os participantes. O vencedor/a 
participará no Festival. Todas as idades são bem-vindos. 
Inscrições estão abertas. Inscreve-te já... Lugares Limi-
tados! Contato: Júlio 514-578-3200 / 514-923-7174. julio-
lourencokk@hotmail.com. A Prática terá lugar no Restau-
rante “Estrela do Oceano”, segunda-feira, dia 15 de maio 
às 19h. O concurso terá lugar no Restaurante “Estrela do 
Oceano”, sexta-feira, 26 de maio às 20h.

jantar Pré-PasCoal
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hoche-
laga organiza no dia 8 de abril de 2017 pelas 19h30 o 
jantar Pré-pascoal animado pelo DJ Entre-Nós e Fátima 
Miguel. Ementa: entrada de camarão, filet de bife servi-
do com batatas e legumes, e para sobremesa, fondue 
de chocolate, Para mais informações 514-817-5875 ou 
514-593-7898.

alMoço da PásCoa
O Clube Portugal de Montreal organiza o seu almoço da 
Páscoa no domingo 16 de abril de 2017 pelas 13h, e 
será animado pelo Júlio Lourenço. Para mais informa-
ções 514-844-1406.

Sexta-feira, 7 de abril
emeNtA: lulAS guISADAS ou 

pANADoS De porco, SobremeSA

reServe o Seu lugar
Apc: 514 844-2269

j. FerNANDeS 514 501-1278
c. roSárIo 514 255-4849

ou por FAcebook

hoMenageM a todos os MúsiCos
do Céu Pelo FestiVal Portugal
O Festival Portugal Montreal 2017 presta homenagem a 
todos os músicos do Céu na comunidade. Sábado, 22 de 
abril, 2017, às 19h na igreja Santa Cruz, situado no 60 
Rachel Oeste. Jantar, Música e Animação. Para reservas 
contactar: 514-983-783; ou 514-570-5914; ou 514-923-
7174. Bilhetes brevemente na Santa Cruz.

e ainda o brexit

permitam-me regressar a 
este tema depois do de-

sencadear oficial do artigo 50 
do tratado de lisboa que permite o começo do 
procedimento de saída de um país membro da 
união europeia (ue). permitam-me também 
reafirmar o meu interesse e simpatia pela cons-
trução europeia por várias razões, mas acima 
de tudo pelo avanço civilizacional que encerra 
como potencial.
Compreendo os céticos, pois pessoalmente tam-

bém discordo de alguns caminhos que a UE toma 
ou deixa de tomar, da burocracia interminável, dos 
infindáveis regulamentos, da tecnicidade mons-
truosa e por vezes aberrante, da incapacidade de 
mobilização dos cidadãos e outras coisas mais; mas 
discordo absolutamente que destruindo a constru-
ção europeia seja o caminho a seguir. As desculpas 
da perda de identidade ou o fundamentalismo ca-
pitalista de abertura de mercados também não são  
justificativas para qualquer separação ou para uma 
abertura sem controlo, respetivamente. Ambas as 
opções pecam por um excesso de individualismo 
(nacionalista) que em nada beneficiam o conjunto 

dos países, ou mesmo o próprio que pretenda sair, 
neste caso o Reino Unido. Não há dúvidas que o 
Reino Unido (RU) é admirável pelas suas institui-
ções sócio-políticas, pela sua cultura, etc., e natu-
ralmente o seu senso de liberdade fará falta à UE 
como contrapeso a certas tendências políticas que 
imperam no velho continente. Concordo que não 
podemos forçar um país a manter-se amarrado a 
um compromisso que pura e simplesmente rejeita, 
mas a responsabilidade dos compromissos assumi-
dos deve ser assumida por ambas as partes. Neste 
processo, que muitos apelidam de divórcio, certa-
mente nenhuma parte ficará a ganhar. Mas acima 
de tudo quem fica a perder é a Humanidade, pois 
no seu todo teve um exemplo, ou melhor, um mau 
exemplo de péssima política tanto na UE como no 
RU. Há já diversas ilações a tirar de toda esta si-
tuação, mas infelizmente o que vejo é os interesses 
instalados preocupados em segurar o seu quinhão, 
tanto do lado da UE como do RU, enquanto a ple-
be ignorante, essa sim a principal perdedora deste 
processo, se deixa manipular por manifestações 
fantasiosas de manutenção de identidade, como se 
esta fosse uma coisa estática, ou de direitos de es-
colha como se vivêssemos todos isolados sem nos 
influenciar mutuamente.

ServIçoS De
coNtAbIlIDADe FerNANDeS

ImpoStoS
Temos uma grande variedade de serviços:
 - Declarações de Pensões
 - Contabilidade de companhias
 - Declarações
 - e muito mais....
A preços muito competitivos favor contactar

elIzAbeth ou DomINIc
514-566-2659 | 514-653-2659

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanlon SanderS teixeira
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101

montreal, qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

pierrefonds, qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632
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4ª-FEira 5 dE abril                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 O Outro Lado
5:51 Formação Profissional
 Sociedade Civil
7:24 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:05 Povo Que Reza
9:08 Carlos Coelho
 Filhos da Nação
9:42 O Sábio
10:22 A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Literatura Aqui
16:30 Brainstorm
17:13 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:42 Fronteiras XXI
1:14 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira 6 dE abril                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Guilherme Rosa
 Grande Entrevista
6:00 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Palavra aos Diretores
9:45 Zig Zag
10:17 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:50 Nutriciência: Jogar,
 Cozinhar, Aprender
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Portugueses pelo Mundo
17:00 Brainstorm
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
0:45 Madeira Prima
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-FEira 7 dE abril                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Maratona da Saúde
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Animais Anónimos
9:45 Zig Zag
10:00 Maratona da Saúde
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 Maratona da Saúde
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Vidago Palace
0:31 Curso de Cultura Geral
1:15 Hora dos Portugueses

1:30 Tudo é Economia

sábadO 8 dE abril                    
1:30 Tudo é Economia
2:15 Literatura Aqui
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses 
5:45 Arq 3
5:54 Sociedade Civil
7:00 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios 2017
10:00 Zig Zag
11:00 Podium
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Animais Anónimos
14:00 Donos Disto Tudo
15:00 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Felgueiras
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Papa-Léguas
 e Indie Campers
 Network Negócios 2017
21:15 Donos Disto Tudo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Danças do Mundo
0:00 Cá Por Casa 
 com Herman José
1:00 Estou nas Tintas
1:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 9 dE abril                 
1:30 O Princípio da Incerteza
2:30 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
7:00 Estou nas Tintas
7:30 Paraíso
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Parlamento
10:00 A Praça
11:00 Agora Nós
12:00 Gravidez de Risco
 Diga Doutor
12:45 Inesquecível
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
15:13 Moreirense x Benfica
 Liga NOS 2016/2017
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Voz do Cidadão
21:15 Hora dos Portugueses
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Got Talent Portugal
0:42 Doha (Qatar)
 Portugueses pelo Mundo

