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Le pLus ancien journaL de Langue portugaise au canada - depuis 1961

A Voz de PortugAl

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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Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles
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grElhadOs sObrE carvãO

Aproveite este tempo para unir 
à família e renovar a esperança!

Feliz Páscoa
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A formA como A empresA se comportA 
é vitAl porque é A bAse de todAs

As relAções humAnAs

A falta de confiança nos negócios continua a ser motivo de preocu-
pações e uma ameaça ao crescimento. A colaboração com os go-

vernos deve estimular um crescimento que beneficie os cidadãos. O 
impacto do crescimento explosivo na remuneração de seis líderes da 
empresa «Bombardier» depois dos Governos do Québec e Canadá 
terem entregue milhares de dólares de apoio à inovação e produção 
revoltaram a perceção do público.
Os líderes precisam das capacidades de conceção e desenvolvimento de 

processos para melhorar continuamente a empresa e terão de ter boas ap-
tidões de tecnologias e a capacidade de compreender processos de pro-
dução sofisticados e saber trabalhar em equipa.
Atualmente quanto vale o trabalho de um líder?... Para possibilitar uma 

avaliação e o impacto das suas ações boas e más, aqui temos a reunião 
de alguns dados, suando as suas decisões estratégicas para colherem os 
seus benefícios pessoais em 2016: “Alain Bellemare 12 millions. Pierre 
Beaudoin 7 millions. John Di Bert 5 millions. David Coleal 6 millions. 
Frederick Cromer 6 millions. Laurent Troger 6 millions”.
Ao mesmo tempo centenas de trabalhadores são despedidos e o negócio 

é visto apenas como forma de aumentar o valor para os acionistas, que 
navegam ao mesmo tempo com os lucros para os paraísos financeiros 
sem cumprirem os seus deveres fiscais e económicos com o governo, 
que administra o dinheiro resultante dos impostos pagos pelos cidadãos. 
O público até tem concordado com os apoios às empresas em nome do 
crescimento e criação de postos de trabalho. Ora, é sabido que já é tar-
de para recuperar a confiança no Governo, porque a entrada de capital, 
com champanhe na sala “Bombardier” antes dos líderes conseguirem 
os benefícios do enorme investimento, teve uma grande penalidade do 
público, por não haver demonstração da capacidade de gestão dos líderes 
e responsabilidade de Estado. A qualidade nas relações de trabalho na 
empresa atingiu agora os níveis mais baixos de sempre.
Os fatores de sucesso mais importantes para empresas, nações e traba-

lhadores serão a inovação e a educação, que podem levar a melhorias 
significativas para todos. Para aproveitarem as oportunidades, as comu-
nidades terão de trabalhar em conjunto para desenvolverem os pontos 
fortes e onde as aptidões sejam pagas com salários e lucros competitivos 
com base na confiança e deveres cumpridos. 
Mas a onda popular “agora” é alinhar o pensamento na lista dos pre-

sidentes mais bem pagos, dos atletas que marcam presença na lista dos 
mais bem pagos... Como que o nosso destino esteja a ser traçado naque-
las listas. 
O comboio em marcha vai parar no próximo apeadeiro com as pessoas 

à procura de confiança na justiça, melhores níveis económicos e líderes 
com mão-de-obra barata, para que as empresas estrangeiras invistam no 
Canadá, são palavras de ministros quando falam dos trabalhadores.
As únicas soluções positivas é que fiquem no Canadá as mais – valias 

retiradas do labirinto económico. Mas as mais-valias nunca ficam cá e 
a justiça não existe enquanto as empresas tiverem mais força do que o 
Governo. As políticas que estão à disposição do Governo quais são? 
A política fiscal e de subsídios, a política das multas nomeadamente 

nas estradas e as relações diplomáticas. Isto é o Canadá que zigueza-
gueia. O Canadá é um país atrativo e seria bom que retomasse o seu 
papel relevante na história.

AfinAl, os pescAdores são ou
não prejudicAdos com A
pArAgem biológicA?

A dúvida parece ter ficado 
adensada em resultado da 
abordagem feita pelos socais 
democratas acerca das com-
pensações financeiras da União 

Europeia, em caso de paragem biológica de cer-
tas espécies piscícolas.
Por um lado, o PSD/Açores garantiu que o Governo 

Regional poderia ter solicitado compensações euro-
peias para apoiar os pescadores e armadores, que 
ficam temporariamente sem pescar goraz durante o 
período de defeso por paragem biológica, acusan-
do o Executivo Regional de mentir. Este debate vem 
na sequência da resposta do Governo Regional, 
após uma questão do PSD na Assembleia Legisla-
tiva, defendendo que não era possível haver essa 
compensação financeira. Face a esta conclusão, a 
Deputada Europeia eleita pelo PSD, Sofia Ribeiro, 
colocou o assunto à Comissão Europeia e a respos-
ta que obteve era muito clara: os Açores podem ati-
var o mecanismo de compensação aos pescadores 
e aos armadores por não pescarem o goraz. Res-
posta que contradiz o Governo açoriano. Entretanto, 
no encontro realizado com pescadores em Rabo de 
Peixe, tanto o líder Duarte Freitas, como a Deputada 
Sofia Ribeiro transmitiram aos homens do mar que 
a Comissão Europeia garantiu que a cessação tem-
porária da pesca do goraz nos Açores para a recu-
peração biológica desta espécie poderia ser cofinan-
ciada pelo Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas (FEAMP). Entendamo-nos! Por um 
lado, a Comissão Europeia garante por escrito que 
a paragem biológica do goraz é confinanciada pelo 
FEAMP, por outro o Governo Regional, pela voz do 
Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, 
vem a público desmentir as declarações da Deputa-
da, afirmando publicamente que o PSD está a detur-
par a realidade. Afinal, em que ficamos?
Os pescadores vivem uma grave situação econó-

mica e social e não podem ser um joguete nas mãos 
dos políticos. Deixem-se de jogadas palacianas e 
digam a verdade. A paragem temporária da pesca 
do goraz nos Açores para a recuperação biológica 
pode ou não ser cofinanciada pelo Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP)? Os 
pescadores têm de saber a verdade e não as meias 
verdades. Por outro lado, deixo a pergunta comple-
mentar muito direta: no caso da paragem biológica, 
o mecanismo de apoio no âmbito do Fundo Euro-
peu dos Assuntos Marítimos e das Pescas poderá 
ser acionado, sem que haja penalizações futuras na 
atribuição da quota do goraz para os pescadores 
açorianos? Esta é a questão que importa respon-
der. Estou muito curioso quanto à clarificação deste 
assunto. De acordo com Gui Menezes, Secretário 
Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, se a Região 
tivesse proposto uma paragem biológica para esta 
espécie, não teria sido possível manter as 508 tone-
ladas de quota para este biénio aquando das nego-
ciações em Bruxelas, em Novembro de 2016. Diz o 
Governo Regional que a “aplicação das regras, caso 
houvesse essa necessidade - o que não se verifica -, 
significaria que os armadores e pescadores açoria-
nos teriam apenas direito a dois meses por ano de 
compensação financeira. Por outro lado, dois meses 
por ano de defeso não teriam qualquer efeito tan-
gível no estado do recurso.” Gui Menezes salientou 
ainda que “os dados científicos mostram uma recu-
peração da abundância desta espécie, razão pela 
qual se justificou a manutenção da quota do goraz 
para os Açores. A guerra de palavras instalou-se 
quando a Deputada ao Parlamento Europeu colocou 
o dedo na ferida ao afirmar publicamente que não 
podia admitir que se esteja a dar uma informação 
errada ao sector, lamentando a opção política do 
Executivo açoriano, que deve assumir as suas res-
ponsabilidades” nesta questão.  Sofia Ribeiro referiu 
ainda que se o Governo Regional tivesse ativado o 
mecanismo do Fundo Europeu dos Assuntos Marí-
timos e das Pescas junto da Comissão Europeia, a 
partir daquele momento os pescadores e armadores 
teriam direito a uma compensação. Os pescadores 
merecem saber a verdade.
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AgendA comunitáriA

jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

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.

Sexta-feira, 14 de abril
emeNtA: SopA,

BAcAlhAu À Apc, SoBremeSA

reServe o Seu lugar
Apc: 514 844-2269

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

ou por FAceBook

legAlizAções perigosAs

A Marijuana, ou cannabis, 
tem estado na berlin-

da no Canadá e outros países pela crescente 
pressão para a legalização do seu comércio e 
uso em geral (alguns países, incluindo alguns 
estados dos EUA já a legalizaram). Passando 
pelos seus atuais utilizadores, que obviamente 
advogam em favor da sua liberalização, temos 
espantosamente determinados grupos que 
apresentam os mais diversos e, permitam-me 
a expressão, estapafúrdias justificações para 
apoiar ou pelo menos “amaciar” a opinião pú-
blica para a sua legalização.
Antes de mais estamos a falar do quê quando 

falamos de marijuana? Falamos de um prepara-
do feito a partir de uma planta (cannabis) que 
independentemente da sua forma de entrada no 
organismo (em geral por inalação ou ingestão) 
provoca efeitos físicos e psíquicos considerá-
veis. Naqueles com uma utilização prolongada 
provoca dependência, enfraquecimento das ca-
pacidades mentais para quem começa quando 
adolescente ou mais novo, problemas nos fetos 
para as mães que a utilizam, alucinações,  pro-
blemas respiratórios (apesar de ainda não haver 
evidência de causar mais cancro), problemas 
mentais (apesar de haver alguma controvérsia 
pois nem todos os estudos apontam para o mes-
mo resultado). 
No curto prazo após ser fumada ou ingerida 

provoca alteração nos sentidos incluindo a visão, 
capacidades motoras, alteração do sentido do 
tempo e alterações mentais ao nível da memória 
e da capacidade de resolução de problemas. Esta 
informação foi retirada de websites dos EUA re-
lacionados com a droga, seu abusos e efeitos, e 
julgo que é evidente que não estamos a falar de 
um simples cigarrinho que no século passado es-
tava tão em voga e que até dava um certo status. 
Os efeitos a longo prazo não estão totalmente 
esclarecidos, ainda que haja evidência dos seus 
fortes efeitos de dependência. 
Sendo a maior droga ilegal usada (nos países 

que ainda não a legalizaram) a pressão económi-
ca e financeira tem sido tremenda, tanto no ali-

ciamento pela promessa de uma nova “indústria” 
como pela promessa de rendimentos para todos, 
incluindo para os governos na recolha de impos-
tos associados a esta nova atividade económica. 
É interessante ver diversas personalidades apre-

sentarem cálculos dos rendimentos previstos. Es-
trategicamente fica por calcular os custos que a 
sociedade teria de suportar devido aos efeitos da 
utilização desta substância, nos seus efeitos dire-
tos sobre a saúde do utilizador, como nos efeitos 
indiretos pelo impacto na falta de rendimento 
das pessoas nas suas funções profissionais, nas 
suas vidas pessoais e até mesmo na sua vida em 
sociedade, por exemplo, o simples conduzir de 
uma viatura, de uma máquina ou outro qualquer 
equipamento de responsabilidade sobre o efeito 
desta substância, que altera as faculdades inte-
lectuais e motoras, com certeza aumentará o nú-
mero de resultados indesejáveis com prejuízos 
materiais e quiçá humanos.
Dentro desta luta de interesses, será que a so-

ciedade precisa de mais uma droga? Será que 
ninguém se levanta e pergunta porque razão uma 
sociedade se esforça tanto por legalizar uma dro-
ga, que nitidamente traz efeitos nocivos ao in-
divíduo? Este é um sintoma mais grave de uma 
sociedade doente, ou melhor, de uma Humani-
dade doente, que se inclina a legalizar o perigo 
como se este o deixasse de ser apenas pela sua 
legalização social. 
O que é necessário é sim educação, mais uma 

vez afirmo. E não apenas a educação técnica, do 
b-á-bá, mas da educação do indivíduo enquanto 
ser humano, nas suas diversas componentes in-
cluindo psicológicas. 
Sem este novo passo passaremos de época em 

época à procura da fuga da realidade em vez 
de a tentar resolver ou recriar através do es-
forço sério e perseverante.

noite brAncA
O Clube Oriental celebra pela segunda vez a tradicional 
“Noite Branca” no sábado 22 abril pelas 19h música com 
DJ lucky. Venham de branco para dar alegria à festa. A 
ementa desta noite é cozido à portuguesa. Esperamos 
por vós para mais uma noite inesquecível no Clube Orien-
tal. Haverá prémio para o mais branco. 
Todos são bem-vindos.

A fé que alimenta a alma de cada um de nós. Votos 
de uma Santa Páscoa repleta de paz, amor e harmonia 
para todos os nossos leitores do Jornal e ouvintes da 
Emissão Hora Acoriana da Radio Centre-Ville.

Aniversário sAcerdotAl
do pAdre josé mAriA
A comunidade vai reunir-se na próxima segunda-feira, dia 
17 de abril, às 19h, com uma refeição partilhada, para co-
memorar o Aniversário Sacerdotal do Reverendo Padre 
José-Maria Cardoso. Traga algo para compartilhar com o 
vizinho. Não se esqueça de levar uma boa pinga. Conta-
mos com a vossa presença. Para mais informações, con-
tactar a secretaria da Missão Santa Cruz:514 844.1011.

sextA-feirA sAntA no clube
O Clube Oriental organiza sexta-feira santa, um jantar 
pelas 19h. Ementa, lulas estufadas com batatas e legu-
mes, 13 orientais. Faça a sua reserva p’ró Oriental. 
Esperamos por si.
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4ª-FEira 12 dE abril                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:01 O Outro Lado
5:54 Sociedade Civil
7:26 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Madalena Victorino
 Filhos da Nação
9:30 O Sábio
9:39 Zig Zag
10:11 A Praça
12:13 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:00 Uma História de Autonomia
14:59 Telejornal
16:00 Literatura Aqui
16:45 Brainstorm
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:02 Notícias do Atlântico
23:05 O Sábio
23:49 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
0:22 Grande Entrevista
 Todas as semanas, um
 protagonista da vida
 portuguesa responde às
 perguntas de Vitor
 Gonçalves
1:14Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira 13 dE abril                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:17 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Austin (Texas)
 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 António Zambujo - Até
 Pensei que Fosse Minha
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 Madeira Prima
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira 14 dE abril                    
5:00 Grande Área
5:54 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Animais Anónimos
9:30 O Sábio
10:30 Gala Prémio Autores 2017
13:00 18/20
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
17:00 Agora Nós
18:15 Portugueses em Hamburgo
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:15 O Último Apaga a Luz

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 15 dE abril                    
2:15 Literatura Aqui
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Arq 3
5:54 Páscoa
 Sociedade Civil
7:00 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Voz do Cidadão
9:30 Papa-Léguas
 e Indie Campers
 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 Amadeo, O Último Segredo
 da Arte Moderna
17:00 Um momento de 
 união e reflexão
 Vigília Pascal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Imperial
 e Pastelaria Batalha
 Network Negócios 2017
21:15 Donos Disto Tudo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Danças do Mundo
0:00 Jóia
1:00 Estou nas Tintas

dOMingO 16 dE abril                 
1:30 O Princípio da Incerteza
2:30 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Estou nas Tintas
5:30 Paraíso
6:00 Zig Zag
7:00 Missa de Domingo de
 Páscoa e Benção Papal
8:15 Jornal da Tarde
9:07 Parlamento
10:00 A Praça
11:00 Agora Nós
12:00 Artrite Reumatóide
 Diga Doutor
12:45 Inesquecível
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Sociedade Recreativa
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 Austin (Texas)
 Portugueses pelo Mundo

2ª-FEira 17 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

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

A superficiAlidAde de um povo
está nA mAneirA como define o seu lAzer

Nunca vi tanta gente des-
precavida de criativida-

de e originalidade como em 
Portugal!