2ª-FEira 10 dE abril                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:15 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Literatura Aqui
9:30 O Sábio
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - Int.
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3

joSé DA coNceIçÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

AuguSto mAchADo
amachado@avozdeportugal.com

o nosso Portugal

A semana passada, leu-se no jN um arti-
go do seu subdiretor, David pontes,  com 

o título “um país em risco de sumir”. li-o 
com atenção.  vejamos o que pensa o senhor 
pontes do nosso portugAl de hoje,  e com 
a devida vénia eis o que ele escreveu: “em  
2080, soubemos esta semana, o país deverá 
ver reduzida a sua população para 7,5 mi-
lhões de habitantes.  o Norte, onde residiam, 
em 2015, 3,603 milhões de pessoas  deverá 
perder 1,526 milhões,  uma redução  de 42%,  
quase metade da sua população”. 
Estes números, traçados pelo Instituto Nacio-

nal de  Estatística, deveriam deixar-nos alar-
mados. Bem sei que a esmagadora maioria de 
nós já cá não estará para viver num país ainda 
mais desertificado em largas faixas do território 
e onde será cada vez mais complicado ter um 
modelo sustentável  de Segurança Social, que 
permita apoiar uma população cada vez mais 
envelhecida – “em 2018, escreve David Pontes, 
serão 317 idosos para cada 100 jovens. Mas, tal 
como os gráficos que o representam, esse é um 
caminho descendente, numa curva onde acaba-
remos por inevitavelmente  ser  todos apanha-
dos a caminho de um país inviável”.
“Por isso”, acrescenta o autor do texto, “mais 

do que o alarme que deveriam suscitar, estes 
números deveriam ser um apelo à ação, que 
tarda, para a qual não parece haver nem visão, 
nem coragem. Sim, não é fácil defender o pro-
longamento da vida ativa para quem teve no 
horizonte o descanso da reforma aos 65 anos. 
Sim, é muito complicado defender uma política 
ativa de captação de novos residentes, quando 

por todo o Mundo se erguem políticas agressi-
vas contra a emigração. E será sempre muito 
difícil tentar novas políticas de engenharia so-
cial, como cortar no número de horas de traba-
lho, flexibilizar a idade da reforma ou permitir 
às pessoas  suspenderem as suas carreiras para 
cuidar dos filhos, de forma a termos incentivos 
à natalidade mais impositivos. 
   Mas não fazer nada disto, mantendo con-

ceitos  que vêm de um mundo que já não exis-
te, é um bilhete de ida rumo a uma suave, mas 
dramática,  decadência. É nestes momentos que 
esses seres com quem mantemos uma constante 
relação de amor-ódio,  os políticos,  deveriam 
ser determinantes.  Cabe-lhes a eles ouvir, re-
fletir, esboçar propostas que nos convençam  de 
um horizonte mais amplo e nos dêem a coragem 
de ter ambição como país”. 
E o Subdiretor  diz mais: “Eu percebo que a 

derradeira vez em que nos falaram de um futuro 
que não estava balizado pelo limite anual do dé-
fice, durante o primeiro Governo de José Sócra-
tes, tem hoje péssima imprensa. Mas o impulso, 
mesmo que por escassez de recursos devesse 
ser ponderado e calendarizado de outra forma,  
era positivo. Problemas como o dos recursos 
energéticos, das alterações climatéricas,  das li-
gações às redes europeias de transportes ou da 
demografia precisam de quem tenha a coragem 
de ver mais longe”. Conclui o Subdiretor.
“vivemos num mundo que se tornou opres-

sivamente impessoal. muitos de nós sentimos  
que pouco mais somos do que números... 
Atordoado pela tendência a reduzi-lo a um 
simples artigo de um vasto código, o homem 
busca desesperadamente o pão do amor”, 
palavras de luther king.

a insónia bloqueia a inteligênCia

o sono reparador é o sono 
que renova a energia fí-

sica. é o sono profundo, re-
laxado e agradável. é o sono que alimenta a 
tranquilidade e estimula a inteligência. uma 
vida feliz começa com um sono feliz. quem 
tem um sono reparador pode melhorar em 
50% o seu rendimento intelectual: criativi-
dade, subtileza, assimilação de informações, 
atenção.
Muitos acidentes e decisões erradas ocorrem 

pela falta desse sono. Faça as pazes com a sua 
cama! Se desprezar o seu sono, estará a destruir 
o reactor da vida. Certo dia uma pessoa disse-
-me que passava a vida a querer dormir durante 
o dia e não compreendia o motivo. Perguntei-
-lhe se tinha insónias. Ela disse que não, mas 
que os seus pensamentos não paravam de bor-
bulhar na cabeça. Aí está a causa, disse eu. A 
mente agitada rouba energia do cérebro. Mes-
mo dormindo, as pessoas não descansam. Se 
tiver um trabalho intelectual excessivo, o seu 
sono não conseguirá repor a energia gasta. Pode 
lutar com o mundo, mas nunca com o seu sono. 
Sem o sono reparador, o corpo e a emoção fi-
cam drasticamente debilitados. É impossível 
ser saudável sem dormir bem. As doenças psí-

quicas são frequentemente desencadeadas ou 
intensificadas quando a insónia golpeia a men-
te. Dependendo da qualidade do seu sono, irá 
revelar-se uma pessoa agradável, tolerável ou 
insuportável. Se anda explosivo ou impulsivo, 
reflita sobro o seu sono. As pessoas que sofrem 
de insónias irritam-se até com a sua sombra. A 
insónia destrói a serenidade. Ela gera crises an-
siosas que bloqueiam a memória e leva o ser 
humano a reagir sem pensar, a reagir por ins-
tinto, como um animal. As maiores violências 
humanas foram cometidas nos primeiros trinta 
segundos das crises de ansiedade. Os nossos 
maiores erros também ocorreram nesse perío-
do. Bastam poucos segundos para ferirmos se-
riamente as pessoas. Sabe qual é a melhor res-
posta que deve dar quando estiver tenso?
O silêncio. O sono começa durante o dia. Não 

carregue o mundo às costas. Filtre os proble-
mas. Trabalhe com alegria. Faça leituras agra-
dáveis. Não faça refeições antes de se deitar. 
Evite ligar a televisão ou o computador na meia 
hora antes de dormir. O que fazer quando tem 
insónias? Procure relaxar. 
Se não conseguir, levante-se, pois a insónia 

rebelde odeia a cama. leia algo aborrecido, 
até a receita dos medicamentos serve. De-
pois, relaxe e vá para a cama. Se a insónia 
persistir por alguns dias, procure um médi-
co. porque a insónia leva a qualidade de vida 
ao caos.
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baile da Pinha

o clube oriental portu-
guês de montreal teve, 

mais uma noite dançante, a 
casa estava agradável com 
boa gente e um cheirinho a 

primavera. 

Também reinava, e por toda a sala, um chei-
rinho de uma carne de porco à alentejana que 
estava uma delícia não esquecendo a respetiva 
sopa e a sobremesa que, mais uma vez, estava de 
comer e chorar por mais. No meio da sala pen-
durada estava a pinha que como todos os anos 
com uma bonita decoração feita por três voluntá-
rios e a participação das casas comerciais, Salão 
Fides, Marché Sá, sapataria Alberto, restauran-
te Casa do Alentejo que com os seus donativos 
contemplaram os novos, rei e rainha da noite, 
Emídio Santos e Gabriela Santos, e brindando 

com champanhe a vitória com os cessantes do 
reino, dançando ao som do melhor conjunto da 
nossa comunidade (CONTACTO) com a voz do 
Carlos que também partilhou a noite com três ar-
tistas com canções bem conhecidas. E um grande 
nome não esquecido ADRIANO PEREIRA que 
com a sua voz de ouro fazia brilhar a casa quan-
do cantava, e outros mais que pisaram o palco do 
Clube Oriental. 

telmo bArboSA
tbarbosa@avozdeportugal.com

uma noite de glamour, 
baile em branco, pela 

primeira vez no restaurante 
estrela do oceano, excelente 

ideia da proprietária gabriela. 

Todos bem vestidos prontos para dar um pe-
zinho de dança ao som das melodias do Eddy 
Sousa e DJ Machado, todos em boa disposicao  
para festejar em amizade uma noite bem diver-
tida. As duas salas muito bem decoradas, de-

baile eM branCo no restaurante estrela do oCeano
FrANcIScA reIS
Fotos de Manuel Ribeiro

coração está a cargo de Cidália Cabral com a 
ajuda de Goretti Pereira e Johnny Pereira. Foi 
sem dúvida uma linda noite a repetir. 
orIgeNS DA NoIte brANcA:
Noite Branca refere-se a um evento cultural 

e artístico que ocorre anualmente em Paris. As 
noites brancas também são um tipo de celebra-
ção em áreas como São Petersburgo, Rússia. 
Eventos deste tipo tem as suas raízes em vários 
lugares nos países nordicos.
A raiz do evento é antiga especialmente nos 

países nórdicos, no entanto o conceito na sua 
forma atual foi introduzido em Paris em 2002 

O Presidente agradeceu a vinda de todos e lem-
brou que próxima festa será para a Noite Branca 
que se vai realizar no dia 22 de abril de 2017 com 
o cozido à portuguesa. Juntos fazemos a festa.

e reproduzido em muitas cidades como  Mon-
treal, Toronto, Roma, Bruxelas, Madrid, e em 
Portugal em Braga, Guimarães e Açores.
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Festa do ChiCharro à Moda de rabo de Peixe

acompanhado por sua esposa 
Eduarda que ao longo dos anos 
se deslocam para estarem pre-

sentes. É sempre um prazer recebê-los como 

também os amigos de Ontário e dos Estados-
-Unidos. Pudemos também assinalar a presença 

do Presidente da Junta d’Anjou, o Senhor Luís 
Miranda.
Houve vários prémios e certificados dos Res-

FrANcIScA reIS
Fotos de Humberto Cabral

taurantes Jano, Estrela do Oceano, Casa Minho-
ta, Chouriçor.
Este ano a animação não faltou, com o Grupo 

vindo de Toronto, os Panteras, e o bem conhe-
cido DJ Jeff Gouveia, não faltando o tradicional 
“Bailinho das Castanholas”, Baile do Pescador, 

o único nos Açores, e a marcha à moda de Rabo 
de Peixe. Uma festa bem animada com muita 
alegria entre amigos e familiares, o mais impor-
tante destas festas é o convívio entre amigos.
viva a vila de rabo de peixe, suas gentes e 

seus amigos.
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baniF: Portugueses na Venezuela eM
diFiCuldades Porque “PerderaM tudo”
A Associação de lesados do banif (Al-

boA), detetou, na venezuela, casos de 
emigrantes portugueses que estão a passar 
dificuldades porque “foram enganados” e 
perderam poupanças de 50 e 60 anos de tra-
balho em produtos do banco.
“Temos aqui casos que nos relataram de viva 

voz, de gente que hoje está a passar algumas di-

ficuldades, pessoas que vieram [emigraram] nos 
anos 60 e 70, que tem 50 e 60 anos de trabalho 
na Venezuela, que tinham as suas poupanças, 
pessoas já com uma faixa etária extremamente 
elevada e hoje não sabem o que hão-de fazer, 
perderam tudo”, disse o presidente da ALBOA.
Jacinto Silva falava à agência Lusa, em Cara-

cas, no âmbito da visita à Venezuela de uma de-
legação da ALBOA, para recolher reclamações 
para enviar ao regulador dos mercados finan-
ceiros em Portugal, sobre vendas fraudulentas 
de produtos pelo banco Banif.
“O Banif, para eles, era uma instituição que 

merecia toda a credibilidade, até porque era um 
banco originário da Madeira e muito da diás-
pora aqui é efetivamente da Madeira. Era o seu 

banco, o banco da sua região e acreditavam ple-
namente naquilo que os comerciais lhes diziam, 
e o que lhes diziam era que eram produtos segu-
ros, que não havia problemas”, disse.
Segundo aquele responsável há também “mui-

tos casos de acionistas” a quem foi dito que “as 
ações já só valiam um cêntimo e não podiam 
desvalorizar mais”.

“Na comercialização dos pro-
dutos do Banif houve claramente 
uma comercialização desajusta-
da, fora do próprio banco, muitas 
vezes nos encontros sociais, nos 
almoços e jantares. (...) Também 
vimos aqui testes de avaliação fei-
tos que são surreais, portanto mais 
uma vez dizemos, e era isso que 
esperávamos, que não fica dúvidas 
de que houve práticas enganosas 

na venda e na comercialização destes produ-
tos”, frisou.
Durante a recolha de reclamações, uma das 

sessões “aqueceu”, começando um dos lesados 
a dizer que na última fase do banco o já presi-
dente do Governo regional da Madeira, Miguel 
Albuquerque, acompanhou a Caracas uma mis-
são do Banif e “deu a cara”.
“Foi mais uma razão, porque se o presiden-

te dava a cara, era porque não estava tão mal, 
(mas) afinal estava”, afirmou o lesado.
jacinto Silva explicou ainda que “foi feito 

(em caracas) um trabalho que terá que ter 
continuidade” por parte da AlboA “para 
chegar ao maior número de lesados”.

eStudante morre engaSgada
em concurSo de panquecaS
Uma estudante de 20 anos da 

Universidade Sacred Heart mor-
reu depois de se ter engasgado 
durante um concurso de panque-
cas que se realizou no campus 
universitário. Caitlin Nelson mor-
reu no Hospital de Nova Iorque, 
no domingo, três dias após o 
evento que punha frente a frente 
várias fraternidades universitárias. Após comer cer-
ca de cinco panquecas, a jovem ter-se-á engasgado 
e caiu ao chão. Os colegas procederam de imedia-
to às manobras de reanimação para tentar ajudá-la, 
momentos antes de ela ser transportada para o hos-
pital em condições consideradas críticas, mas está-
veis, refere a Fox 5. Esta não é primeira vez que a 
família da jovem é assolada pela tragédia. O pai de 
Caitlin morreu nos ataques do 11 de Setembro, em 
Nova Iorque. Após a morte da estudante, os seus 
colegas realizaram uma vigília em sua memória.

São peterSburgo: número
de mortoS Subiu para 14,
trêS diaS de luto
Contam-se, para já, 14 mortes resultantes da explo-

são e, pelo menos, 39 feridos, de acordo com o no-
ticiado pela CNN. Entretanto, a explosão foi definida 
como ataque terrorista tanto pelo procurador-geral 
como pelo primeiro-ministro russo. Foram decreta-
dos três dias de luto na segunda maior cidade da 
Rússia.
Recorde-se que explodiu uma bomba, esta se-

gunda-feira, entre as estações de metro Sennaia 
Ploshchad e Instituto Tecnológico, na linha azul do 
metro de São Petersburgo. Foram encontrados ou-
tros dois dispositivos que não explodiram.
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio excecional
sobre o magníf ico cemitério

Notre-Dame-des-Neiges, o maior 
do país, permite-lhe homenagear

a vida de maneira realmente 
personalizada.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:

- 2 capelas
- 9 salões

- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores

- acesso fácil por transportes públicos

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para 

todo o típo de orçamento.

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

HOMENAGEAR A VIDA
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

agênciaS
de viagenS

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEdrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

5938 st-hubert (Rosemont) 
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gilbErtO
renovações

ligeiras
Cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

contabiliSta

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

www.acaixa.ca

ServiçoS 
financeiroS

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentiSta

eletricidade

agênciaS
funeráriaS

merceariaS

monumentoS

notárioS

padaria

renovaçõeS
4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

antÓniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalves

reStauranteS

importadoreS

ranchoS folclóricoS
caMpinOs dO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErdE T.:514.618.9087
EstrElas dO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas dO EncantO T.:514.388.4129
ranchO FOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias dE pOrtugal T.:514.844.1406

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

eScolaS

ajuda à FaMÍlia T.: 514.982.0804
aÇãO sÓciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

centroS

agência
AlgArve

reStauranteS

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIo Do DólAr cANADIANo
5 De AbrIl De 2017

1 euro = cAD 1,442350

sr. Kandji
Vidente MédiuM CoMPetente

Muito sério no seu doMínio. retorno do seu aMado, 
aMor, ProbleMa FaMiliais, suCesso soCial, PatriMónio 

e negóCios, eMPresarial, 
exaMe e boM senso nos jogos, desenfeitiçar. 

resultados eFetiVos eM 3 dias, 
disCrição assegurada.