Entramos num café, só se ouve dizer: eu sou do 
Sporting! O outro diz eu sou do Benfica!
Será que nós pretendemos ser alguém de espe-

cial por sermos adeptos do melhor clube?
Francamente isto ultrapassa o bom sentido das 

coisas! Digamos por exemplo, se eu fosse irmão 
do Cristiano Ronaldo, será que esse factor fazia 
de mim um grande atleta? Pelo contrário! Eu po-
dia ser um empregado de escritório e ter uma vida 
sedentária. Eu creio que uma pessoa que sente a 
necessidade de se identificar a um clube, deve ter 
um problema afetivo, porque para ele o facto de 
pertencer a um clube, deve-lhe proporcionar um 
certo equilíbrio na vida, ou uma forma de bem 
estar, eu sei lá! Porque eu na realidade não te-
nho nada contra o desporto, pelo contrário eu até 
acho que toda a gente devia praticar um desporto 
seja ele qual for! Eu disse bem,  praticar! Porque 
praticar desporto assentado com uma caixa de 
cerveja ao lado, a ver a televisão, isso para mim 
não é desporto! Porque essa gente à força de ver 
desporto e não o praticar acabam por aderir ao 

fanatismo e dentro do fanatismo eles pretendem 
apropriar-se do valor dos outros, como se sou-
bessem jogar melhor que o jogador que está em 
campo a jogar. E num histerismo sem medida 
põem-se a gritar virados para a televisão dizendo 
toda a classe de palavrões como se o jogador no 
outro lado estivesse a ouvi-lo. Enfim eu acho que 
esta gente devia canalizar a sua energia com coi-
sas de mais utilidade. Eu quando era mais novo 
também já tive o sentimento de pertencer a um 
clube, mas no meu tempo jogava-se pela cami-
sola, hoje é pelo dinheiro, o interesse já não é o 
mesmo. Num clube existe um jogador de cada 
nação. É como o símbolo do Sporting: “o leão”. 
Vem a dentadura de África, as garras vêm da Itá-
lia, e o corpo da Arábia Saudita. E o Benfica a 
mesma coisa: “a águia”, vem uma pena de cada 
país. Quer dizer! Aonde é que está o sentimento 
de pretensão com um clube que é composto de 
80 por cento de estrangeiros? Não sei mas tenho 
muita dificuldade em compreender esse estado 
de coisas. Mas de uma coisa tenho a certeza se os 
adeptos de todos os clubes começassem a prati-
car desporto em vez de o verem,  as companhias 
de cerveja em Portugal, ou de qualquer outra 
parte do mundo faziam todas falência. E de outra 
coisa também tenho a certeza, se os portugueses 
discutissem tanto sobre as ciências e a literatu-
ra, como discutem de futebol, nós éramos o país 
mais avançado do planeta.

pArtidos dA mAioriA considerAm
Acessório o que é fundAmentAl, diz pAssos

o presidente do PSD afirmou hoje que o Go-
verno vive no essencial do “compromisso 

mínimo” com o BE e o PCP que consideram 
“pouco relevante aquilo que é fundamental”, 
como a banca ou a venda do Novo Banco.
“O que é fundamental para a generalidade dos 

portugueses é acessório para os partidos que fa-
zem parte desta maioria e é por isso que o futuro 
do país continua adiado”, disse Pedro Passos Coe-
lho, durante um encontro nacional de estudantes 
social-democratas, que decorreu em Vila Real. No 
seu discurso para os estudantes, o líder do PSD fa-
lou sobre a venda do Novo Banco e os custos que 
vai representar para os portugueses devido ao per-
dão da dívida ao Fundo de Resolução concedido 
pelo Governo ao sistema bancário. E, sobre esta 
solução, o líder do PSD referiu que o BE e o PCP 
“não dizem nada”, apenas “dizem que não estão 
de acordo mas isso é porque sabem que não têm 
de a votar, porque se soubessem que tinham de 
a votar votavam-na no Parlamento, assim fazem 
um projeto de resolução que é conversa para fazer 

de conta que não é nada com eles”.
Mas, na opinião de Passos Coelho, “é com eles, 

porque o Governo que tomou estas decisões é um 
Governo que só existe com o apoio deles”.
“Mais do que isso, parece muito óbvio que este 

Governo vive no essencial deste compromisso 
mínimo entre esses partidos, que acabam por con-
siderar que é pouco relevante aquilo que é fun-
damental numa sociedade”, afirmou. O presidente 

do PSD deu como exemplo das divergências entre 
o Bloco de Esquerda, PCP e Governo a questão do 
Euro e da Europa. “Reparem bem no que se diz, 
a nossa inserção na Europa e no Euro não é uma 
matéria da maior importância porque, se fosse, es-
tava nas posições comuns e eles não estariam em 
forte divergência, estariam sintonizados”, frisou.
E, acrescentou, o mesmo “se aplica à banca”. 

“Então o sistema financeiro não é crítico na eco-
nomia nacional e não é importante o suficiente 
para que eles tenham uma posição comum e de 
acordo sobre isto”, questionou. E continuou: “se 
não têm e isso não põe em causa o Governo eu 
deduzo que, para o BE e o PCP, a situação na ban-
ca ou a venda do Novo Banco é um mal menor, 
é uma coisa que não afeta rigorosamente as suas 
convicções sobre a sociedade portuguesa, sobre a 
economia portuguesa e sobre o futuro em Portu-
gal, é a única coisa que podemos concluir”.
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“portugAl não pode voltAr A
cometer erros no endividAmento”
o ex-dirigente do PSD Rui Rio disse hoje 

que Portugal não pode voltar a cometer 
os erros de endividamento que cometeu nas 
últimas décadas e defendeu a redução da dívi-
da pública em termos absolutos.
Numa conferência na Faculdade de Economia 

da Universidade de Coimbra, o antigo presidente 
da Câmara do Porto apontou quatro erros, dois 
deles que “nunca se deviam repetir”: o endivi-
damento externo, que motivou a intervenção da 
‘troika’, e o endividamento público.
“Há 20 anos, o endividamento externo líquido 

era de 12% do PIB [Produto Interno Bruto], mas 
em 1999, à entrada da moeda única, andava na 
casa dos 34%. Passados estes anos todos, após 
a saída da ‘troika’, atualmente está em cerca de 
109%”, precisou.
“No século XXI, agravámos a dívida relativa-

mente ao exterior em cerca de 35% daquilo que 
produzimos” e não “crescemos nada”, conside-
rou.
“Tanto endividamento para tão pouco ou ne-

nhum crescimento”, criticou.
O segundo erro, na ótica de Rui Rio, teve a ver 

com o endividamento público do Estado, que po-
deria ter controlado a sua despesa.
“Estes dois dados nunca se deviam repetir mais, 

mas há outros dois de que se fala pouco, mas que 
também não se deviam repetir: a qualidade da 
despesa e a atribuição de direitos que o Estado 
não pode suportar”, observou.
Para Rui Rio, há “boa e má” despesa pública “e 

o que Portugal fez “foi muita despesa pública e 
de má qualidade para lá do razoável”.

Como exemplo de má despesa pública, o antigo 
dirigente do PSD recordou a construção de dez 
estádios para o Europeu 2004, considerando que 
a mesma despesa a equipar escolas ou hospitais 
“é boa despesa pública”.

“Quando não temos margem para fazer des-
pesa pública e fazemos dez estádios de futebol, 
quando a Holanda e a Bélgica fizeram seis e em 
conjunto, obviamente que não poderíamos estar 
à espera de bons resultados financeiros”, subli-
nhou.
Segundo o economista, o quarto erro prende-

-se com os direitos dados “às pessoas por razões 
meramente eleitoralistas, que à data que foram 
dados 90% dos responsáveis políticos que o fi-
zeram estavam conscientes de que não seriam 
sustentáveis no longo prazo”.
O antigo autarca disse ainda que Portugal co-

mete outro “erro histórico” na segunda metade 
da década de 1990, na caminhada para a moeda 
única, porque não aproveitou esse momento para 
reduzir a dívida pública.

Rui Rio defendeu a redução da dívida pública 
em valores absolutos, através da redução da ba-
lança de pagamentos e do crescimento económi-
co, e a necessidade do Orçamento do Estado pas-
sar a apresentar ‘superavit’, ainda que residual, 
para transmitir a mensagem de que Portugal é 
credível.
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há pouco mais de um mês  
o nosso Reverendo Car-

doso  anunciou numa missa 
que  ia organizar uma festa 

pedrAs vivAs
surpresa e que apesar de ser no dia das men-
tiras, o seu pedido não era. Disse que queria 
a sala cheia e acrescentou  que não iria ficar 
satisfeito se não tivesse a casa cheia. Sem sa-
berem qual era o motivo do convívio, a emen-
ta  ou quem iria  animar,   a sala encheu-se 
este passado sábado na expetativa de saber o 
que o Reverendo Padre José Maria Cardoso 

elIzABeth cArreIro mArtINS
Ecmartins@avozdeportugal.com
Fotos de Manuel Neves

ia divulgar.
Foi apenas no fim das primeiras imagens serem 

apresentadas que os convivas compreenderam 
que se tratava de uma homenagem às pedras vi-
vas da  Missão de Santa Cruz. A primeira ho-
menageada foi a Filomena Amorim, responsável 
pelo Grupo Coral Santo Cristo e a Tuna D’Ouro. 
Vinda duma família de músicos a Filomena 
transmitiu às filhas esta paixão pela música que 
preenche a sua vida há mais de quarenta anos. 
Foi  surpreendida pela filha mais velha com uma 
esplêndida interpretação de “Je ne regrette rien” 
da Edith Piaf.
A segunda homenageada foi a Inês Gomes, res-

ponsável pela catequese e o Grupo  Coral San-
ta Cruz. Sempre muito dedicada à Missão San-
ta Cruz, a Inês organizou inúmeras festas para 
angariar fundos para a Missão e isso há várias 
décadas.  Foi surpreendida pelo filho mais velho 
que  elogiou a dedicação e o sentido de sacrifício 
da mãe.
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O único homem elogiado foi o José de Barros, 
fundador das escolas portuguesas Santa Cruz e 
Lusitana. É graças a ele que milhares de lusodes-
cendentes como eu falam corretamente a língua 

de Camões. Um apaixonado pela nossa língua, 
história e cultura, o Senhor Professor Barros foi 
surpreendido por antigos finalistas de capa preta, 
grupo a que eu pertenço com muito orgulho. Dis-

cursaram dois finalistas, um Professor e a Célia,  
finalista  há 33 anos. Fê-lo com palavras de ad-
miração, respeito e gratidão.  
A última pessoa a ser homenageada foi a Olga 

Loureiro, responsável pela  São Vicente de Paulo 
e Vamos comer juntos. Mulher dedicada às pes-
soas mais necessitadas da nossa comunidade e 
não só. Foi a filha Isabel que surpreendeu a Dona 
Olga com um discurso de amor  à pessoa altruis-
ta e generosa que é e sempre foi a Dona Olga.
Os lisonjeados da noite são indivíduos cujo o 

projeto de vida esteve sempre ligado à nossa co-

munidade. Para estes seres especiais dar é mais 
importante do que receber e é esse o grande mé-
rito deles. 
Deveríamos todos dar um  pouco do nosso 

tempo, conhecimento e boa vontade  à nossa 
Missão para que ela possa continuar a ter as 
portas abertas.
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grAndiosA festA do chichArro dA
quebequente foi pArA ArrebentAr em lAvAl

Através dos anos podemos 
ver tudo o que se passa 

nesta communidade através 
das páginas do jornal A Voz 
de Portugal. Queres saber o 

que aconteceu há 10 anos,... podes ver,... o que 
aconteceu há 20 anos também. Nesta edição 
da festa do Chicharro da Ribeira Quente foi 
também apresentada a longa história desta as-
sociação. Como é que uma das festa mais po-
pular é de um peixe tão miúdo?
Através dos anos podemos ver que todos que vão 

a esta festa não são clientes, nem pessoas,... são 

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

considerados membros de uma grande família.
Este ano a comunidade está bem ativa com vá-

rios eventos, mas, este evento é e sempre será um 
dos eventos mais procurados. Sábado passado, 8 
de abril na grandiosa sala de receção da Igreja de 
nossa Senhora de Fátima em Laval tiveram, mais 
uma vez, a “Festa do Chicharro” da Associação 
Saudades da Terra Quebequente, que organizou 
um grande “show” com uma banda de música, 
vinda diretamente da Madeira, MonteReal Band. 
20 anos já passaram e muitos artistas pisaram o 
palco nesta festa, alguns de lá, outros de cá. É im-
pressionante como este grupo fez mexer a comu-

nidade.
Através dos anos os organizadores desta festa 

estiveram sempre a puxar os limites artísticos e a 
inovar. Muitos perguntaram-me, se o espetáculo 
era bom ou não. Se podia ser melhor ou melhora-
do. A minha resposta foi muito simples.
Com um cartaz assim é impossível perder, a úni-

ca coisa é como guardar um preço acessível para 
o Zé Povinho.
Muitos tinham dúvidas, mas os bilhetes vende-

ram-se em algumas horas depois de ser públicado 
na página oficial do Facebook. A sala ficou esgo-
tada e recusaram mais de 600 pessoas porque a 
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sala tem uma capacidade máxima, e o presiden-
te não podia acomodar todos. É triste, mas todos 
devem se preparar e reservar o seu lugar o mais 
rápido possível.
Este ano foi um grande sucesso para todos os 

gostos, e, não é uma festa para ficarmos parados 
7 ou 8 horas sentados, mas sim uma festa onde 
todos estão a dançar, bailar e festejar. Quem foi à 
festa teve a oportunidade de ver uma linda sala,... 
todas as noites esta organização trabalhou muito 
para fazer desta sala um sonho, todas as paredes 
da sala foram tapadas por um tecido branco e azul 
com lindas decorações orquestrada por Lina Pe-
reira e a sua equipa que trabalharam muitas horas 
para realizar a decoração da sala, e um sistema de 
luz através da sala, é um luxo e impressionante. 
Todas as cadeiras forradas em branco e com um 
centro de mesa realmente luxuoso, o palco estava 
muito bem organizado e decorado com um ecrã 
gigante atrás, onde todos podiam ver um vídeo, 
onde podiam ver todos os patrocinadores que aju-
daram a realizar esta festa.
Tudo estava a 100%, sem falha nenhuma. A festa 

teve início com as boas vindas do mestre de ceri-
mónia e chefe de redação deste jornal, Mário Car-
valho. Depois iniciou-se o jantar com uma música 
leve e relaxada, do DJ Alex Moreira para todos 
aproveitarem falar, comer e beber. Depois jantar 
feito, é tempo para coisas sérias. O DJ Alex Mo-
reira fez bailar todos sem parar até que a Banda de 
MonteReal fizesse a sua entrada. Os organizado-
res decidiram fazer duas pausas durante a noite,...  
E, depois o grande “SHOW” deste grupo musical 
que fizeram mexer todos até muito tarde.
Na parte protocolar com a troca de lembranças 

e placas, foram distinguidos, Alex Braga, Johnny 
Cruz, e o grupo MonteReal Band, também a troca 

de recordações das associações de Toronto e New 
Bedford. Após a cerimónia da entregas de placas, 
o DJ Moreira, um dos melhores DJ da comuni-
dade continuou em grande força até 3h da manhã 
sem parar, “WOW”. 
O presidente Sr. Roberto Carvalho, deu-me uma
mensagem para divugar a todos: “Gostaria de 

agradecer, em primeiro lugar, a todos os que qui-
seram honrar-nos com a sua presença nesta XXI 
FESTA DO CHICHARRO EM MONTREAL, 
em especial a quem, ano após ano, ao longo desta 
última década, faz questão de acompanhar e de 
participar ativamente nos vários eventos promo-
vidos pela Associação Saudades da Terra Que-
bequente. Agradeço aos nossos patrocinadores, 
colaboradores e parceiros, pelo apoio e confian-
ça depositada nesta associação, pois sem a vossa 
cooperação, não seria possível realizar mais este 
convívio. Quero também agradecer publicamente 
ao conjunto musical MONTEREAL BAND, que 
veio diretamente da nossa irmã, Região Autóno-
ma da Madeira, pelo empenho, profissionalismo e 
dedicação no “soberbo” concerto que proporcio-
naram a todos. Saúde, igualmente, e em particu-
lar ao jovem da nossa comunidade Alex Moreira, 

pelo magnífico espetáculo de luzes e som reali-
zado pela sua empresa MOREIRA PRODUC-
TIONS, obrigado pela amizade demonstrada. Por 
último, não podia deixar de louvar o “sacrifício” 
dos nossos conterrâneos de Ontário e dos Esta-
dos Unidos da América em estarem mais uma vez 
presentes, obrigado. Obrigado a todos! Montreal 
09 de abril de 17 Roberto Carvalho Presidente da 
Associação Saudades da Terra Quebequente. 
pArA termINAr,
VIVA A RIBEIRA QUENtE!
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A Montereal Band, surgiram no ano 2010 na 
sequência da deformação de um grupo musical, 

e então dois desses elementos (Fabrício Canha 
e João Renato), juntaram-se e pensaram em for-
mar um novo grupo. 
Começaram por atuar em (duo), ou seja apenas 

dois elementos (vocalista e pianista) em algumas 
festas de casamento, e até animando alguns bares 

montereAl bAnd em montreAl
SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

em 2016, na festa de Nos-
sa Senhora do Monte, 

surgiu uma banda que en-
cantou todos os portugueses em Montreal. 
Apesar da má temperatura todos choravam 
por mais.
O presidente da Associação Saudades da Ter-

ra Quebequente e toda a sua equipa decidiram 
contratá-los para a Festa do Chicharro. Eles con-
seguiram milagres e sábado passado vieram nos 
encantar. Segunda-feira tive a oportunidade de 
estar presente no jantar de despedida que foi rea-
lizado no restaurante Cantinho onde fomos mui-
to bem recebidos, e com braços abertos. 

Tiveram um saboroso jantar e durante toda a 
noite foi festa, com anedotas e brincadeiras. Foi 
uma linda festa de despedida entre amigos, cola-
boradores e artistas. Parabéns ao Roberto Carva-
lho e toda a sua equipa.

da região e pelo “feedback” que foram receben-
do do público, acharam por bem continuar em 
frente e trazendo mais dois elementos, José Luís 
no baixo e Miguel Moreira na bateria...
Ao longo do tempo foram muito bem recebidos 

pelo público madeirense e mais recentemente na 
comunidade Portuguesa em Montreal.
Um dos maiores espetáculos que tiveram foi em 

janeiro na Madeira, a festa de Santo Amaro.
Podemos notar no nosso calendário que a 

festa de Nossa senhora do Monte (Festa Na-
cional dos madeirenses) contratou, mais uma 
vez a MonteReal Band para animar a festa 
nos dias 11, 12 e 13 de agosto de 2017. Até à 
próxima.
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fred - fondAtion ressources
pour les enfAnts diAbétiques

De mãos dadas pelas crian-
ças diabéticas sábado 8 

de abril no “auditoire du Pla-
teau”, uma prova para mos-

trar que as crianças diabéticas que não estão 
sozinhas, um mensagem clara que os diabetes 
não controlam a tua vida, tu controlas os dia-
betes, neste caso com a ajuda dos pais, avós, 
e familiares como nos conta a Caleah na pri-
meira parte do programa. Foi sem dúvida 
uma parte muito preenchida com muitos tes-
temunhos de várias pessoas que vivem com 

FrANcIScA reIS
Fotos de Manuel Ribeiro

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

diabetes.
A segunda parte do programa da noite foi um 

excelente espetáculo com a participação de vá-
rios artistas da comunidade. Como a noite foi de-
dicada às crianças com diabetes uma das partes 
mais ricas do espetáculo foi quando Sarah Fran-
co cantou e encantou todos presentes acompa-
nhado pelo seu filho Ludovic.
Quando os eventos se fazem por uma boa causa 

dá sempre bons resultados como foi neste even-
to, o Senhor Luís Tavares Belo vai entregar um 
cheque de 29,990.00$ dólares para a “Fondation 
Ressources pour les Enfants Diabétiques”. 

Haja saúde a todas as pessoas que contri-
buíram para a realização deste grande even-
to “ajudar a quem mais necessita é sempre 
bom”.
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jovem quis mAtAr o pApA em nome do estAdo islâmico
Suspeito confessou o crime de conspiração e 

agora arrisca 15 anos na prisão.
Um jovem norte-americano, natural de New 

Jersey, admitiu, na segunda-feira em tribunal, 
ter conspirado e planeado a morte do Papa Fran-
cisco aquando da visita do Sumo Pontífice aos 
Estados Unidos.

O crime remonta a 2015, ano em que Francisco 
esteve em Filadélfia no Encontro Mundial das 

Famílias. O jovem tentou contratar um atirador 
furtivo com o propósito de assassinar o Papa em 
nome do autoproclamado Estado Islâmico. Po-
rém, o que o adolescente então com 15 anos não 
sabia é que estava a contratar um agente infiltra-
do do FBI. Assim, o suspeito acabou detido 12 
dias antes da realização do evento e a vida do 
Papa foi poupada. 
Ontem, em tribunal, Santos Cólon, que também 

pretendia detonar vários explosivos durante uma 
missa, declarou-se culpado como adulto e agora 
corre o risco de passar 15 anos na prisão. Segun-
do o jornal Le Parisien, o jovem assumiu o nome 
de Ahmad Shakoor, não tendo sido revelados 
mais pormenores sobre o caso.

vAi ser proibido AcAmpAr 
junto Ao sAntuário
de fátimA

câmara de Ourém vai facultar um terre-
no como alternativa para a estadia dos 

peregrinos. Outros medidas serão divulgadas 
brevemente.
Durante a visita do Papa Francisco a Portugal, 

nos dias 12 e 13 de maio, os peregrinos que se 
desloquem a Fátima estão proibidos de acampar 
nos espaços envolventes do Santuário, confir-
mou uma fonte do gabinete de comunicação do 
mesmo ao Notícias ao Minuto.
A medida está relacionada com questões de 

segurança, que será garantida pela GNR. Em 
alternativa, os responsáveis do Santuário reco-
mendam aos peregrinos que optem por albergues 
situados nas proximidades.

Durante os dois dias da visita do Papa, o recinto 
estará sempre aberto. “Como nas anteriores vi-
sitas papais, o recinto - que é um espaço aberto 
- estará sempre aberto aos peregrinos. Significa 
que o recinto não fecha, não encerra, sendo sem-
pre possível entrar e sair”, afirmou o padre Car-
los Cabecinhas, reitor do Santuário de Fátima, 
citado pela agência Lusa. No entanto, alerta, “o 
recinto do Santuário é limitado”.
A Câmara Municipal de Ourém vai facultar um 

terreno para os peregrinos campistas, confirma a 
fonte do gabinete de comunicação do Santuário. 
Outras condições para garantir o bem-estar dos 
fiéis serão também criadas e divulgadas atem-
padamente. Para já, sabe-se que serão colocados 
ecrãs gigantes em vários pontos de Fátima e que 
será criado um gabinete de apoio ao peregrino, 
apesar de ainda não terem sido facultadas mais 
informações a este respeito.
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envelhecer e viver com dignidAde 

A Deco Proteste, recentemente, fez um estu-
do sobre a qualidade e o custo dos cuida-

dos oferecidos aos nossos idosos.  Com a devida 
vénia aos autores do estudo, eis o que eles nos 
informam: serviços aquém das necessidades. 
Mais de 500 euros por mês é quanto custa o 
serviço de apoio domiciliário privado para ido-
sos. Esta é a única opção quando não é possí-
vel  aceder à oferta das IPSS (Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social) ou de outras 
instituições com acordos de cooperação com a 
Segurança Social. todavia, os preços elevados 

podem desencorajar, informa o recente estudo. 
“Não há qualidade de vida na velhice”, queixa-se 

uma esposa cujo marido, aos 57 anos, está con-
finado às quatro paredes do seu quarto, devido à 
doença de Parkinson. Outros idosos já não conse-
guem transpor as escadas de prédios onde moram 
com muitos andares sem elevador. Uma vítima de 
um AVC, perdeu as capacidades cognitivas e mo-
toras. Aos 90 anos, um outro idoso, sente saudades 
de quando tinha asas para voar (foi piloto em Áfri-
ca) e a agora nem pernas tem para descer ou subir 
as escadas do prédio onde vive.
A socióloga Ana Sepúlveda, especialista em as-

suntos relacionados com o consumidor sénior, 
explica que muitas vezes, os serviços de apoio 
domiciliário das instituições particulares de soli-
dariedade social (IPSS) ou de outras com acordo 
de cooperação com a Segurança Social recusam 
os cidadãos com elevado grau de dependência por 
não terem capacidade para tratar deles. “Em rigor, 
acrescenta a psicóloga, estas pessoas deveriam ser 
encaminhadas para unidades de cuidados conti-
nuados. Mas, infelizmente, em Portugal, existe 
carência a este nível – tratar e cuidar dos nossos 

idosos com amor e carinho”.
 É de salientar que os custos de serviços prestados 

a idosos também são elevados – por exemplo, um 
serviço de quatro horas diárias, sete dias por se-
mana, para idosos, pode custar entre cerca de 500 
e mais de 1000 euros mensais, exemplos: 4 horas 
por dia, 7 dias por semana, na área de Lisboa, cus-
tar-lhe-á em euros, entre 520 a 1098, na área do 
Porto, entre 570 a 795, em Faro, entre 600 a 898 
e, em Évora, como não há concorrência, a única 
empresa cobrar-lhe-á, pelas mesmas horas e pelo 
mesmo trabalho 1010 euros. Quanto ao apoio pres-
tado pelas IPSS, dirigido sobretudo a pessoas com 
situação socioeconómica desfavorecida, o preço é 
calculado em função do rendimento.  Também há 
quem se queixe de que há falta de cuidados conti-
nuados. Os números dizem que a oferta das IPSS é 
superior à procura. Outros dirão: como se explica 
tal situação, se há quem se queixe de esperar muito 
ou de não conseguir apoio? E acrescentam: “As 
autoridades, públicas ou privadas, têm critérios 
de admissibilidades, definidos pela Segurança So-
cial, mas que não são exclusivos, ou seja, podem 
acrescentar mais. Como a idade do cliente, o tipo 
de cuidados de que necessita e a possibilidade de 
um familiar  ajudar.  Pronto, meus amigos,  já têm 
onde escolher e quanto irão pagar para gozarem as 
vossas reformas ou então, fazer como muitos já o 
fazem, viver e gozar, os nossos últimos anos, (eu 
sou um deles), no país onde nascemos ou no país 
onde nos sentimos bem, no meu caso estou a des-
frutar e a viver a vida nos dois lados do Atlântico. 
Agradeço este retângulo  à beira mar plantado, o 
nosso PORTUGAL, onde nasci mas, igualmente 
agradeço, para mim, o melhor país do mundo, o 
nosso CANADÁ.