tel.: 514.294.4309

ServiçoS conSulareS
EMbaiXada dE
pOrtugal EM Otava
t.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

assOciaÇãO dOs pais
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
ass. MulhEr pOrt. dO canadá T.:514.983-7837
ass. pOrtuguEsa n.s.F. dE laval   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
ass. pOrtuguEsa dO canadá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
ass. pOrtuguEsa dO EspÍritO santO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.251.9791
ass. pOrtuguEsa dE lasallE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
ass. pOrtuguEsa dE stE-thérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
ass. da tErra quEbEquEntE T.:514.237.3994
casa dOs aÇOrEs dO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cEntrO cOM. dO divinO EspÍritO santO
8672 Forbin Jason, Montreal T.: 514.353.1550
cÍrculO dE rabO dE pEiXE T.: 514.843.8982
clubE OriEntal dE MOntrEal
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugal dE MOntrEal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
FEstival pOrtugal EM Mtl T.: 514.923.7174
liga dOs cOMbatEntEs T.: 514.844.1406
spOrt MOntrEal E bEnFica
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

assoCiaçÕes e Clubes

cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425 | t.: 514.499.0359

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

514.522.5175

OraÇãO aO divinO EspÍritO santO
Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em 
tudo, Vós que iluminais todos os meus caminhos, 
para que atinja o meu ideal. Vós que me concedeis 
o sublime dom de perdoar e esquecer todas as 
ofensas e até o mal que me têm feito; Vós que es-
tais comigo em todos os instantes, eu quero humil-
demente agradecer por tudo o que sou e por tudo o 
que tenho e confirmar mais uma vez a minha espe-
rança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós 
e a todos os meus irmãos na perpétua glória e paz. 
Amén! Pai Nosso e Avé Maria. Obrigado mais uma 
vez. A pessoa deverá fazer esta oração três dias 
seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias 
terá alcançado a graça por mais difícil que seja. 
Publicar assim que receber graça. Agradeçe-Vos 
Senhor as graças desejadas. F.D.

oração

OraÇãO
Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendi-
das, a vós peço pelo amor de Deus atendei ao meu 
pedido. Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e 
entendidas, pelo sangue que Jesus derramou do 
seu corpo. Pelas lágrimas que Jesus derramou 
dos seus Sagrados Olhos, atendei ao meu pedi-
do. Meu Senhor Jesus Cristo, deitai-me a Vossa 
Bênção, afastai de mim os inimigos e dai-me sorte 
na vida. Que olhos do mal não me vejam, que os 
inimigos se afastem e cortai a força aos meus ini-
migos e atendei ao meu pedido. Se eu alcançar a 
graça de... ficarei devota de vós e mandarei publi-
car esta oração, pela Graça recebida. F.D.
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

empregoS

Precisa-se de um trabalhador em 
manutenção geral de edifícios em 

Westmount. Bom salário.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a 
tempo inteiro com experiência.

patrÍcia: 514-814-0362

Restaurante português procura um(a) cozinheiro(a) 
e um assistente de gerente com experiência para 
trabalhar a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022

Restaurante português muito conhecido 
precisa de um ajudante de cozinha

com ou sem experiência. 514-293-8450

Controle o seu peso. Sinta-se no seu melhor. 
Resultados garantidos. 

Pacote de experiência, 3 dias.
Carlos Palma: 514-961-0770

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

ROSA: 514-278-3956

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

jardins dEs bEauX-rÊvEs
Companhia paisagista procura homens para

trabalhar nos jardins. Com um mínimo de dois 
anos de experiência.
bOM saláriO

514-554-0213 Ou 450-641-7389

Precisa-se de um trabalhador em “Pavé Unis” 
com experiência. Podem nos contactar para o 

514 325-7729 ou enviar o vosso CV para 
josbucaro@bucaro.ca

cOMpanhia EM paisagisMO Está à prOcura
dE hOMEns cOM Ou sEM EXpEriÊncia

cOM carta dE cOnduÇãO. 
514-242-7649

Precisa-se de uma “nanny”, governante energética 
para cuidar de 2 crianças, jovem e que cozinhe. Se-
gundas e sextas-feiras perto do Metro Namur.
Por favor, ligue (514) 816-1215 ou (514) 261-0003

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click 
Mega pode ver os canais portugueses, brasi-
leiros, e outros mais, canais desportivos de 
todos os países, filmes, séries, possibilidades 
ilimitadas. Desloco-me para instalação. 
cansadO dE pagar tantO para a tElEvisãO

tElEFOna já:

514-267-8766

ServiçoS

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins
e um condutor de Classe 5.

Manuel Correia: 514-977-3248

empregoS

prEcisa-sE dE hOMEM para instalaÇãO  
dE aluMÍniO cOM Ou sEM EXpriÊncia

tEl.:514-362-1300

tErrassEMEnt sicurElla Et Fils inc.
Precisa-se de chefe de equipa e bons trabalhadores 
para trabalhar em pavimento na margem sul, Montreal 
e os seu arredores. Tipo de trabalho: Dominando as 
técnicas variadas em colocação de pedras, muros, es-
cadas, calçadas, turfa etc. Confortável na condução 
de material de construção (escavadora/camião). Com 
2 anos de experiência e carta de condução. 40h por 
semana. Excelente salário segundo a experiência.

pEtEr au 450-465-2969
oU inFo@SiCURELLaETFiLS.CoM

Precisa-se de empregado para
trabalho geral de armazém com

carta de condução.
Enviar o CV para mariap@ferma.ca

ou telefonar: 514-845-0164

† jOsE duartE
1936-2017

Faleceu em Montreal, no dia 29 
de março de 2017, com 80 anos 
de idade, Jose Duarte, natural 
da Lomba do Botão, da Povoa-
ção, São Miguel, Açores.

Deixa na dor a sua esposa Silvi-
na; seus filhos/as Angela, José 
(Erica) e Edgar (Linda); seus 
netos/as Edward, Priscilla (Jor-
dan), Sylvia, Christina e Vanes-
sa; seus bisnetos/as Adriano, 
Damien e Hailey, assim como 
outros familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Mount Royal Funeral Complex
1297 Chemin de la Forêt
outremont, Qc, H2V 2P9
(514) 279-6540
www.mountroyalcem.com

O velório teve lugar no dia 4 de abril de 2017. O funeral 
terá lugar hoje dia 5 de abril às 11h, na Igreja Santa Cruz. 
Irá a sepultar no Cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. A todos um sincero Obrigado, Bem-Haja.

†

†

guilhErME FOntEs

Faleceu em Montreal, no dia 30 
de março de 2017, com 71 anos 
de idade, o senhor Guilherme 
Fontes, natural de Santa Cruz, 
Lagoa, São Miguel, Açores, 
Portugal. 
Deixa na dor sua esposa Ma-
ria Eduarda Frias; suas filhas/o 
Grace, William, Nataly (Kevin); 
neta/o Sacha e Elijah, familia-
res e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram 
a cargo de:
alfred Dallaire | MEMOria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
danny pena
O Funeral foi celebrado ontem, terça-feira dia 4 de abril 
de 2017 às 10h na igreja Santa Cruz e foi sepultado no 
cemitério Repos Saint-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

ManuEl galEgO

Faleceu em Montreal, no dia 1 de abril de 2017, com 
81 anos de idade, o senhor Manuel Galego, natural de 
Biscoitos, Terceira, Açores, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Sra. Maria Lúcia Almeida; suas 
filhas/o Luísa (José), Lúcia (Paulo), Hélio (Rena); netos/
as; bisnetos/as, trisneto, sobrinhos/as, cunhados/as, fa-
miliares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
alfred Dallaire-Memoria
4231-B, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
danny pena
O Funeral foi celebrado ontem, terça-feira dia 4 de abril 
de 2017 às 11h na igreja Santa Cruz e foi sepultado em 
cripta no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza 
com experiência de preferência com referência.

altino Botelho: 514-327-5200

prEcisa-sE dE uM
bOM grElhadOr

cOM Ou sEM
EXpEriÊncia. 514-688-1015

paisagista rObErt caucci
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de

pedra e alcatrão com experiência e carta de condução
de classe 5. Precisamos também um assistente paisa-
gista. Assunto sério e salário segundo a experiência.

514-766-8390
Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de uma 
casa, 1 vez por semana e deve falar um pouquinho de 
francês ou inglês em westmount.

514-726-4245

Precisa-se de uma senhora para fazer
limpeza de uma casa com experiência.