AuguSto mAchADo

FelIz
páScoA
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bife dA páscoA
No Sábado de aleluia, como 

manda a tradição, vai ser 
servida em Cardielos, Viana do 
Castelo, a algumas centenas, se-
não milhares de homens, o tradi-
cional “Bife da Páscoa.” 

como SurgIu
EStA tRADIçÃO?
A tradição dos “Amigos do Bife”  

começou há mais de 50 anos, em 
Cardielos-VCT, com um grupo de 
sete companheiros “expulsos” de 
casa, pelas respetivas esposas por-
que em vez de ajudar, estorvavam, 

diziam elas, enquanto as mesmas 
faziam a grande limpeza da Páscoa 
preparando assim a casa para a visi-
ta Pascal, (tempo em que a Cruz pa-
roquial ía de casa em casa às costas 
do mordomo, acompanhado pelo 

pároco ou um seminarista.) 
Estes homens reuniam-se 
para degustar um bom bife 
da vazia e assim passar uma 
tarde bem passada. Com o 
passar do tempo, o número 
de convivas tem aumenta-
do consideravelmente, ten-
do atingido proporções de 
milhares. O ano passado 
contou com cerca de 2500 
homens. Depois dos sacrifí-

cios de abstinência da Quaresma, os 
participantes deste Bife da Páscoa, 
vão ter mais de 750 gramas de carne 
da vazia para degustar. 
O bife é servido com batata 

frita, arroz seco e salada, numa 
refeição bem regada por vinhos 
diversos.
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o melhor sítio do mundo 
é Portugal, terra onde 

nascemos, a má educação é o 
que mais lhe incomoda, e diz 

que o confessionario é maravilhoso, e o que 
nos confessa o Victor Marques da Yves Léga-
ré funerária.
A Voz de Portugal: Como se define a si pró-
prio?
Victor Marques: Trabalhador viciado.
AV.P.: Qual é a sua melhor virtude?
v.m.: Honesto.
AV.P.: E o seu pior defeito?
v.m.: Trabalhar demasiado.
AV.P.: Qual é a sua melhor 
recordação de infância?
v.m.: Jogar ao futebol com os 
amigos.
AV.P.: Quando criança, que 
profissão sonhava vir a ter?
v.m.: Jogador  professional 
de futebol.
AV.P.: O que significa para 
si a vida?
v.m.: Uma passagem sobre a 
Terra com princípio e fim.
AV.P.: Em que época histó-
rica gostaria de ter vivido? 
E porquê?
v.m.: Na época dos descobri-
mentos pelo prazer de novos 
horizontes.

confessionário do victor mArques
joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com

  AV.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
v.m.: A terra onde nascemos, Portugal.
AV.P.: E o pior?
v.m.: Nos hospitais, doentes à espera da morte.
AV.P.: O que é viver emigrado?
v.m.: Aceitar uma nova cultura, novo país, no-
vas línguas e sobretudo viver com saudades.
AV.P.: Qual é a viagem mais agradável que 
fez?
v.m.: Posso dizer que foi a Portugal depois de 
três anos de casamento.
AV.P.: Quais são as características que mais 
admira no sexo oposto?
v.m.:A beleza e sobretudo a capacidade de ge-
rar um ser humano no seu seio.

AV.P.: O que mais o inco-
moda nos outros?
v.m.:Má educação, desones-
tidade, falta de respeito e fal-
ta de caráter.
AV.P.: Como costuma ocu-
par os tempos livres?
v.m.: Saídas familiares, ci-
nema e futebol.
AV.P.: O que mais lhe agra-
da no seu trabalho?
v.m.: O facto de poder aju-
dar famílias em momentos 
difíceis.
AV.P.: E o que mais lhe de-
sagrada?
v.m.: O sofrimento daqueles 
que perdem um ente querido.
AV.P.: Em que é que mais 
gosta de gastar dinheiro?

v.m.: Roupa e viagens.
AV.P.: Qual é o seu prato preferido?
v.m.:Bacalhau cozido com batatas.
AV.P.: Qual é a sua canção preferida?
v.m.:Cantigas do Tony Carreira.
AV.P.:  Qual é o melhor livro que leu?
Não sou leitor de livros.
AV.P.: Qual é o melhor filme que viu?
v.m.: Fifthy Shades.
AV.P.: Que notícia gostaria de encontrar 
amanhã no jornal?
v.m.: Acabou a pobreza no mundo.
AV.P.: Se fosse invisível para onde iria?
v.m.: Gostava de estar incorporado em todos 
os governos do mundo, para ver a corrupção e 
outras coisas.
AV.P.: Qual é a personagem internacional 
que mais admira?
v.m.: Júlio Eglesias, porque adoro cantar e 
acho o Júlio um artista  execional.
AV.P.: E qual é a personalidade nacional?
v.m.: Cristiano Ronaldo, por ser um trabalha-
dor incansável e Mário Soares porque sempre 
fui socialista.
AV.P.: O que pensa deste confessionário?
v.m.: Penso que é maravilhoso e extraordiná-
rio.
AV.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a prin-
cipal medida que tomaria?
v.m.:Que no Mundo se amem uns aos outros, 
que se acabe o ódio e a inveja .
AV.P.: Qual é o provérbio em que mais acre-
dita?
v.m.: Faz bem hoje e vais colher amanhã. 
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A primeirA edição do feijofest nA
comunidAde foi um grAnde sucesso

Feijofest, domingo passado 
no salão da Missão Santa 

Cruz, a melhor maneira de 
dar as boas vindas à prima-

vera foi no caldeirão de alegria, de boa gente 
irmãos brasileiros e portugueses, muita dan-
ça ao som da boa música da Capital da Sam-
ba, Soul Brazil, Jully Freitas, e DJ DMX.
Hamilton Cidade ofereceu as boas vindas a to-

dos presentes, agradeceu a presença de Maria 
Elisa de Luna Cônsul Geral do Brasil, Fábio 
Ariston Vice-Cônsul do Brasil, Paulo Maga-
lhães do sector do Consulado, Jacinta Amâncio  
Diretora da Caisse Portugaise Desjardins, Dra. 
Savana Maia Clínica Dentiste a Laval, Francis-
ca Reis do jornal A Voz de Portugal e do pro-
grama, Hora Açoriana, da Rádio Centre-Ville.
Foi sem dúvida uma Feijofest com um am-

biente muito festivo uma festa que deve ser 
repetida, com Hamilton Cidade e a equipa de 
organizadores Anete Cidade, Lena Oliveira, 

Vânia dos Santos, António Sebastien, Maria 
Monteiro, Gabs Mendes, e Adriana Cardoso, 
estão de parabéns.

FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com
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todos os anos, por esta 
altura do ano, o progra-

ma “Vamos Comer Juntos”, 
da Universidade dos tempos 
Livres (UtL), desloca-se ao 

Mont-Saint-Gregoire, mais precisamente à 
Cabana do Açúcar “toit Rouge”. Sempre que 
lá chegam, são acolhidos por pai e filha, os 
simpáticos Marilyn e Fernand Boucher.
Este ano, o editor deste jornal, Sr. Eduíno Mar-

tins, que se encontra em convalescença, acom-
panhou a centena de pessoas que subiram aquela 
montanha da “Montérégie”.
A refeição constou de várias saladas, sopa de 

ervilha seca, fiambre, orelhas de Cristo (touci-
nho às tiras derretido), omelete, feijoada e como 
sobremesa, pudim de pão, donetes, torta de açú-
car e panquecas. Tudo isto temperado com quan-
tidades aprecíaveis de xarope de ácer (eráble). 
Uma vez por anos, não se conta as calorias. Para 

desgastar tudo isto, o Sr. Boucher, DJ e um dan-
çarino credenciado, tem já no seu sistema de 
som, toda a música portuguesa que a clientela 
gosta de de ouvir ou de dançar. Sempre que se 
apercebe que o povo se encontra em dificuldade 
para executar paço de dança, salta para a pista e 

ensina a arte das várias danças em linha e/ou as 
latinas.
O Padre José Maria tem sempre um carinho es-

pecial para com as pessoas mais idosas e mais 
carenciadas. Acompanhou também o grupo, o 
Padre Phong, que ainda não se habituou à nos-
sa maneira festeira, mas o nosso padre minhoto, 
esse sim, salta e dança o vira como ninguém. 
Pela primeira vez choveu o dia todo, impedindo 

as pessoas de passear pelo bosque e de apreciar 
a colheita da seiva de bordo, que é evacuada das 

vAmos comer juntos à cAbAnA do AçúcAr...
ANtero BrANco
abranco@avozdeportugal.com

células da árvore.
Eduíno Martins estava felicíssimo, por ter 

encontrado pessoas que há muito não havia 
visto. A ambiência foi tão agradável que deu 
para pôr a conversa em dia. Ao regressarmos 
a Montreal, ainda deu para assistir ao jogo do 
Benfica com o Estoril, uma das preocupações 
do Eduíno. Felizmente correu bem para os 
benfiquistas.
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jArdim gArAnte que nuncA pertenceu à
flAmA e elogiA mArcelo e ronAldo
o ex-chefe do Governo da Ma-

deira Alberto João Jardim 
garante nunca ter pertencido ao 
movimento independentista FLA-
MA e admite ter enfrentado um 
“momento de crispação” quando 
defendeu “uma grande Autono-
mia Política” para a região.
Nas 848 páginas de uma espécie de 

autobiografia política, intitulada Re-
latório de Combate (D. Quixote), o 
homem que governou a Madeira du-
rante 37 anos elogia Marcelo Rebelo 
de Sousa, de quem foi vice-presiden-
te no PSD, e classifica a estátua de 
Cristiano Ronaldo como “um hino à 
Força de Vontade Histórica do Povo 
Madeirense”. Logo no início do li-
vro, Jardim desfaz qualquer dúvida 
quanto à sua relação com a FLAMA 
(Frente de Libertação do Arquipéla-
go da Madeira), que no período após 
o 25 de Abril se bateu de forma ra-
dical, pela força, pela independência 
da Madeira.
“Ao contrário do que adversários 

políticos me acusaram - não é que 
o papel da FLAMA tivesse sido de-
sonroso, antes pelo contrário - eu 
não só nunca pertenci a qualquer das 
suas diferentes organizações, como 
nem sequer estabeleci contactos com 
elas. Cada um tinha o seu papel na 

defesa da Democracia. O meu era 
assegurar a sobrevivência do PSD e 
do Jornal da Madeira”, escreve.
Jardim considera, contudo, que 

“ao contrário da FLA nos Açores, 
a FLAMA não tinha um conteúdo 
doutrinário visando a independência 
da Madeira”.
“Haveria quatro ou cinco FLA-

MAS”, aponta o ex-líder do exe-
cutivo madeirense, realçando que 
a organização tinha, sobretudo, um 
papel de “dissuasão da ameaça co-
munista que existia em Portugal” 
após a revolução de Abril.
Alberto João Jardim recorda que 

houve um “momento de crispação” 
com um dos setores da organização, 
quando defendeu que a solução para 
o arquipélago era “uma grande Au-
tonomia Política” e “não a indepen-
dência”.
“Sei que certos elementos radicais 

quiseram pôr-me uma bomba”, as-
sinala, acrescentando que, “no fim, 
temia-se que a FLAMA já estivesse 
infiltrada pelo próprio PCP”.
E, por isso, “uma das primeiras 

coisas” que fez quando chegou ao 
Governo regional foi “chamar um 
conjunto de pessoas civilizadas e 
esclarecidas” que suspeitava terem 

ascendente sobre a organização radi-
cal. “Disse- lhes que ia lutar por uma 
Autonomia Política para a Madeira, 
tão ampla quanto possível, mas que 
as ações violentas me tiravam o ta-
pete, e que, sendo assim, embora não 
soubesse quem eram as personagens 
da FLAMA, nem mesmo se os meus 
interlocutores tinham alguma coi-
sa a ver com a dita, como não po-
dia ceder na questão da Autonomia, 
nem queria obstáculos ou pretextos 
contra ela, não tinha outro remédio 
senão organizar uma eficaz ação até 
os ter todos detidos, o que resulta-
ria num confronto desastroso para a 
economia e para o campo social do 
arquipélago”, lembra. Em resposta, 
ouviu que enquanto “garantisse uma 
luta sem receios pela autonomia, se 
interrompiam as atividades da FLA-
MA”.
No livro, o ex-presidente do Gover-

no da Madeira recorda os momentos 
conturbados após a revolução em 
que a expressão ‘o João faz anos’ era 
o “código que se ouvia na Madeira 
quando corria que a FLAMA planea-
va alguma ação”. Esclarece também 
que a expressão “cubano”, com que 
mimoseava alguns socialistas como 
o ex-líder António Guterres, não se 
visava aqueles que nasceram no con-
tinente, mas somente os que eram 
“preconceituosos em relação à Ma-
deira”. O atual Presidente da Repú-
blica portuguesa, Marcelo Rebelo de 

Sousa, de quem foi vice-presidente e 
apoiou sempre quando este liderou o 
PSD, merece grandes elogios.
“Marcelo é uma pessoa muito exi-

gente, para além de ter uma compro-
vadíssima inteligência. Tínhamos de 
estar 24 horas de serviço. Eu devia 
atenções a Marcelo, que de resto tem 
a primazia intelectual, cultural e hu-
mana que se lhe reconhece. Mas, ser 
vice-presidente, residindo na Madei-
ra, e ainda por cima com ausências 
devido a compromissos internacio-
nais, obrigou-me a fazer-lhe ver que 
o meu trabalho não poderia ser aqui-
lo de que ele necessitava”, salienta. 

Jardim justifica assim o facto de ter 
deixado de ser vice-presidente para 
ocupar a presidência da mesa do 
Congresso. O ex-governante passa 
em revista as relações com o ex-Pre-
sidente Cavaco Silva, mas também 
com os ex-primeiros-ministros José 
Sócrates ou António Guterres, não 
escondendo as relações difíceis.
Mas, recorda também os tempos 

em que o Jornal da Madeira “era um 
dos três principais jornais portugue-
ses não tomados pelos ‘comunistas’ , 
pelo que era seguido diariamente nas 
chancelarias estrangeiras”.
Alberto João Jardim tem ainda uma 

palavra para o futebolista Cristia-
no Ronaldo, nascido na Madeira e 
eleito por quatro vezes o “melhor 
do mundo”, e que tem já um museu, 
uma estátua e um aeroporto com o 
seu nome na região. O monumento 
a Cristiano Ronaldo é, segundo Jar-
dim, “um hino à Força de Vontade 
Histórica do Povo Madeirense”, 
mas também “uma exaltação ao tra-
balho”, uma vez que o jogador só 
atingiu o patamar em que se encon-
tra porque “trabalha muito” e “exige 
bastante a si próprio”.
Além disso, prossegue, o monu-

mento expressa ainda o “agradeci-
mento do coração grande do povo 
madeirense” relativamente ao fute-
bolista nascido na região e que atua 
atualmente no Real Madrid, de Es-
panha.
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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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“CRóNICAS DE LISBOA” 

lágrimAs de fogo de Artifício 

Se as tradições 
católicas fo-

ram perdendo im-
portância na cultura sociológica das 
nossas aldeias, vilas e cidades, com o 
povo cada vez mais de costas volta-
das para a igreja (católica, enquanto 
outras religiões se vão espalhando e 
crescendo de fiéis e praticantes), as 
festas de cariz pagão ou mistas, essas 
têm vindo a adquirir relevo em cada 
povoado, maior ou mais pequeno, 
porque as comissões (de festas, de 
turismo, etc) e as autarquias têm “in-
vestido” muito dinheiro na promoção 
da sua terra ou na satisfação do povo 
que, muitas vezes, entre uma melho-
ria num equipamento coletivo ou na 
organização, da festa anual, “vota” 
nesta última. Festa por três ou mais 
dias compensa as agruras do resto do 
ano! Com “palhaços e circo”, o povo 
até se esquece da crise, etc. Em torno 
da celebração em honra dum “San-
to” padroeiro, contratam-se artistas, 
muitas vezes apelidados de “cantores 
pimba”, se forem portugueses, por-

que as “estrelas estrangeiras”, pagas 
a peso de ouro, essas não são pimba. 
Há comes e bebes, bailarico, música, 
muito álcool e foguetes, para levarem 
mais longe o “rugido” daquela festa. 
De facto, a utilização de fogo (reben-
tamento ou de artifício), como forma 
de celebração, é um uso , diríamos,  
quase mundial ou talvez dos países 
mais ricos. Tomemos como exemplo 
as grandiosas manifestações de fogo 
de artifício que assinalam a “Passa-
gem de Ano”  por esse mundo fora 
e  que as televisões dão maior gran-
diosidade. 
Quando era criança e vivia numa 

aldeia beirã, bem no coração de Por-
tugal (Viseu), mesmo muito pobre e 
a viver como na “idade da pedra”, 
o povo não abdicava de “lançar fo-
guetes” e, se bem me lembro, em três 
situações. Quando os mancebos iam 
à inspeção do serviço militar obriga-
tório, nas celebrações pascais  e na 
festa anual do S.Pedro, padroeiro da 
minha freguesia. No primeiro caso, 
era uma honra para um jovem ser 
considerado apto para o serviço mi-
litar, porque era sinal de que era um 
homem. Assim, de regresso da ci-
dade, lançavam alguns foguetes que 

ali tinham adquirido. Nos outros dos 
casos, faziam parte de festas impor-
tantes na comunidade, mais do que o 
Natal, por exemplo, mas se uma era 
de cariz estritamente religiosa, a festa 
mais sentida de todas as que que se 
celebravam - a Páscoa - a outra, em 
honra do Santo, era de cariz misto, 
mas quase irrelevante a componente 
religiosa. 
Ainda menino, até aos 11 anos de 

idade e posteriormente muito espo-
radicamente ali de visita, estas duas 
festas encantavam-me a minha sin-
geleza dum pequeno aldeão, mesmo 
que nem um tostão tivesse para dar 
uma volta no carrossel ou beber um 
pirolito, por alturas do último fim de 
semana do mês de Junho, porque o 
trabalho era duro e as festas só po-
deriam ser celebradas em “dia santo” 
ou domingo. No domingo de Páscoa 
ou dia seguinte, porque naquele tem-
po eram muitos os “fogos” (casas de 
habitação), decorria a “cerimónia do 
compassou ou visita pascal”, que era 
constituída pelo padre e era acompa-
nhado, pelo sacristão, que transporta-
va o crucifixo , e o portador da água-
-benta, e a família reunia-se então 
de joelhos na sala da casa a visitar, 
onde o padre lhes dava a cruz a bei-
jar. Nas ruas e em frente a cada uma 
das casas visitadas, cujas entradas se 
apresentavam enfeitadas com verdu-
ra e atapetadas de giestas, rosmani-
nho, alecrim e louro, o povo entoava 
cânticos pascais. De vez em quando, 
estalavam foguetes lançados por al-
deões inexperientes, pelo que, por 
vezes, o perigo espreitava e alguns 
incidentes aconteciam, com maior ou 
menor gravidade. Confesso, que não 
sentia grande entusiasmo, para não 
dizer que sentia medo, como alguns, 
pelo atos pirotécnicos.
Hoje, com esta idade, continuo a 

não sentir grande entusiasmo pe-
los espetáculos de pirotecnia, por-

que sempre pensei nos riscos que o 
processo implica. Desde o fabrico, 
armazenamento, transporte e pro-
cesso de lançamento, em cada etapa 
há riscos que, nalgumas situações , 
podem ser dramáticos. Infelizmente 
e a poucos dias dum período impor-
tante para os negócios da pirotecnia, 
o período pascal, ocorreu uma tragé-
dia em Avões (concelho de Lamego 
e distrito de Viseu) que fez oito ví-
timas mortais (cujos corpos ficaram 
desfeitos, tal a violência das explo-
sões, todas elas na flor da idade e que 
deixam crianças órfãs, algumas com 
poucos meses de idade. Foi um dra-
ma e que nos deverá levar a pensar 
que, em qualquer festa mas talvez 
mais nesta da Páscoa, a primeira das 
grandes festas anuais, que o espetá-
culo  da “queima de foguetes” pode 
ter muito sangue e dor envolvido. 
Desde muito cedo me questionava 
se valia a pena, isto é, se o espetá-
culo, por vezes de minutos, porque 
cada foguete estoira em segundos, 
compensa os custos envolvidos, se-
jam financeiros ou humanos. Quanto 
“custam” (uma vida humana não tem 
preço) as vidas ceifadas em Avões? E 
se os rebentamentos tivessem ocor-
rido, por exemplo, no transporte ou 
numa povoação, quantas vidas se 
perderiam, tal é a força destruidora 
da carga, concentrada, de pirotecnia? 
Vale  a pena meditar, não apenas nas 
muitas festas pascais que vão ocor-
rer no nosso país, ainda considerado 
como predominantemente católico, 
embora as igrejas, em muitos casos, 
fiquem vazias. É o negócio, e que é 
o ganha-pão de muitas pessoas, dize-
mos todos, mas, nesta Páscoa princi-
palmente, os foguetes lançados vão 
cheios de lágrimas, não daqueles que 
morreram, mas dos que ficaram dra-
maticamente fragilizados. São lágri-
mas de fogo de artifício carregadas 
de sangue e dor. 

linhA AbertA:
514 790.0251

contActo publicitário:
514 366.2888

domingo dAs 16h às 18h
5877 pApineAu, montreAl, qc

Produtora:
rosA velosA

SerAFIm
mArqueS
Economista
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governo exige desculpAs. dijsselbloem 
diz que reAção lusA foi “chocAnte”
A reunião dos ministros da Fi-

nanças levou à exigência de 
um pedido de desculpas peran-
te as palavras de Jeroen Dijssel-
bloem.
Mourinho Félix, secretário de Es-

tado Adjunto e das Finanças, esteve 
a representar Portugal na reunião de 
ministros das Finanças que decor-
reu, em Malta, devido à ausência 
de Mário Centeno, e pediu explica-
ções ao presidente do Eurogrupo.
No cumprimento entre o português 
e Jeroen Dijsselbloem, Mourinho 

Félix frisou que foi “profundamen-
te chocante aquilo que disse dos 
países que estiveram sob resgaste”. 
“Gostaríamos que pedisse desculpa 
perante os ministros e a imprensa”, 

completou. O presidente do Euro-
grupo garantiu ao membro do Go-
verno português que se referiria ao 
assunto, mas não deixou de expres-
sar a sua opinião. “A reação de Por-
tugal também foi chocante. Não lhe 
vou exigir um pedido de desculpas, 
mas vou dizer alguma coisa”, com-
pletou. A pequena conversa num 
ambiente informal acabou por ser 
filmada por jornalistas portugueses, 
sendo divulgada pela TVI. Recor-
de-se que Jeroen Dijsselbloem refe-
riu-se aos países do Sul, sugerindo 

que gastavam dinheiro proveniente 
da assistência internacional em “ál-
cool e mulheres”. A esse propósito 
o holandês reiterou hoje que não se 
irá demitir.

criAnçA de 11 Anos mAtA-se depois
de nAmorAdA ter simulAdo suicídio

A família de tysen Benz “está 
completamente devastada”.

Tysen Benz, de 11 anos, matou-
-se, alegadamente, depois de a sua 

namorada ter simulado o suicídio 
nas redes sociais. Segundo conta 
o jornal britânico Metro, a namo-
rada de Tysen fingiu a sua própria 
morte tendo inclusivamente os seus 
amigos publicado comentários on-
line convencendo Tysen de que a 
namorada havia mesmo morrido.
Acreditando então que a namorada 
se tinha matado, Tysen terá dito que 
iria fazer o mesmo, de acordo com 
a mãe, Katrina Goss, que encontrou 
o filho enforcado no passado dia 14 
de março. Tysen foi levado para o 
hospital, mas acabou por morrer 

esta terça-feira. Katrina disse ainda 
não ter conhecido a jovem em cau-
sa, mas quer que esta enfrente a jus-
tiça, caso seja considerada culpada 

pela morte de Tysen. Se isso acon-
tecer, a jovem poderá ser julgada 
como adulta. Para já, as autoridades 
norte-americanas continuam a in-
vestigar o caso. Entretanto, Katrina 
lançou uma campanha de angaria-
ção de fundos, onde descreve o que 
se passou com o filho como um ato 
“horrível”, fruto de bullying nas 
redes sociais.”A nossa família está 
completamente devastada”, desa-
bafou, aconselhando as famílias a 
comunicarem com os filhos sobre o 
“quão preciosa é a vida” e alertan-
do-os para os riscos da internet.
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osteoArtrose: tudo o que precisA de
sAber sobre A 1ª cAusA de dor crónicA

vulgarmente conhecida por 
artrose, a osteoartrose é uma 

lesão da cartilagem articular em 
que se dá a diminuição quer da 
qualidade quer da quantidade da 
cartilagem.
O Lifestyle ao Minuto falou com 

o Dr. António Brito de Aguiar sobre 
a osteoartrose e o fisiatra começou 
logo por sublinhar que as pessoas 
confundem muito a osteoartrose com 

a osteoporose. “A osteoartrose é uma 
lesão no espaço entre os ossos, nas 
articulações. Já a osteoporose não 
tem nada a ver com as articulações, 
trata-se de uma diminuição da densi-
dade do osso, em que osso fica poro-
so”, esclarece. Apesar de ambas se-
rem mais comuns nas pessoas mais 
idosas, entre os 45 e os 50 anos 15% 
das pessoas já têm queixas ligadas 
às artroses, depois passam a 80%. 
A osteoartrose é uma doença que dá 
muito mais queixas do que a osteo-
porose, pois a osteoporose só provo-
ca dor quando acontece uma fratura 
devido a quedas - ou em casos de 
fragilidade tal do osso que ocorrem 
fraturas espontâneas a espirrar ou 
tossir - enquanto a osteoartrose é a 

primeira causa de dor crónica e de 
incapacidade temporária, sublinhou 
o fisiatra. Aparece muito no joelho, 
na anca, na coluna vertebral, nas 
mãos, nos pés, etc. E, na prática, o 
que se passa na osteoartrose é que “o 
organismo deixa de conseguir repa-
rar as múltiplas agressões que a arti-
culação sofre ao longo da vida.”  
A osteoartrose leva as pessoas mui-

tas vezes ao médico. O principal 
sintoma é a dor, mas também há a 
rigidez matinal. “As pessoas dizem 
que a articulação tem de aquecer”, 
comentou o especialista. Apesar de 
ter a si associada uma certa inevita-
bilidade, pois todos envelhecemos, o 
médico frisou que há formas de pre-
venir ou de atrasar a doença. Desde 
logo evitar exercícios ou profissões 
com grande impacto para as articula-
ções, evitar a todo o custo o excesso 
de peso, usar calçado antiderrapante, 
com sola viscoelástica e fazer corre-
ção postural. Há muitas substâncias 
no mercado, mas as que estão abso-
lutamente comprovadas como modi-
ficadoras da evolução da doença são 
a glucosamina e condroitina e os fár-
macos que melhor absorvemos são 
o sulfato de glucosamina e o sulfato 
de condroitina. Quando não se faz 
a prevenção, o fim de uma artrose 
é muitas vezes a prótese. “Quando 
há uma falência da articulação, resta 
substitui-la. 
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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

agência
AlgArve

reStauraNteS

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmBIo Do DólAr cANADIANo
11 De ABrIl De 2017

1 euro = cAD 1,421580

sr. KAndji
vidente médium competente

MuitO sériO nO sEu dOMÍniO. rEtOrnO dO sEu 
aMadO, aMOr, prOblEMa FaMiliarEs, sucEssO 
sOcial, patriMÓniO E nEgÓciOs, EMprEsarial, 

EXaME E bOM sEnsO nOs jOgOs, dEsEnFEitiÇar. 
rEsultadOs EFEtivOs EM 3 dias, 

discriÇãO assEgurada.

tel.: 514.294.4309

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 proble-

mas sem voodoo.
rOsa: 514-278-3956

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

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

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

514.522.5175

aluga-Se

Aluga-se 31/2 perto do metro Jarry todo equipado e 
com estacionamento para 1 carro.

775$ por mês. 514-563-1211

Aluga-se um bachelor 51/2 
em Laval com aquecimento e internet, todos os 

eletrodomésticos incluídos.
825$ por mês. 514-563-1211

Aluga-se 41/2 no 8786 Boul. St-Michel. Todo 
renovado interior e exterior 775$ por mês.

514-577-8595

7º ano de saudade
jOsé tEiXEira

f. 16 de Abril de 2010

m e m o r A N D u m

Sete anos passaram, foi 
no dia 16 de Abril de 2010, 
com a idade de 63 anos 
que nos deixou. 

Uma missa será rezada 
em sua memória, domin-
go, dia 16 de abril, pelas 
12h, na Igreja Santa Cruz.

Agradecemos antecipa-
damente a todas as pes-
soas que se dignarem 
assistir a este acto reli-
gioso.

Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pe-
dimos por aqueles a quem chamastes deste mundo. 
Dai-lhes a felicidade, a luz e a paz. Que eles, tendo 
passado pela morte, participem do convívio de vossos 
santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e à 
sua descendência. Que a sua alma nada sofra, e vos 
digneis ressuscitá-los com os vossos santos no dia da 
ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os peca-
dos, para que alcancem junto a Vós a vida imortal no 
Reino eterno. Amém.
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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

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 
Insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. Garagem. $459,000

Belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. Chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.Quintal com estacionamento. 

Renovado. Interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts. 
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quin-
tal. MUITO bem situado ao pé do novo Hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

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

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

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 seus arredores. Tipo de trabalho: dominando as téc-
nicas variadas em colocação de pedras, muros, esca-
das, calçadas, turfa etc. Confortável na condução de 
material de construção (escavadora/camião). Com 2 
anos de experiência e carta de condução. 40h por se-
mana. Excelente salário segundo a experiência.

pEtEr au 450-465-2969
OU InFO@SICURELLAETFILS.COM

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

A empresa Platinum Porc Products está atual-
mente contratando para os seguintes cargos:
- Senhora de limpeza a tempo inteiro.
- condutor com excelente registro de con-
dução a tempo inteiro.
- Secretário executivo a tempo inteiro deve 
ser fluidamente biligue e conhecer o Micro-
soft Office completamente e capaz de lidar 
com um ambiente de ritmo rápido e crescen-
te no negócio.
- Vendedor de Porco: Contatar mercearias 
na área de Montreal junto com outros clien-
tes a tempo inteiro.
Todos os candidatos devem ter experiência, 
devem falar inglês, francês e português.