514-274-3396
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carnEirO: Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. Amor: Poderá 
surgir uma nova amizade ou um novo relacionamento. Saúde: A atividade la-
boral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais para recupe-
rar energias. Dinheiro: Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão 
conduzi-lo ao bom caminho. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

tOurO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Ten-
dência para romper definitivamente com uma situação que já há muito tempo 
lhe causava mau estar. Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar despor-
to. Dinheiro: Boas oportunidades de negócio. 
Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

géMEOs: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e 
Mistério. Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão. vai ter mo-
mentos de grande felicidade, bem merecidos porque muito se esforçou para o 
conseguir. Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda a sema-
na. Tenha algum cuidado com os seus olhos. Dinheiro: Poderá receber uma 

quantia considerável de dinheiro. Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

caranguEjO: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Inicia-
tiva. Amor: Aprenda com os seus erros, de modo a não os cometer segun-
da vez. Pense bem naquilo que quer para não magoar os outros. Saúde: O 
cansaço tomará conta de si. A atividade laboral exige-lhe demasiado esforço 
físico ou mental. Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Seja mais 

determinado nos objetivos a que se propõe. Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

lEãO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Invista 
mais no seu relacionamento. Estará muito carente, procure ser mais otimista 
quanto ao seu futuro sentimental. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao 
exercício físico. Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e 
merece. Período positivo para colocar em marcha projetos. Números da Sorte: 

1, 5, 9,7, 45, 42

virgEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Jus-
tiça. Amor: Terá a capacidade de perdoar o mal que lhe fizeram. Saúde: Pode-
rá sofrer de problemas no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será 
valorizada. Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão conduzi-lo 
ao bom caminho. Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

balanÇa: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilí-
brio. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não espere que o amor vá ter 
consigo, procure ser você a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam. Saú-
de: Evite ambientes poluídos. Não esteja à espera de se sentir mal para ir ao 
médico, faça um exame médico completo. Dinheiro: A sua situação financeira 

sofrerá algumas alterações. Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

EscOrpiãO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guer-
reiro, Cuidado. Amor: terá a força e a determinação necessárias para fazer o 
que tem que ser. Seja mais compreensivo com o seu par. Saúde: Modere os 
condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período favorável 

ao desenvolvimento dos seus projetos. época favorável para pedidos de empréstimo, 
seja prudente. Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

sagitáriO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Po-
der. Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela precisa muito do seu om-
bro amigo.  Saúde: Poderá sofrer um grande descontrolo nervoso. Dinheiro: 
Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem 
económica. Os problemas financeiros tirar-lhe-ão algumas noites de sono. Nú-

meros da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

capricÓrniO: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. 
Amor: Visite um familiar que já não vê há algum tempo. Saúde: Cuide da sua 
pele. A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso. Dinheiro: 
Grandes mudanças a nível profissional. Tente controlar a impulsividade nos 
seus gastos. Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

aquáriO: Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Está 
preparado para enfrentar as novas emoções que o esperam. Poderá ser in-
justo com a sua cara-metade, cuidado. Saúde: Controle os níveis de açúcar 
existentes no seu sangue. Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão com 
um colega de trabalho. Tente não andar muito tenso. 

Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

pEiXEs: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: 
Semana propícia a novos encontros amorosos. 
Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam. 
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. 
Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8

horóScopo Maria helena Martins

titular
clubE
travE
atacantE
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cAçA PAlAVrAs | Futebol

quAntos quAdrAdos Você Vê?

ViageM a Paris

caros leitores,
A França é o país do 

mundo que mais turis-
tas recebe e, entre suas 
cidades, neste quesito, a 

campeã é Paris. As atrações da Cidade Luz 
são muitas, porém existem aquelas que não 
podemos deixar de ver como a Torre Eiffel 
que é o grande postal da cidade. Construída 
no fim do século XIX em treliça de ferro, 

permite, do seu topo, observar toda Paris e, 
ao entardecer proporciona uma visão sober-
ba da despedida do sol naquele dia. Vale a 
pena desfrutar desta beleza sem igual que a 
natureza nos proporciona.
Outra atração é o Arco do Triunfo, cons-

truído também no século XIX, em home-
nagem às vitórias de Napoleão Bonaparte, 
que fica no início da avenida Champs-Ély-
sées. Lá de cima se observa no horizonte, 
através de uma orientação gravada no seu 
parapeito, os pontos principais da Cidade 
Luz. Além disso, olhando para baixo ao re-
dor deste monumento vemos uma grande 
rotatória para a qual convergem doze ruas 
a que os franceses dão o nome de estrela 
ou, como dizem por lá, Charles de Gaulle 
Étoile.
Não podemos deixar de fazer um passeio 

de barco pelas águas do rio Sena para vis-
lumbrar as ilhas de La Cité e ilha de Saint-
-Louis que pertencem à cidade de Paris. 
Catedral de Notre Dame, a própria Torre 
Eiffel, museu do Louvre e Dorsay, diver-
sas pontes, vão desfilando aos nossos olhos 

como uma miragem.
O bairro de Montmartre é outro local im-

portante em Paris. Lá, a Igreja de Sacré-
-Coeur permite também, de sua cúpula, 
uma visão da cidade. Nas ruas que antece-
dem as escadarias da Igreja encontramos 
dezenas de pintores trabalhando ao ar livre 
e aqueles que retratam as pessoas instanta-
neamente buscam sem cessar clientes para 
colocá-los nas suas telas. Por ser um bairro 
boémio, é em Montmartre que se localiza o 
Moulin Rouge, um dos mais famosos caba-
rés da Cidade Luz.

Grandes pintores como Renoir e Monet, 
fazem de Paris um centro cultural muito 
apreciado. O Brasil também produziu e 
produz, nesta arte, importantes vultos como 
Cândido Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila 
do Amaral, Almeida Júnior e tantos outros, 
cujas obras se espalham por diversos mu-
seus brasileiros. Conhecer Paris é o sonho 
de muitas pessoas. Para outras, o sonho é 
conhecer o nordeste brasileiro, suas praias 
e tradições centenárias, o norte com a selva 
amazónica e os rios pródigos em água como 
não se vêem em lugar nenhum do mundo, o 
centro-oeste com o pantanal, o sul e sudes-
te com seu progresso desmedido. Achamos 
que estas pessoas estão corretas em conhe-
cer primeiro o seu país, mas não deixem de 
conhecer Paris.
Enfim, estar na Cidade Luz é viver mo-

mentos românticos, comer ótimos quei-
jos e beber vinhos ainda melhores, além 
de mergulhar nos seus museus e galerias 
de artes. São lembranças inesquecíveis 
entre as delícias de uma viagem.

joÃo ApArecIDo
DA luz
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solução

hOrizOntais: 1. Aqui, Finado. 2. Rui, Perenal. 3. Mo, Bar, Mato. 4. Aterrar, Lar. 5. 
Dali, Zunir. 6. Usa, Mas. 7. Ocaso, Doar. 8. Ali, Aplauso. 9. Lida, Ter, Se. 10. Avariar, 
Faz. 11. Rarear, Lira. vErticais: 1. Armada, Alar. 2. Quota, Oliva. 3. Ui, Elucidar. 4. 
Brisa, Are. 5. Par, Asa, Ia. 6. Feraz, Optar. 7. Ir, Rum, Ler. 8. Nem, Nadar. 9. Analisou, 
Fi. 10. Datar, Assar. 11. Olor, Proeza.
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hOrizOntais: 1. Cá. Indivíduo que faleceu. 2. Nome 
próprio masculino. Perene. 3. Contr. do pron. pess. com-
pl. me e do pron. dem. o. Estabelecimento ou local onde 
se servem bebidas. Terreno inculto, coberto de plantas 
agrestes. 4. Atemorizar. Pátria. 5. Contr. da prep. de com 
o adv. ali. Zumbir. 6. Serve-se de. Senão, dificuldade. 7. 
O pôr do Sol ou de qualquer outro astro no horizonte. 
Fazer doação de. 8. Naquele lugar. Palmas. 9. Azáfama. 
Possuir. A si mesmo. 10. Danificar. Realiza. 11. Tornar 
menos assíduo. Unidade monetária italiana (ant.).
vErticais: 1. Esquadra naval. Dar asas a. 2. Porção 
determinada. Azeitona. 3. Designa dor, admiração, re-
pugnância (interj.). Esclarecer. 4. Vento brando. Unidade 
de medida agrária equivalente ao decâmetro quadrado. 
5. Pessoa que dança, em relação àquela com quem 
dança. Membro guarnecido de penas que serve às aves 
para voar. Caminhava para lá. 6. Fecundo. Decidir-se 
por. 7. Mover-se de um sítio para outro. Bebida alcoó-
lica, proveniente da destilação do melaço. Recitar. 8. E 
não. Flutuar. 9. Examinou. 21.ª letra do alfabeto grego. 
10. Pôr data em. Tostar. 11. Cheiro agradável. Façanha.

o galaxy S8 assume-se como uma opor-
tunidade da Samsung fazer esquecer o 

galaxy Note 7 e as explosões de baterias que 

marcaram o final do ano passado. Para tal, a 
Samsung quer tornar o galaxy S8 o seu smar-
tphone mais seguro de sempre graças a novos 
standards de segurança que garantam que to-
das as unidades do smartphone não represen-

tam quaisquer riscos.
Uma das formas da tecnológica sul-coreana ga-

rantir esta segurança está em testes simultâneos 
a 50 mil Galaxy S8 dife-
rentes, carregando e des-
carregando a energia de 
modo a apurar se deter-
minada unidade é ou não 
segura. O risco ainda foi 
diminuído ao cortar a ca-
pacidade das baterias do 
Galaxy S8 e do Galaxy 
S8+, algo que a Samsung 
já indicou que não afe-
tará a maior autonomia 
em relação ao antecessor 
Galaxy S7 Edge.
O facto de submeter os 

Galaxy S8 a vários ciclos 
de carregamento tam-
bém não deverá afetar a 
longevidade da bateria, 

nota o Android Headlines. Na verdade, de acor-
do com a Samsung os Galaxy S8 são capazes de 
manter 95% da sua autonomia mesmo passados 
dois anos, quando anteriormente essa capacida-
de era de apenas 80%.

saMsung quer garantir que o
galaxy s8 será o Mais seguro de seMPre

cAsAl dA semAnA: quem são eles?

ler é uM Prazer Para toda a Vida,
diz MensageM do dia do liVro inFantil
“A leitura não serve apenas para desenvolver 
sentimentos e personalidades, ela é, acima de 
tudo, um prazer”, afirma o escritor russo Ser-
gey Makhotin na mensagem oficial do Dia In-
ternacional do livro Infantil.
Este ano cumprem-se 50 anos da celebração do 

Dia Internacional do Livro Infantil, uma iniciativa 
do Conselho Internacional sobre Literatura para 
os Jovens (IBBY) para a promoção do livro e da 
leitura, que coincide com o dia de aniversário do 
escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. To-
dos os anos há uma mensagem associada a este dia, 

assinada por escritores diferentes e a deste ano é 
do russo Sergey Makhotin sobre a importância de 
crescer com a leitura e com o objeto livro. “Quan-
do há rapazes e raparigas que dizem ‘Não gosto de 
ler!’, isso faz-me rir. Não acredito neles. Comem 
gelados, jogam jogos e vêem filmes interessantes. 
Dito de outro modo, gostam de se divertir! É que 
a leitura não serve apenas para desenvolver senti-
mentos e personalidades, ela é, acima de tudo, um 
prazer”, sublinha o autor. Na mensagem, intitulada 
“Vamos crescer com o livro”, o escritor russo es-
creve na primeira pessoa, recordando como se foi 
apropriando dos livros para brincar - “usava muitas 
vezes um livro ilustrado a fazer de telhado” -, ou 

como lhe serviram de amparo. “Muitos de nós te-
rão um dia pensado: este livro fala sobre mim! E 
a personagem favorita parece ser igual a nós. Tem 
problemas semelhantes, e resolve-os com digni-
dade. E há outra personagem que não é igual a ti, 
mas tu gostarias de seguir o seu exemplo, de ser 
tão corajoso e desembaraçado quanto ela”, afirma 
o autor.
A mensagem do Dia Internacional do Livro In-

fantil é acompanhada sempre de uma ilustração 
e o IBBY escolheu este ano o ilustrador Mikhail 
Fedorov. No entanto, em Portugal, o cartaz alusi-

vo à data é assinado pelo ilustrador João Fazenda, 
distinguido em 2016 com o Prémio Nacional de 
Ilustração. Hans Christian Andersen, patrono des-
te dia, nasceu em Odense a 02 de abril de 1805 e 
morreu em Copenhaga, a 04 de agosto de 1875. É 
considerado um dos mais importantes escritores de 
livros para a infância e juventude, com adaptações 
de histórias da tradição oral e criação de textos iné-
ditos que incorporam temas universais e intempo-
rais. Além de se celebrar em todo o mundo o Dia 
Internacional do Livro Infantil, foi criado na déca-
da de 1950, em honra do escritor, o prémio Hans 
Christian Andersen, como forma de reconhecer o 
trabalho dos autores na área do livro infantil.
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 p j v E d
1-Chelsea 69 29 22 3 4
2-tottenham 62 29 18 8 3
3-Liverpool 59 30 17 8 5
4-Manchester City 58 29 17 7 5
5-Man. United 53 28 14 11 3
6-Arsenal 51 28 15 6 7
7-Everton 50 30 14 8 8
8-West Bromwich 44 30 12 8 10
9-Stoke City 36 30 9 9 12
10-Southampton 34 28 9 7 12
11-Bournemouth 34 30 9 7 14
12-Watford 34 29 9 7 13
13-Leicester City 33 29 9 6 14
14-West Ham 33 30 9 6 15
15-Burnley 32 30 9 5 16
16-Crystal Palace 31 29 9 4 16
17-Swansea City 28 30 8 4 18
18-Hull City 27 30 7 6 17
19-Middlesbrough 23 29 4 11 14
20-Sunderland 20 29 5 5 19

Inglaterra
PremIer league

campeonatoS europeuS - claSSificação

 p j v E d
1-juventus 74 30 24 2 4
2-roma 68 30 22 2 6
3-Napoli 64 30 19 7 4
4-Lazio 60 30 18 6 6
5-Atalanta 58 30 18 4 8
6-Internazionale 55 30 17 4 9
7-Milan 54 30 16 6 8
8-Fiorentina 51 30 14 9 7
9-Sampdoria 44 30 12 8 10
10-Torino 41 30 10 11 9
11-Chievo 38 30 11 5 14
12-Udinese 37 30 10 7 13
13-Cagliari 35 30 10 5 15
14-Bologna 34 30 9 7 14
15-Sassuolo 31 30 9 4 17
16-Genoa 29 30 7 8 15
17-Empoli 22 30 5 7 18
18-Crotone 17 30 4 5 21
19-Palermo 15 30 3 6 21
20-Pescara 13 30 2 7 21

 p j v E d
1-Monaco 71 30 22 5 3
2-Paris SG 68 30 21 5 4
3-Nice 67 31 19 10 2
4-Lyon 51 30 16 3 11
5-Marseille 47 31 13 8 10
6-Bordeaux 46 31 12 10 9
7-Saint-étienne 44 30 11 11 8
8-Guingamp 41 31 11 8 12
9-Nantes 41 31 11 8 12
10-Toulouse 40 31 10 10 11
11-Rennes 40 31 9 13 9
12-Angers 39 31 11 6 14
13-Lille 37 31 10 7 14
14-Montpellier 33 31 8 9 14
15-Metz 33 29 9 8 12
16-Caen 32 31 9 5 17
17-Dijon 29 31 6 11 14
18-Nancy 28 31 7 7 17
19-Lorient 28 31 8 4 19
20-Bastia 25 31 5 10 16

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 65 26 20 5 1
2-RB Leipzig 52 26 16 4 6
3-Hoffenheim 48 26 12 12 2
4-B. Dortmund 47 26 13 8 5
5-Hertha BSC 40 26 12 4 10
6-FC Köln 37 26 9 10 7
7-E. Frankfurt 37 26 10 7 9
8-SC Freiburg 35 26 10 5 11
9-Schalke 04 34 26 9 7 10
10-B. M´gladbach 33 26 9 6 11
11-B. Leverkusen 32 26 9 5 12
12-W. Bremen 32 26 9 5 12
13-Wolfsburg 30 26 8 6 12
14-Hamburger SV 30 26 8 6 12
15-Mainz  29 26 8 5 13
16-FC Augsburg 29 26 7 8 11
17-FC Ingolstadt  22 26 6 4 16
18-Darmstadt 98 15 26 4 3 19