Para mais informações contate:
 514 573-3886 e info@platinumporc.com

eMPregoS

Precisa-se de uma equipa com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios 
a tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um 
carro. Homens e mulheres podem se inscrever. 
Experiência em colocação e polimento de piso em 
cerâmica com máquinas de lavar carpetes, uma 
mais valia.
Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-1977

ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.
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As comemorAções do diA de portugAl
junto dAs comunidAdes portuguesAs 

um dos aspetos mais in-
teressantes do mandato 

de Marcelo Rebelo de Sousa 
à frente dos destinos da Pre-

sidência da República tem sido indubitavel-
mente a estreita ligação que o Chefe de Es-
tado tem estabelecido com as comunidades 
portuguesas.
A relação privilegiada do Presidente da Re-

pública com os emigrantes portugueses ficou 

evidente no ano passado, quando pela primeira 
vez o 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades Portuguesas, foi celebrado 
oficialmente fora de Portugal. Nomeadamente 
em Paris, o principal e tradicional destino da 
emigração lusa nos anos 60 e 70, e ainda hoje 
base de uma das maiores comunidades portu-
guesas no estrangeiro. 
Revejo-me e estimo as palavras com que o 

Chefe de Estado fundamentou a realização das 
singulares comemorações, que tiveram como 
principal propósito prestar uma merecida ho-
menagem aos emigrantes: “os portugueses que 
vivem no estrangeiro são tão portugueses como 
os que vivem em Portugal”.
Entre condecorações, emoções e contactos 

com a comunidade portuguesa em terras gau-
lesas, e que envolveu ainda a presença do Pre-
sidente da França, François Hollande, e do Pri-
meiro-Ministro de Portugal, António Costa, o 
discurso do 10 de junho de Marcelo de Rebelo 
de Sousa, perante centenas de portugueses e lu-
sodescendentes, no Salão de Festas da Câmara 
Municipal de Paris, foi elucidativo sobre o va-
lor dos emigrantes portugueses: “Aqueles que 
aqui estão são dos melhores de todos nós“.
Nesse sentido, a continuidade das comemora-

ções oficiais do 10 de junho junto das comuni-
dades portuguesas, este ano no Rio de Janeiro e 
em São Paulo, evocando as ligações profundas 
e históricas de Portugal ao Brasil, só podem ser 
recebidas com regozijo pelos cidadãos portu-
gueses. Quer os residentes no território nacio-

nal como os que se encontram no estrangeiro, 
almejando estes seguramente que outras comu-
nidades portuguesas espalhadas pelos quatro 

cantos do mundo sejam também palco de cele-
brações oficiais do 10 de junho.
Estranho somente, como é que havendo a 

nível nacional um alargado consenso políti-
co, económico e social sobre o papel dos emi-
grantes portugueses no desenvolvimento do 
país, nenhum outro Presidente da Repúbli-
ca em mais de 40 anos de democracia, tenha 
tido o vislumbre de realizar as comemora-
ções do Dia de Portugal junto das comuni-
dades portuguesas, verdadeiras e melhores 
embaixadoras da pátria de Camões.

DANIel BAStoS
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lIDerADo pelo empreSárIo jAck prAzereS

sAtA promove vindA de grupos de golfistAs
cAnAdiAnos à ilhA de são miguel
um grupo de 40 golfistas ca-

nadianos, na sua maioria de 
origem lusa, esteve em S. Miguel 
na passada semana para a prá-
tica da modalidade nos Campos 
da Batalha e das Furnas, numa 

viagem em que a representação 
da SAtA em toronto empenhou 
os seus esforços, com vista a pro-

moção dos Açores no Canadá.
Carlos Botelho, director da SATA 

em Toronto, confirmou ao nosso 
jornal que outros grupos estão em 
agenda, dependendo do grau de 
sucesso desta nova experiência.

O grupo de canadianos que se 
encontra em S. Miguel vem acom-
panhado pela promotora da SATA 

naquele país. Vieram exclusiva-
mente para jogar golfe, apreciar 
as paisagens da ilha e frequentar 
a restauração local. O grupo é li-
derado pelo conhecido empresá-
rio luso-canadiano Jack Prazeres, 
muito envolvido em iniciativas 
comunitárias e eventos sociais de 
ajuda à comunidade. 
Jack Prazeres foi homenageado 

ainda há pouco tempo no Com-
munity Living Mississauga, no 
27º Jantar Anual Tribute, sendo 
a receita realizada no Centro de 
Convenções de Mississauga des-
tinada a cerca de 250 jovens com 
deficiência.
O empresário, da área da cons-

trução civil, já foi presidente de 
Carassauga e presidente do Cen-
tro Cultural Português de Missis-
sauga, disse ao jornal de Missis-
sauga que devolver à comunidade 
os seus esforços através do volun-
tariado era de grande importância 
para ele.
“Vivemos num país com tantas 

culturas diferentes, juntos e em 
harmonia, eu queria ser uma parte 
dessa cultura, apoiando os defi-
cientes. Fiz
bem porque estou em posição de 

ajudar a fazer a diferença.”
Prazeres, residente em Streetsvil-

le, está fortemente envolvido com 
organizações comunitárias como a 
Sociedade de Caridade Luso Ca-
nadense
e os Serviços de Apoio ao Portu-

guês para a Qualidade de Vida.
É também apoiante da Fundação 

de Diabetes de Crianças e Servi-
ços de Vítima de Peel.
“É um grande sentimento e não 

há palavras para descrevê-lo”, dis-
se Prazeres, que nasceu em Portu-
gal e veio para o Canadá com a 
idade de 12 anos. “Ser escolhido 
de uma grande cidade como esta é 
uma honra”.
Nos últimos 26 anos, o jantar de 

homenagem do CLM arrecadou 
mais de 1,2 milhões de dólares. 
Os rendimentos permitem que 
crianças e adolescentes com de-
ficiência intelectual participem 
em programas de acampamen-
tos de verão. Fundada em 1955, 
a CLM é uma organização sem 
fins lucrativos que presta apoio 
a mais de 1.700 pessoas com de-
ficiência intelectual, e suas famí-
lias.
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voltAr Atrás no tempo com A
AlimentAção? sim, eis o que comer
Na inexistência de máquinas do tempo, a 

melhor forma de recuar uns bons anos 
é através da alimentação.

Existem cada vez mais evidências de que so-
mos aquilo que comemos e que a alimentação 
diária tem um impacto direto na saúde e no 
bem-estar, conseguindo contribuir tanto para 

um envelhecimento precoce, como para o re-
tardamento do envelhecimento. Mas olhemos, 
apenas, para a capacidade de fazer frente ao 

avançar da idade. Embora não seja possível 
travar o envelhecimento como o conhecemos, 
é possível torná-lo mais saudável e até mesmo 
jovial. Não falamos de máquinas do tempo, 

mas sim de alimentos que permitem rejuve-
nescer por dentro e por fora. De acordo com 
o site Eat This, Not That!, os alimentos no seu 
estado mais natural são aqueles que melhor 
conseguem travar as consequências associadas 
ao envelhecimento, uma vez que são os que 
possuem um maior poder nutricional e uma 
maior capacidade de atuar nas zonas críticas, 
como é o caso da pele e do cérebro. 
Os mirtilos, a curcuma, os morangos e as ma-

çãs destacam-se por serem antioxidantes natos 
e, por isso, capazes de combater os radicais 
livres que afetam a saúde interna e que causam 
danos a nível externo. 
Já o chá verde, os ovos, o salmão, o atum e 

o queijo cottage entram no leque de alimentos 
capazes de fazer rejuvenescer devido ao poder 
anti-inflamatório que possuem e que permite 
que o sistema imunitário esteja sempre saudá-
vel e protegido.
Conseguir um metabolismo acelerado é uma 

outra forma eficaz de conseguir atenuar os da-
nos do envelhecimento e não há melhores ali-
mentos para esse fim do que o chocolate negro 
(com mais de 70% de cacau), a beterraba, a 
aveia, o azeite, o iogurte, os frutos secos e se-
mentes, as cerejas, os pimentos, as bananas e 
os espinafres.
Na lista da publicação consta ainda o ar-

roz integral, uma vez que é dos melhores 
alimentos para regular os níveis de açúcar 
no sangue e, assim, prevenir doenças como 
a diabetes.
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lEãO: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: 
Tente não ser tão possessivo e dominador, para poder reencontrar 
o equilíbrio que a sua relação necessita neste momento. Saúde: 
Aja com prudência, não exceda os seus limites físicos. Dinheiro: A 
sua vida financeira encontra-se num período francamente positivo.

Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2

virgEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: é prioritário que deixe de exigir tanto do seu par. Não se 
tem dado o devido valor, deve acreditar mais em si, e ver que é 
uma pessoa com muito valor. Saúde: Não se prive de pequenos 
prazeres apenas porque deseja ter uma boa aparência física. 

Dinheiro: Não fique triste se não conseguir atingir o sucesso que merecia 
profissionalmente. Para atingir os seus objetivos deverá trabalhar com mais 
afinco. Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36

balanÇa: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião 
Inesperada, Amizade. Amor: Boas perspetivas neste campo, 
continue a investir. Aproveite bem este período pois goza um 
momento favorável. Saúde: Aprenda a controlar os seus nervos, 
será benéfico para si. Dinheiro: Invista na organização para 

melhorar a funcionalidade do seu departamento. 
Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

EscOrpiãO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Respeite a forma de expressar os sentimentos 
da sua cara-metade. Deverá falar abertamente com aqueles que 
ama, não se iniba a expor os seus sentimentos. Saúde: Tendência 
para se sentir um pouco depressivo. Dinheiro: Deverá agarrar 

todas as oportunidades que lhe vão surgir, esteja sempre de olhos bem 
abertos. Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

sagitáriO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: Favoreça a sua relação através do carinho 
e do companheirismo. Saúde: Controle melhor os seus horários de 
sono. Deverá visitar o seu médico regularmente, faça um check-up.
Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação para atingir os seus fins. 

Obterá benefícios se cultivar o relacionamento interpessoal.
Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29

capricÓrniO: Carta Dominante: A Temperança, que significa 
Equilíbrio. Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que se 
surpreenda. Lembre-se que só gozará de uma maior felicidade se 
for mais aberto a revelar os seus desejos à sua cara-metade. Saúde: 
Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado. Dinheiro: 

Evite entrar em confrontos com um colega. Seja mais comunicativo, partilhe 
as suas ideias com os colegas de trabalho e daí poderão advir ideias mais 
aliciantes. Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11

aquáriO: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca 
importância. Seja mais afetuoso. Saúde: O seu aparelho digestivo 
poderá estar mais vulnerável. Dinheiro: Ouça com mais atenção a 
opinião dos seus colegas. Deve gerir bem os seus negócios se não 

quer ter surpresas desagradáveis. Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5

pEiXEs: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível 
do romantismo e da aventura. Saúde: Psiquicamente poderá sentir-
se cansado. Tenha mais atenção ao seu sistema nervoso, não deixe 
que o stress tome conta de si. Dinheiro: Momento favorável para 

aplicações financeiras.  Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

carnEirO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. 
Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, as suas emoções. 
Procure não ter discussões com o seu companheiro. Não entre 
em conflitos desnecessários. Saúde: A sua vitalidade estará 
à vista de todos, mas tenha calma. Dinheiro: Reflita sobre a 

sua vida profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar os seus 
conhecimentos. Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

tOurO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Não deixe transparecer tanto os seus ciúmes e fraquezas, 
poderão afetar a sua relação. Saúde: Poderá sentir algum 
desgaste físico. Tenha cuidado com as mudanças de temperatura. 
Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de obter rendimento 

extra, através de um part – time. Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

géMEOs: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, 
Coragem e Justiça. Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua 
vida amorosa caia na rotina. Saúde: O seu sistema nervoso 
poderá estar mais abalado, refletindo-se no funcionamento do seu 
organismo. Dinheiro: Altura propícia para enfrentar novos desafios. 

Não seja conformista, avance. Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5

caranguEjO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. Amor: Esta semana estará disposto a fazer de tudo para 
agradar a sua cara-metade. Existirá um clima favorável ao diálogo 
e ao romance. Saúde: Tudo correrá pelo melhor devido ao seu 

otimismo e confiança. Dinheiro: Por influência de terceiros poderão surgir 
alterações neste domínio. Para cumprir os seus objetivos, vai ter que se 
esforçar a duplicar. Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9

horóSCoPo mAriA helenA mArtins

tEXas
OhiO
Michigan
arizOna

vErMOnt
idahO
alabaMa
MOntana

hawaii
cOlOradO

cAçA PAlAVrAs | estAdos dos euA

em terrA de rAinhAs,
quem tem AmAndA é rei
com 70,4 mil seguidores, Amanda 

taylor faz furor nas redes sociais.
Natural de Charlotte, a cidade mais popu-

losa do estado norte-americano da Carolina 
do Norte, nos Estados Unidos da América, 
Amanda Taylor faz furor tanto nas praias 
como nas redes sociais.
Consegue imaginar porquê?

george clooney dá 52 mil euros
Aos vizinhos… pelo incómodo dAs obrAs

o casal foi simpático com os que mo-
ram ao lado de sua casa, uma vez 

que tiveram que aguentar as obras.
George e Amal Clooney não terão proble-

mas com os vizinhos, pelos menos estão a 
esforçar-se para manter uma boa relação. 
Isto porque, recentemente, o casal esteve a 

fazer obras na mansão em Berkshire, no sul 
de Inglaterra, e deram uma oferta choruda 
aos vizinhos pelos incómodos causados.
Segundo o Daily Mail, o ator e a mulher 

deram uma prenda de cerca de 52 mil euros 
ao casal vizinho, John e Clare Grove, como 

pedido de desculpa por terem aguentado o 
barulho das obras. O casal vizinho ganhou 
uma viagem com estadia num hotel de luxo 
durante de seis semanas na ilha Corfu, na 
Grécia e uma quantia de cerca de 35 mil 
euros. Além disso, a família Clooney alu-
gou ainda uma propriedade para os vizi-

nhos ficarem enquanto os transtornos não 
acabassem. As obras na casa, que incluía a 
construção de um cinema com 12 lugares, 
piscina e um campo de ténis, começaram 
em 2015 e duraram mais de um ano. Recor-
de-se que George e Amal em breve vão ser 
pais pela primeira vez, de gémeos.
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hOrizOntais: 1. Aia, Agregar. 2. Uno, Má, Maca. 3. Gê, Rosa, Luz. 4. Escol, Prado. 
5. Áugure, Ia. 6. Mu, Banal, Ar. 7. Ás, Avezar. 8. Cabra, Atito. 9. Uro, Soro, Ou. 10. Lato, 
SA, Dar. 11. Amarrem, Oro. vErticais: 1. Auge, Mácula. 2. Inês, Usaram. 3. Ao, Cá, 
Bota. 4. Roubar, Or. 5. Amolgavas. 6. Gás, Une, Ose. 7. Aprazaram. 8. Em, Relato. 9. 
Gala, Ri, Do. 10. Acudia, Toar. 11. Razoar, Ouro.
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o vAlor dA fotogrAfiA em tempos 
conturbAdos do jornAlismo
joão Pina venceu, em Viana do Castelo, o 

galardão principal destes prémios de foto-
jornalismo com um trabalho em que tentou 
equilibrar o retrato da violência em torno dos 
grandes eventos desportivos no Rio de Janei-
ro, Brasil, com a preocupação de não banali-
zar imagens de brutalidade.
“É uma pergunta que me faço todos os dias e 

para a qual não tenho uma resposta concreta: 
como é que não se banaliza a violência? Conti-
nuo a achar que é necessário mostrar às pessoas 
fotos muito fortes - e às vezes brutais - contex-
tualizando-as com outras que ajudem a que não 
fujam com o seu olhar para outro lado”, disse à 

Lusa, momentos depois de receber o prémio pela 
reportagem ‘Rio de Janeiro - O Custo Humano 
dos Grandes Eventos Desportivos’.
As fotografias do repórter de 36 anos, a preto 

e branco, como a clivagem racial da sociedade 
carioca, como o contraste entre as festas fute-
bolísticas ou olímpicas brasileiras e correspon-
dentes pobrezas ou criminalidades circundantes, 
apelam sobretudo a um olhar para fora “da arena 
que está dirigida para a imprensa”, que contem-
ple “o que está à volta disso e a violência urba-
na”, revelou o jornalista natural de Lisboa.
“Cada pessoa, cada leitor, tem a sua sensibili-

dade. Eu tenho a minha e tento, na posição de 
leitor, não me sentir desrespeitado pelo trabalho 
que faço”, acrescentou João Pina, admitindo que 
“há momentos em que é muito difícil escolher 
as imagens”, sobretudo quando chega a dúvida 
quanto ao “que incluir, não incluir, o que é de-
masiado forte”. 
“O que quero eu dizer com isto?”, resumiu, no 

que para Bénédicte Kurzen, da agência interna-
cional de fotografia Noor - e membro do júri dos 
oitavos prémios Estação Imagem - é a pergunta 
essencial em alturas “nada originais” de ataques 
políticos e populares a todas as formas de jorna-
lismo. Para a fotojornalista francesa, o forte sen-
tido deontológico da profissão “é a sua coluna 
vertebral”. “Temos um código que é muito claro: 
não mudar, não tocar, não fabricar, não reconsti-
tuir. É muito simples e, ao mesmo tempo, muito 

difícil. A fotografia tem sido historicamente usa-
da para propaganda. É um meio que parece sem-
pre verdadeiro, mas que tem sido usado para fins 
políticos desde que existe”, recordou, advogan-
do que a novidade, atualmente, passa pelo seu 
“aproveitamento constante por parte de um po-
lítico para desacreditar meios de comunicação”.
“Estamos em guerra”, asseverou, concluindo 

que parte da solução, também “nada original”, 
será “desempenhar a profissão o mais profissio-
nalmente possível, para que não haja margens 
para ataques”. Também membro do júri do Esta-
ção Imagem -- para além de multipremiado fotó-
grafo de conflitos para o New York Times - Tyler 

Hicks considerou à Lusa que “o fotojornalismo 
é mais importante hoje do que nunca, devido a 
todas as notícias que surgem atualmente a partir 
de fontes desconhecidas”.
Para o veterano da profissão, “numa altura em 

que todos têm o direito e capacidade de fotogra-
far e gravar tudo o que os rodeia, os repórteres 
estabelecidos, que encaram a profissão como um 
modo de vida sério, com integridade” e de cuja 
responsabilidade em ser fiel à verdade depende o 
seu modo de vida, ganham uma nova importân-
cia. “É uma importância que deve elevar a pro-
fissão a um lugar em que continue a possuir uma 
legitimidade dentro da indústria, para que as pes-
soas saibam de onde vêm as notícias autênticas, 
honestas e verdadeiras”, refletiu o fotojornalista, 
que louvou ainda o “caráter regional da fotogra-
fia portuguesa, que lhe confere uma perspetiva 
mais pessoal”. No discurso de aceitação do pré-
mio Estação Imagem 2017, João Pina relembrou 
que “na última década, foram assassinadas 45 
mil pessoas no Rio de Janeiro”. Reiterando a sua 
função de contar histórias, admitiu, perante o pú-
blico do Teatro Municipal Sá de Miranda, estar 
ainda a descobrir como desempenhar a própria 
profissão.
“Não sei. Sou engolido neste furacão e conti-

nuo a fotografar isto assim... a tentar encon-
trar respostas às minhas perguntas”, desaba-
fou o ‘freelancer’, pouco antes de revelar a 
sua ausência de “base”.

hOrizOntais: 1. Camareira. Associar. 2. Indivisí-
vel. Cânhamo-da-índia ou cânhamo-de-manila. Espé-
cie de padiola, para transporte de doentes. 3. Nome 
da letra G. Flor da roseira. Claridade produzida por 
qualquer fonte luminosa. 4. Conjunto das pessoas 
mais cultas. Campo coberto de plantas forragino-
sas. 5. Adivinho. Caminhava para lá. 6. Mulo. Trivial, 
vulgar, comum. Brisa. 7. Carta de jogar. Habituar. 8. 
Fêmea do bode. Grito agudo das aves, quando em-
bravecidas. 9. Auroque. Montão, acervo. Alternativa 
(conj.). 10. Dilatado. Sociedade Anónima (abrev.). 
Oferecer. 11. Prendam com amarra. Discurso.

vErticais: 1. Apogeu. Mancha. 2. Santa, mártir 
romana, foi morta em defesa da virgindade, aos 13 
anos. Serviram-se de. 3. Contr. da prep. a com o art. 
def. o. Aqui. Calçado de cabedal, com cano maior ou 
menor. 4. Subtrair violentamente. Ou (ing.). 5. Ama-
chucavas. 6. Fluido aeriforme. Junta. Glícido simples, 
não hidrolisável. 7. Marcaram prazo. 8. Indica lugar, 
tempo, modo, causa, fim e outras relações (prep.9. 
Descrição. 9. Solenidade. Graceja. Contr. da prep. de 
com o art. def. o. 10. Ia em socorro. Estrondear. 11. 
Raciocinar. Metal precioso de cor amarela, dúctil e 
maleável.
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 p j v E d
1-Chelsea 75 31 24 3 4
2-Tottenham 68 31 20 8 3
3-Liverpool 63 32 18 9 5
4-Manchester City 61 31 18 7 6
5-Man. United 57 30 15 12 3
6-Arsenal 54 30 16 6 8
7-Everton 54 32 15 9 8
8-West Bromwich 44 32 12 8 12
9-Southampton 40 30 11 7 12
10-Watford 37 31 10 7 14
11-Leicester City 36 31 10 6 15
12-Burnley 36 32 10 6 16
13-Stoke City 36 32 9 9 14
14-West Ham 36 32 10 6 16
15-Bournemouth 35 32 9 8 15
16-Crystal Palace 34 31 10 4 17
17-Hull City 30 32 8 6 18
18-Swansea City 28 32 8 4 20
19-Middlesbrough 24 31 4 12 15
20-Sunderland 20 31 5 5 21

Inglaterra
PremIer league

CaMPeoNatoS euroPeuS - ClaSSifiCação

 p j v E d
1-juventus 77 31 25 2 4
2-roma 71 31 23 2 6
3-Napoli 67 31 20 7 4
4-Lazio 60 31 18 6 7
5-Atalanta 59 31 18 5 8
6-Milan 57 31 17 6 8
7-Internazionale 55 31 17 4 10
8-Fiorentina 52 31 14 10 7
9-Sampdoria 45 31 12 9 10
10-Torino 44 31 11 11 9
11-Udinese 40 31 11 7 13
12-Chievo 38 31 11 5 15
13-Cagliari 35 31 10 5 16
14-Bologna 34 31 9 7 15
15-Sassuolo 32 31 9 5 17
16-Genoa 29 31 7 8 16
17-Empoli 23 31 5 8 18
18-Crotone 20 31 5 5 21
19-Palermo 15 31 3 6 22
20-Pescara 14 31 2 8 21

 p j v E d
1-Monaco 74 31 23 5 3
2-Paris SG 71 31 22 5 4
3-Nice 70 32 20 10 2
4-Lyon 54 32 17 3 12
5-Bordeaux 49 32 13 10 9
6-Marseille 48 32 13 9 10
7-Saint-étienne 45 31 11 12 8
8-Nantes 42 32 11 9 12
9-Toulouse 41 32 10 11 11
10-Guingamp 41 32 11 8 13
11-Rennes 40 32 9 13 10
12-Angers 39 32 11 6 15
13-Lille 37 32 10 7 15
14-Montpellier 36 32 9 9 14
15-Metz 33 31 9 8 14
16-Caen 32 32 9 5 18
17-Nancy 31 32 8 7 17
18-Lorient 31 32 9 4 19
19-Dijon 29 32 6 11 15
20-Bastia 28 32 6 10 16

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 68 28 21 5 2
2-RB Leipzig 58 28 18 4 6
3-Hoffenheim 51 28 13 12 3
4-B. Dortmund 50 28 14 8 6
5-Hertha BSC 43 28 13 4 11
6-SC Freiburg 41 28 12 5 11
7-FC Köln 40 28 10 10 8
8-B. M´gladbach 39 28 11 6 11
9-E. Frankfurt 38 28 10 8 10
10-Schalke 04 37 28 10 7 11
11-W. Bremen 36 28 10 6 12
12-B. Leverkusen 35 28 10 5 13
13-Hamburger SV 33 28 9 6 13
14-Wolfsburg 30 28 8 6 14
15-Mainz  29 28 8 5 15
16-FC Augsburg 29 28 7 8 13
17-FC Ingolstadt 28 28 8 4 16
18-Darmstadt 98 15 28 4 3 21

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 72 30 22 6 2
2-Barcelona 69 31 21 6 4
3-Atlético Madrid 62 31 18 8 5
4-Sevilla 61 31 18 7 6
5-Villarreal 54 31 15 9 7
6-Real Sociedad 52 31 16 4 11
7-Athletic 50 31 15 5 11
8-Eibar 50 31 14 8 9
9-Espanyol 46 31 12 10 9
10-Celta de Vigo 41 30 12 5 13
11-Alavés 40 31 10 10 11
12-Valencia 39 31 11 6 14
13-Las Palmas 38 31 10 8 13
14-Málaga 33 31 8 9 14
15-Real Betis 31 31 8 7 16
16-Deportivo 28 31 6 10 15
17-Leganés 27 31 6 9 16
18-Sporting Gijón 22 31 5 7 19
19-Granada 20 31 4 8 19
20-Osasuna 17 31 3 8 20

eSPanha
lIga BBVa

peDro BArBoSA eScreve SoBre o ADeuS DoS DrAgõeS À lIgA DoS cAmpeõeS

o mAis e o menos do juventus-fc porto

começo a história deste jogo pelo minuto 
40, que voltou a ficar marcado por uma 

expulsão. Desta vez o lateral foi o direito e o 
cartão vermelho a Maxi deu um penálti e o 
golo, na sequência, que decidiu o Juventus-
-FC Porto.

Mas quais eram  as esperanças reais de o Porto 
passar?
Perante o resultado do Dragão e o poderio da 

Juventus, as expectativas eram poucas, por mui-
to que o pensamento e o discurso fosse positivo.
Faltavam os outros 90 minutos e, com o início 

do jogo, desde logo se percebeu que André Sil-
va teria uma missão de sacrifício. Nuno voltou a 
apostar em Soares e André Silva, mas as tarefas 
do internacional português eram complicadas. 
Fechar o corredor direito, apoiar defensivamente 
Maxi e na saída para o ataque procurar o mo-
vimento interior e juntar-se a Soares. Fez o que 
pôde,  sem resultados práticos. André André era 
o terceiro médio e jogava por dentro, procuran-
do chegar rápido a Soares e sendo o primeiro a 
pressionar.

Esta era uma das partes da estratégia.
É certo que o Porto se apresentou bem organi-

zado defensivamente, mas importava marcar e 
nesse particular pouco fez. Não é só demérito ou 
incapacidade da equipa do Porto, mas também 
mérito da equipa italiana.
A Juventus, como equipa experiente que é, ge-

riu como quis o jogo, baixando sempre que ne-

cessário, não permitindo qualquer possibilidade 
de golo. Foi assim na primeira parte, em que o 
equilíbrio foi a nota dominante, sem grandes si-
tuações, num jogo previsível que servia as inten-
ções da Juventus e que de vez em quando era 
abanado pelo capacidade criativa de Dybala. O 
argentino tem classe e foi quem mais se desta-
cou. Chegados ao intervalo, faltavam 45 minutos 
e o que fazer com 10 e em desvantagem no resul-
tado e na eliminatória ?
Nuno tinha de equilibrar a equipa. Na defesa 

apenas Felipe mantinha a posição inicial e tudo 
o resto mudava. Layun saía da esquerda para a 
direita, Marcano para a lateral esquerda e Boly 
fazia companhia a Felipe.
Quem sai para entrar Boly? Podia ter tirado 

Brahimi e mantinha a dupla na frente, mas a op-

ção foi André Silva. O argelino e Soares eram 
agora a dupla na frente.
O jogo nesta segunda parte foi pouco esclareci-

do e várias vezes mal jogado. O pensamento do 
Porto era estar bem organizado, não voltar a so-
frer golos e tentar criar perigo com a mobilidade 
de Brahimi e a luta pela bola de Soares.
A Juventus geria ainda mais o jogo, com pouca 

intensidade e trocando a bola. Queria o fim do 
jogo. Com 10 o Porto consegue criar as melhores 
situações para marcar. A capacidade de luta e de 
não desistir de Soares faz com que Benatia não 
resolva a situação aos 49 minutos e deixe o avan-
çado com Buffon pela frente. O remate saiu ao 
lado e a mesma situação voltou a acontecer mas 
desta vez foi Diogo Jota aos 82 minutos quem, 
perante a saída do monstro italiano da baliza, re-
matou por cima. Mas a bola foi à malha lateral.
Buffon teve pouco que fazer no jogo mas quan-

do foi chamado saiu vencedor neste confronto 
com os avançados do Porto. A Juventus é muito 
forte e melhor que o Porto e está com mérito nos 
quartos de final. Estou curioso para ver qual será 
o seu comportamento nas próximas eliminató-
rias. O Porto sai desta eliminatória com a sensa-
ção que algo podia ser diferente.
As expulsões ditaram muito do que foram os 

dois jogos e trouxeram muita instabilidade a 
uma equipa que não era favorita e menos ficou 
com os desfechos que foram acontecendo.
Notas finais para Casillas, que faz 173 jogos na 

UEFA. Um histórico, uma lenda da baliza que 
iguala o recorde de Xavi em jogos na UEFA. 
Sempre que foi chamado correspondeu e fica na 
retina uma excelente defesa, num corte de Dani-
lo que quase fazia golo na própria baliza.
Danilo é importante nesta equipa. Pelo posicio-

namento, pelo equilíbrio e pela segurança que dá 
na sua função.
A entrada de Diogo Jota. Foram 23 minutos em 

campo mas cheios de vontade. Entrou bem e deu 
velocidade, que faltou durante o resto do tempo. 
Logo por aí fez a diferença. Rematou à figura 
de Buffon e teve oportunidade para marcar numa 
soberana ocasião.
Por ultimo uma nota menos positiva para as 

más decisões dos jogadores do Porto no últi-
mo passe. 

peDro BArBoSA
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f1: lewis hAmilton, mercedes 
impecAveis no gp dA chinA

Nem o início com pista mo-
lhada foi capaz de mudar 

o resultado final em Xangai 
e isto no Grande Prémio da 
China. Lewis Hamilton, domi-

nou e venceu de ponta a ponta pela 54ª vez em 
carreira na Fórmula 1 e tudo de uma forma 
muito tranquila, sem se preocupar dos seus 
mais diretos adversários,  nem mesmo com a 
Ferrari e Vettel que terminaram em  segundo 
lugar. 