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 68 28 21 5 2
2-Barcelona 66 29 20 6 3
3-Atlético Madrid 58 29 17 7 5
4-Sevilla 58 29 17 7 5
5-Real Sociedad 49 29 15 4 10
6-Villarreal 48 29 13 9 7
7-Athletic 47 29 14 5 10
8-Eibar 44 29 12 8 9
9-Espanyol 43 29 11 10 8
10-Alavés 40 29 10 10 9
11-Celta de Vigo 38 27 11 5 11
12-Las Palmas 35 28 9 8 11
13-Valencia 33 29 9 6 14
14-Real Betis 31 29 8 7 14
15-Málaga 27 29 6 9 14
16-Leganés 27 29 6 9 14
17-Deportivo 27 29 6 9 14
18-Sporting Gijón 22 29 5 7 17
19-Granada 19 29 4 7 18
20-Osasuna 11 29 1 8 20

eSPanha
lIga BBVa

“PareCe que jogadores do sPorting
ainda têM Medo de ganhar”
jorge jesus analisou a vitória do Sporting 

este domingo em Arouca. o Sporting recu-
perou dois pontos em relação a Porto e Benfi-
ca após vencer este domingo em Arouca. 
Numa fase em que a equipa continua a relati-

vamente distante dos rivais, Jesus falou da apos-
ta na juventude, no “talento” e no “risco” que 
tal implica. “O Sporting não está a lutar para o 
título mas a pressão do título ainda está muito 

presente nestes jogadores. Parece que ainda têm 
medo de ganhar”, afirmou o técnico dos leões no 
flash-interview. Jorge Jesus destacou a importân-
cia da vitória em Arouca, realçando ser a sexta 
nos últimos sete jogos. No entanto, confessou ter 
preferido a resposta dos leões na primeira par-
te (onde viraram o resultado negativo) à exibi-
ção do segundo tempo. Sobre o início da partida 
dos leões, Jesus considerou que faltou “alguma 
competitividade” nos momentos defensivos nos 
primeiros 15 minutos, “mas depois de sofrer o 

golo a equipa transformou-se”. O Sporting “fez 
30 minutos, no período em que faz dois golos, de 
grande qualidade”. Já na segunda parte, “onde 
o 2-1 poderia dar alguma segurança”, tal não se 
verificou. Jesus diz-se “satisfeito por ter ganho” 
mas não pelo facto de a equipa não ter tido uma 
segunda parte ao nível da última meia hora da 
primeira parte. “O Sporting tem de jogar sem-
pre para ganhar independentemente da classifi-

cação e é isso que estamos a fazer”, disse ainda, 
realçando que os leões estão a trabalhar também 
para desenvolver jogadores mais jovens, “Uma 
coisa é ter talento, e estes jovens têm muito ta-
lento, outra coisa é ter conhecimento de jogo. 
Ninguém nasce ensinado e nós assumimos esse 
risco quando metemos alguns jogadores mais jo-
vens”, disse, acrescentando que se “perdem um 
bocadinho defensivamente em termos de disci-
plina tática. Mas quando têm a bola, aí sim, apa-
rece o talento”.

brunO dE carvalhO alErta quE nãO vai 
anDaR “ESConDiDo” QUaTRo MESES
O presidente do Sporting alertou hoje que não vai 

andar “escondido” quatro meses e que por isso não 
vai cumprir o castigo dos órgãos disciplinares da Fe-
deração Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a repre-
sentação do clube.
Bruno de Carvalho falava em Luanda, onde chegou 

hoje para oficializar, na terça-feira, a academia do 
Sporting na capital angolana.

Precisamente um ato que, disse, “também não o 
poderia fazer”, devido ao castigo de 113 dias de sus-
pensão que lhe foi aplicado pelo Conselho de Dis-
ciplina da FPF, que o considerou culpado de “três 
infrações de lesão da honra e reputação” do anterior 
presidente do conselho de arbitragem, Vítor Pereira.
“Não vou deixar de representar publicamente o 

Sporting. é o meu sonho desde os seis anos. Não 
vou andar escondido a assinar documentos e a fin-
gir que não sou presidente do Sporting, nem durante 
um dia, quanto mais durante quatro meses”, afirmou 
Bruno de Carvalho.
Embora sublinhando sempre que, no seu entender, 

não havia motivo para qualquer sanção, o presidente 
do Sporting afirmou que vai aceitar a “sanção des-
portiva” e não voltará ao estádio, até como forma 
de protesto, mas que não cumprirá a suspensão de 
representar o clube, por ser uma decisão “contra a 
Constituição, o Código Civil e o Código das Socie-
dades”. “Jamais, em tempo algum, vou deixar de 
representar publicamente aquilo que fui eleito, de 
forma democrática, quer para o clube, quer para a 
SAD. Não tem lógica nenhuma. Há regulamentos 
que, nós que os temos que aplicar, temos que ter o 
bom senso de não o fazer”, disse ainda. Além disso, 
Bruno de Carvalho queixa-se de ninguém ter expli-
cado como se chegou a uma sanção exata de 113 
dias de suspensão e que com a sua aplicação, proi-
bindo-o de representar o clube, “alguém” foi “mais 
papista do que o papa”. “Primeiro, para mim, não há 
lugar a castigo nenhum, mas muito mais grave é não 
poder representar em público o Sporting Clube de 
Portugal. E não me venham dizer que foram os clu-
bes que aprovaram isto [regulamentos], porque se 
o aprovaram, e o Sporting também, aprovaram-no 
mal”, criticou. O presidente do Sporting já anunciou 
anteriormente que pretende recorrer da decisão do 
Conselho de Disciplina até ao Tribunal Europeu se 
for constrangido no seu direito de se exprimir livre-
mente na defesa dos direitos do clube.
“Há de haver alguma intervenção, porque isto não é 

possível. Em Portugal lutámos muito pela liberdade”, 
rematou.

há momentos que ficam para a eternidade 
e a fantástica reviravolta do barcelona 

diante do paris Saint-germain, para a liga 
dos Campeões, vai ficar para sempre na me-
mória dos adeptos e dos intervenientes.
Mas na memória de muitos vai também ficar 

esta fotografia tirada a Lionel Messi nos feste-
jos após o 6-1, em Camp Nou. Dizem que uma 
imagem vale mais do que mil palavras… e, neste 
caso, têm razão.
O craque argentino fez questão de se encontrar 

com o autor desta fotografia, Santiago Garces, e 

autografou a imagem.
“A imagem agrupa a euforia coletiva e o feito 

histórico. Messi estava fora de si e desde que tra-
balho em Barcelona, nunca o tinha visto celebrar 
assim”, comentou o fotógrafo.

santiago garCes, desCreVeu “Foto da sua Vida”.
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taça de portugal

1-Portimonense 70 34 21 7 6 56 26
2-Desp. Aves 64 34 18 10 6 48 31
3-Varzim 55 34 15 10 9 42 36
4-U. Madeira 53 35 14 11 10 41 36
5-Santa Clara 51 34 14 9 11 35 36
6-Académica 51 34 14 9 11 34 27
7-Benfica B 50 34 14 8 12 45 46
8-Braga B 49 34 12 13 9 50 40
9-V. Guimarães B 48 34 14 6 14 46 40
10-Gil Vicente 48 34 11 15 8 36 32
11-Penafiel 47 34 13 8 13 46 47
12-Sporting B 46 34 13 7 14 51 51
13-FC Porto B 44 34 11 11 12 36 39
14-Sp. Covilhã 43 34 9 16 9 35 35
15-Ac. Viseu 42 34 10 12 12 37 42
16-Cova da Piedade 42 34 11 9 14 33 43
17-Vizela 41 35 8 17 10 32 39
18-Famalicão 40 34 10 10 14 37 43
19-Leixões 35 34 7 14 13 34 36
20-Freamunde 35 34 8 11 15 32 41
21-Fafe 35 34 8 11 15 43 52
22-Olhanense 21 34 5 6 23 35 66