A Terceira posição foi decidida na última vol-
ta, após uma batalha intensa entre os pilotos da 
Red Bull. Max Verstappen, que largou em 16º, 
fez uma super corrida de recuperação e subiu 
ao pódio em terceiro lugar, deixando o quarto 
ao seu companheiro Daniel Ricciardo . Entre os 
considerados segundos pilotos Kimi Raikkonen, 
,que lutou com um problema de torque do motor 
Ferrari fechou a sua corrida em quinto, já Valte-
ri Bottas depois de ter errado sozinho durante a 
bandeira amarela ,depois de ter caído para últi-
mo, ainda conseguiu levar o carro número 77 da 
Mercedes ao sexto lugar. A fecharem o Top dez 
estiveram: Carlos Sainz em sétimo, Magnussem 
oitavo, e os dois Force India com Sergio Perez e 
Esteban Ocon em nono e décimo respetivamen-
te. Como a pista estava  molhada quase todos 
os carros optaram por largar com pneus inter-
mediários. Apenas Carlos Sainz optou por pneus 
super-macios. Na largada, Hamilton manteve-se 

à frente e Vettel em segundo, mesmo com a pres-
são de Bottas. Ainda na primeira volta, Stroll 
tocado, rodou e foi parar a gravilha terminando 
assim o seu dia de trabalho. O carro de segurança 
virtual foi acionado no início da segunda volta, 
para retirar o carro da Williams pois encontrava-

-se numa posição perigosa para os restantes pi-
lotos. Entretanto Max Verstappen subia de 16º 
para 7º apos duas voltas rodadas. Na terceira vol-
ta, muitos pararam para fazer a troca para pneus 
slicks, inclusivé Vettel, que caiu para sexto, en-
tretanto, o primeiro com pneus para pista seca. 
O Italiano Giovinazzi, que na vespera destruiu o 
seu Sauber, voltou a faze-lo mais uma vez hoje na 
reta das boxes o que originou mais uma (entrada) 
do carro de segurança virtual. Com as paradas, 
Verstappen já aparecia em quarto e Ricciardo em 
segundo. Na relargada, os ponteiros mantiveram 
as suas posições, mas um pouco adiante, Versta-
ppen já passava Raikkonen por fora, assumindo 
o terceiro posto. Verstappen partia para cima de 
Ricciardo, enquanto Vettel para cima de Rai-
kkonen. Na 11ª volta , o holandês da Red Bull 

hélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com

conseguiu superar o seu companheiro de equipa. 

Entretanto Hamilton abria forte lá na frente. Ric-
ciardo perdia espaço e as Ferraris cada vez esta-
vam mais perto, Verstappen aproximava-se mui-
to de Lewis Hamilton e os dois faziam as voltas 
mais rápidas da corrida. Hulkenberg foi punido 
em 15s por ultrapassagens sobre o carro virtual 
acionado e também com o carro de segurança na 
pista. Vettel conseguiu fazer a ultrapassagem em 
cima de Raikkonen e já ia para cima do Ricciar-
do e na 22ª volta, o alemão conseguiu comple-
tar a ultrapassagem, em uma bela manobra, mas 
ainda chegaram a tocar roda. Vettel aproveitou-
-se e ganhou o segundo lugar. Na volta seguin-
te, acabou por optar ir as boxes, para trocar os 
pneus. Fernando Alonso que lutava com Sainz 
pela sétima posição, teve problemas na homo-

cinética e abandonou a prova. Alonso tirou tudo 
que a frágil McLaren podia dar e já no sábado o 
espanhol dizia “trabalhei como um animal para 
conseguir este lugar na linha de partida”. A seis 
voltas do final, Ricciardo voltou a se aproximar 
muito de Verstappen, não conseguindo no entan-
to a ultrapassagem Hamilton ia tranquilo para 
vencer, seguido por Vettel em segundo. O últi-
mo lugar no pódio, foi uma batalha intensa entre 
Max e Daniel, que lutaram até o fim, porém, a 
terceira posição ficou com Max Verstappen. No 
final os pilotos disseram: Hamilton, feliz com o 
resultado, Vettel agradeceu a equipa pelo traba-
lho e contente com o seu dia, Max não podia ser 
melhor, Massa muito desapontado com o seu 14º 
lugar.
Voltamos na próxima semana para o relato 

integral escrito do Grande Prémio de Bahrein 
em Sakhir.
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taça de Portugal

1-Portimonense 70 35 21 7 7 57 28
2-Desp. Aves 65 35 18 11 6 48 31
3-Varzim 58 35 16 10 9 43 36
4-U. Madeira 53 36 14 11 11 41 37
5-Santa Clara 52 35 14 10 11 36 37
6-Académica 52 35 14 10 11 34 27
7-V. Guimarães B 51 35 15 6 14 48 40
8-Gil Vicente 51 35 12 15 8 38 33
9-Benfica B 50 35 14 8 13 45 48
10-Penafiel 50 35 14 8 13 47 47
11-Braga B 49 35 12 13 10 50 41
12-FC Porto B 47 35 12 11 12 40 39
13-Sporting B 47 35 13 8 14 52 52
14-Sp. Covilhã 46 35 10 16 9 37 35
15-Ac. Viseu 45 35 11 12 12 39 43
16-Cova da Piedade 42 35 11 9 15 33 47
17-Vizela 41 36 8 17 11 32 41
18-Famalicão 41 35 10 11 14 38 44
19-Leixões 38 35 8 14 13 35 36
20-Fafe 36 35 8 12 15 44 53
21-Freamunde 35 35 8 11 16 32 42
22-Olhanense 21 35 5 6 24 36 68

  P J V E D GM GS

1-Benfica 68 28 21 5 2 58 14
2-FC Porto 67 28 20 7 1 62 13
3-Sporting 60 28 18 6 4 55 27
4-V. Guimarães 50 28 14 8 6 42 31
5-Braga 50 28 14 8 6 42 25
6-Marítimo 44 28 12 8 8 28 25
7-Rio Ave 39 28 11 6 11 31 34
8-Chaves 36 28 8 12 8 29 29
9-Feirense 35 28 10 5 13 25 41
10-V. Setúbal 35 28 9 8 11 27 27
11-Boavista 34 28 8 10 10 27 30
12-Belenenses 32 28 8 8 12 21 33
13-Arouca 28 28 8 4 16 26 45
14-Paços Ferreira 28 28 6 10 12 26 38
15-Estoril Praia 25 28 6 7 15 22 35
16-Moreirense 21 28 5 6 17 24 43
17-Nacional 20 28 4 8 16 19 45
18-Tondela 17 28 3 8 17 19 48

  P J V E D GM GS

resultAdos
07/04 Feirense 0-1 Braga
08/04 P. Ferreira 1-1 Arouca
  FC Porto 3-0 Belenenses
  Sporting 4-0 Boavista
09/04 Rio Ave 0-0 V. Setúbal
  Estoril Praia 0-1 Nacional
  V. Guimarães 2-1 Tondela
  Moreirense 0-1 Benfica
10/04 Marítimo 2-1 Chaves

14/04 Belenenses 11h00 Estoril Praia
  Boavista 11h00 Paços Ferreira
  Benfica 13h15 Marítimo15.00
  V. Setúbal 15h30 Sporting
15/04 Chaves 11h00 V. Guimarães
  Arouca 11h00 Feirense
  Tondela 13:15 Rio Ave
  Braga 15h30 FC Porto
17/04 Nacional 15h00 Moreirense

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
Estoril Praia (4-5) Benfica         1-2        3-3
V. Guimarães (3-3) Chaves        2-0        3-1

    1ª Mão    2ª Mão
Juventus-Barcelona        3-0 19/04  14:45
Borussia Dortmund-Monaco 12/04  12:45 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
06/04 Académica 0-0 Desp. Aves
08/04 Sp. Covilhã 2-0 Benfica B
09/04 Portimonense 1-2 Gil Vicente
  FC Porto B 4-0 C. da Piedade
  U. Madeira 0-1 Varzim
  Olhanense 1-2 Ac. Viseu
  Penafiel 1-0 Braga B
  Leixões 1-0 Freamunde
  Fafe 1-1 Famalicão
  Santa Clara 1-1 Sporting B
10/04 V. Guimarães B 2-0 Vizela

14/04 Leixões 11h00 Académica
15/04 Varzim 6h15 FC Porto B
  Gil Vicente 11h00 V. Guimarães B
  Sporting B 11h00 U. Madeira
  Freamunde 11h00 Santa Clara
  Braga B 11h00 Portimonense
  Vizela 11h00 Olhanense
  Ac. Viseu 11h00 Penafiel
  Desp. Aves 11h00 Sp. Covilhã
  Benfica B 11h00 Famalicão
  Cova da Piedade 11h00 Fafe

PrÓXimA JornAdA

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

grupO wEst j p
1-Portland Timbers 6 13
2-FC Dallas 4 10
3-Houston Dynamo 5 9
4-Sporting KC 5 9
5-SJ Earthquakes 5 7
6-LA Galaxy 5 6
7-Seattle Sounders 5 6
8-Real Salt Lake 6 5
9-Colorado Rapids 4 4
10-Vancouver Whitecaps 5 4
11-Minnesota United 6 4

MlS

fc porto: foi há umA voltA que
rui pedro deu chAmA Ao drAgão
De quase proscrita para as contas do 

título antes da receção ao Sp. Braga 
na 12.ª jornada, a equipa de Nuno Es-
pírito Santo embalou desde essa altura 
para uma recuperação que a deixou a 
um ponto da liderança.
FC Porto: foi há uma volta que Rui Pedro 

deu chama ao dragão
E vão 520 minutos de celibato com as ba-

lizas...  Desespero, dores de alma, urticária, 
gritos de exorcismo. E tudo silenciado por 
um menino de 18 anos chamado Rui Pedro.
Até há precisamente uma volta, o cenário 

do FC Porto estava longe de ser animador, 
como comprova o excerto acima da cróni-
ca do jogo dos azuis e brancos com o Sp. 
Braga. À entrada para a 12.ª ronda do cam-
peonato, a equipa de Nuno Espírito Santo 
ocupava o 4.º lugar da classificação com 
22 pontos, menos sete pontos do líder Ben-

fica, que parecia embalado rumo ao tetra-
campeonato. O golo de Rui Pedro, já nos 
descontos da partida com os bracarenses, 
acabou por marcar o início da recuperação 
do dragão, que está agora, uma volta de-
pois, a apenas um ponto do rival lisboeta.

Numa volta, o conjunto de Nuno Espírito 
Santo apresenta números de registo, que 
explicam a aproximação à pole-position: 
são 14 vitórias e três empates (incluindo 
uma sequência de nove triunfos), sustenta-
dos por 43 golos marcados e oito sofridos. 
Antes desse duelo com o Sp. Braga, que 
vários jogadores do FC Porto já admitiram 
ter representado uma espécie de libertação 
de um colete de forças, os azuis e brancos 
tinham 19 golos marcados no campeonato, 
menos sete do que o Benfica, que tinha na 
altura o melhor ataque e a maior diferença 
entre tentos apontados e sofridos (+21).
Agora, à entrada para as derradeiras seis 

jornadas da Liga os azuis e brancos têm 
não só a melhor defesa (13) como o melhor 
ataque da prova (62). Um registo que ga-
nhou importância substancial logo a seguir 
ao clássico com o Benfica no Estádio da 

Luz, que fechou os duelos entre 
os candidatos ao título com dois 
empates pelo mesmo resultado 
(1-1 no Dragão e em Lisboa), o 
que confere uma igualdade em 
caso de desempate pelo critério do 
confronto direto, passando-se, por 
isso, para o saldo entre golos mar-
cados e sofridos. Neste registo, 
que só terá importância caso Ben-
fica e FC Porto terminem o cam-
peonato em igualdade pontual, os 
azuis e brancos levam já uma van-
tagem importante de cinco golos 
(+49 contra +44) sobre os rivais.
Neste sábado, os azuis e bran-

cos têm mais uma etapa para uma luta 
que parecia quase perdida há uma vol-
ta. Até Rui Pedro pôr termo ao celibato 
com as balizas e indicar o caminho dos 
triunfos.

portugAl-IlhAS FAroé No BeSSA

jogo mArcAdo pArA 31 de Agosto
o Portugal-Ilhas Faroé, da fase de 

apuramento para o Mundial 2018, 
vai ser disputado no Estádio 
do Bessa, anunciou a Federa-
ção Portuguesa de Futebol.
O jogo está marcado para o 

dia 31 de agosto, e será o pri-
meiro compromisso da equi-
pa das quinas na temporada 
2017/18.
Para o dia 3 de setembro está 

marcada a visita à Hungria, 

também referente à fase de apuramento 
para o Mundial 2018.

dortmund x mónAco AdiAdo
o jogo entre Borussia Dortmund e 

Mónaco, referente à primeira mão 
dos quartos-de-final da Liga dos Cam-
peões, foi adiado para quarta-feira às 
12h45, no seguimento de uma explosão 
ocorrida junto ao autocarro da equipa 
alemã.
Segundo informações da polícia local, fo-

ram utilizadas três cargas explosivas quan-
do o veículo se encaminhava para o Signal 
Iduna Park.

Marc Bartra, defesa do Dortmund, foi 
hospitalizado no seguimento do incidente, 
mas está longe de perigo. Segundo indicou 
a mãe do jogador à COPE, rádio espanho-
la, o central sofreu ferimentos ligeiros num 
braço.
De acordo com o jornal Sport, o defesa 

está «fisicamente bem» mas «em estado de 
choque».
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