  P J V E D GM GS

1-Benfica 65 27 20 5 2 57 14
2-FC Porto 64 27 19 7 1 59 13
3-Sporting 57 27 17 6 4 51 27
4-V. Guimarães 47 27 13 8 6 40 30
5-Braga 47 27 13 8 6 41 25
6-Marítimo 41 27 11 8 8 26 24
7-Rio Ave 38 27 11 5 11 31 34
8-Chaves 36 27 8 12 7 28 27
9-Feirense 35 27 10 5 12 25 40
10-Boavista 34 27 8 10 9 27 26
11-V. Setúbal 34 27 9 7 11 27 27
12-Belenenses 32 27 8 8 11 21 30
13-Arouca 27 27 8 3 16 25 44
14-Paços Ferreira 27 27 6 9 12 25 37
15-Estoril Praia 25 27 6 7 14 22 34
16-Moreirense 21 27 5 6 16 24 42
17-Nacional 17 27 3 8 16 18 45
18-Tondela 17 27 3 8 16 18 46

  P J V E D GM GS

resultAdos
31/03 Chaves 1-0 P. Ferreira
  Nacional 1-2 Guimarães
01/04 Tondela 0-2 Estoril Praia
  Boavista 0-1 Rio Ave
  Benfica 1-1 FC Porto
02/04 Setúbal 2-0 Moreirense
  Belenenses 1-2 Feirense
  Arouca 1-2 Sporting
  Braga 3-3 Marítimo

07/04 Feirense 15:30 Braga
08/04 Paços Ferreira 11:00 Arouca
  FC Porto 13:15 Belenenses
  Sporting 15:30 Boavista
09/04 Rio Ave 11:00 V. Setúbal
  Estoril Praia 11:00 Nacional
  V. Guimarães 13:00 Tondela
  Moreirense 15:15 Benfica
10/04 Marítimo 15:00 Chaves

PrÓXimA JornAdA

    1ª Mão     2ª Mão
Celta de Vigo-Genk 13/04  15:05 20/04  15:05
Ajax-Schalke 04 13/04  15:05 20/04  15:05
Lyon-Besiktas 13/04  15:05 20/04  15:05
Anderlecht-Manchester United 13/04  15:05 20/04  15:05

      1ª Mão     2ª Mão
V. Guimarães - Chaves       2-0 04/04  15:15
Estoril Praia - Benfica       1-2 05/04  15:15

    1ª Mão    2ª Mão
Borussia Dortmund-Monaco 11/04  14:45 19/04  14:45
Juventus-Barcelona 11/04  14:45 19/04  14:45
Bayern München-Real Madrid 12/04  14:45 18/04  14:45
Atlético Madrid-Leicester City 12/04  14:45 18/04  14:45

resultAdos
01/04 Desp. Aves 1-0 Santa Clara 
  Braga B 4-2 Freamunde
02/04 Gil Vicente 1-0 Académica
  Famalicão 0-0 Guimarães B
  Benfica B 0-4 U. Madeira
  Vizela 2-1 Portimonense
  C. da Piedade 1-0 Sp. Covilhã
  Ac. Viseu 2-2 Leixões
  Sporting B 5-1 Olhanense
  Varzim 1-1 Penafiel
03/04 Fafe 1-2 FC Porto B

06/04 Académica 15:15 Desp. Aves
08/04 Sp. Covilhã 6:15 Benfica B
09/04 Portimonense 6:15 Gil Vicente
  FC Porto B 10:00 Cova da Piedade
  U. Madeira 11:00 Varzim
  Santa Clara 11:00 Sporting B
  Penafiel 11:00 Braga B
  Leixões 11:00 Freamunde
  Fafe 11:00 Famalicão
  Olhanense11:00 Ac. Viseu
10/04 V. Guimarães B 11:00 Vizela

PrÓXimA JornAdA

 j p
1-Columbus Crew 5 10
2-Atlanta United FC 4 7
3-New York City FC 4 7
4-NY Red Bulls 5 7
5-Orlando City 3 6
6-Toronto FC 4 6
7-Chicago Fire 4 5
8-NE Revolution 4 4
9-DC United 4 4
10-Impact Montréal  4 3
11-Philadelphia Union 4 2

 j p
1-Portland Timbers 5 10
2-Houston Dynamo 4 9
3-FC Dallas 3 7
4-SJ Earthquakes 4 6
5-Sporting KC 4 6
6-Seattle Sounders 4 5
7-Colorado Rapids 3 4
8-Vancouver Whitecaps 4 4
9-Minnesota United 5 4
10-LA Galaxy 4 3
11-Real Salt Lake 5 2

mlS

“ganhar todos os jogos?
se não aConteCereM Coisas anorMais...”
presidente do Fc porto não dá cam-

peonato por perdido após o empate 
frente ao Benfica. Pinto da Costa defen-
deu, depois do empate do Fc porto 
com o Benfica (1-1), que ainda há 
muito campeonato de futebol pela 
frente e que, caso não aconteçam 
“coisas anormais”, os ‘dragões’ po-
dem ganhar todos os jogos.
 “[Empate] significa um ponto para 

cada um e que as posições ficaram na 
mesma, com o Benfica à frente um 
ponto com muito campeonato pela 
frente”, começou por dizer o presi-
dente portista, na zona mista, após o 
fim do Benfica-FC Porto, da 27ª jor-
nada, que acabou empatado 1-1. 
Pinto da Costa assumiu que acredita 

que os ‘dragões’ podem vencer todos 
os jogos até ao final do campeonato, 
“se não acontecerem coisas anormais como 
aconteceram no FC Porto-Vitória de Setú-
bal”. Insistentemente questionado sobre se 
está preocupado com questões de arbitra-
gem, o líder ‘azul e branco’
escusou-se a responder: “Deve querer que 

eu fale de arbitragem, mas eu não falo”. 
O presidente do FC Porto garantiu que a 

equipa está confiante de que pode ganhar 
qualquer jogo e apresentou a exibição dos 
seus jogadores, no estádio da Luz, como 

prova disso. 
“[O FC Porto] não ganhou, podia ter gan-

ho. Foi um jogo muito bem disputado, fo-
ram duas grandes equipas, com um bom 
árbitro. Não há nada a dizer”, concluiu. 
Com o empate, o Benfica soma 65 pontos, 
mais um do que o FC Porto.

luCiano gonçalVes aMeaça
CoM greVe dos árbitros

“Mais uMa Vez, o guarda-redes
do FC Porto Foi deCisiVo”

luciano gonçalves exige “o mínimo 
de segurança”. luciano gonçalves, 

presidente da Associação portuguesa de 

árbitros de Futebol, admitiu que os juí-
zes de jogo podem avançar com greve 
em todas as competições. 
Falando à Rádio Renascença, o dirigente 

exige medidas imediatas para colocar pon-
to final na onda de agressões a árbitros que 
se tem vivido nos últimos meses, sendo o 
mais recente exemplo o caso registado na 
partida entre o Canelas e o Rio Tinto.
“Estamos unidos, mas é necessário o 

apoio de outras instituições. Não basta es-
tarmos fartos e pararmos. Queríamos que o 
problema fosse resolvido de vez e não só 
por uma semana ou duas. Mas esse pode 
ser o caminho. Só pedimos o mínimo de 
segurança para podermos realizar o nosso 
trabalho em campo. Cada vez mais está em 
causa a verdade desportiva”, afirmou.

pizzi elogiou a exibição de Iker casi-
llas na luz. pizzi lamentou, na zona 

de entrevistas rápidas, que o 
Benfica não tenha conseguido 
traduzir a “avalanche” ofen-
siva que produziu em golos. 
O médio considerou mesmo 

que só Iker Casillas salvou o FC 
Porto de uma derrota na Luz. 
“Entrámos muito bem, com 

enorme vontade de vencer. Fo-
mos muito fortes, agressivos, 
conseguimos fazer o golo e 
tivemos mais duas oportunida-
des. O 2-0 daria uma tranquili-
dade maior. Na segunda parte, o FC Porto 
entrou um bocadinho melhor, conseguiu 
o empate e depois foi uma avalanche da 
nossa parte. Mais uma vez o guarda-redes 

do FC Porto foi decisivo. Nós não ficámos 
mais contentes de certeza. Queríamos era 

vencer. Infelizmente não conseguimos. O 
guarda-redes do FC Porto foi absoluta-
mente decisivo. 
Dependemos só de nós”.
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