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Dia Dos sócios Do centro comunitário em anjou
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Um padre português no cana-
dá foi suspenso pela Diocese 

de Hamilton, no ontário, por sus-
peita de abusos sexuais, avançou 
esta segunda-feira um jornal lo-
cal.
O Hamilton Spectator diz que o 

padre Heitor Antunes, de 49 anos, 
está suspenso desde o dia 4 de mar-
ço dos seus deveres na Igreja de 
Santa Maria, no norte de Hamilton, 
pela suspeita de “abusos sexuais”, 
tendo abandonado no dia 8 a resi-
dência oficial localizada na Park 
Street North. Segundo uma repor-
tagem do jornal online português 
Observador, o padre, que teve um 
filho de uma catequista com quem 
se envolveu quando esta ainda era 
menor, também foi suspenso da 

Diocese de Vila Real. 
O alegado envolvimento amoroso 

ter-se-ia iniciado quando a jovem 
tinha 14 anos (hoje com 29) e o sa-
cerdote 34. Ainda segundo o Obser-
vador, que cita “uma fonte ligada à 
diocese”, o padre foi para o Canadá 
depois dos factos em causa.
Neste país, o sacerdote exercia jun-

to de comunidades de emigrantes 
portugueses, mas recebeu ordens da 
diocese para regressar a Portugal, 
estando impedido de celebrar.
A Diocese de Hamilton desconhe-

cia o passado de Heitor Antunes, 
confirmando que teve conhecimen-
to apenas através do texto publica-
do em Portugal, tendo questionado 
o padre no dia 2 de março.

PaDre Português susPenso De Diocese 
no canaDá Por susPeita De abusos sexuais

Continuação na página 4



P. 2 | QUARTA-FEIRA, 20 DE mARço DE 2019 | A Voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

addrEssE | EndErEÇO                                                     
4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl, Qc.,Ca., H2W 1Z4
TeL.: 514 284.1813 ou CeL.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com

issn: 0049-6790   |   cn 99700654
aMbassadEur hOnOrifiquE du jOurnal
josé Moreira da cunha
adMinistratiOn                                                             
ÉditEur | PrOPriÉtairE: Sylvio Martins
adMinistratricE: Marie Moreira
dirEctEur: Daniel Loureiro
dirEctricE adjOintE: Sylvie Machado
rÉdactEur En chEf: Mário Carvalho
rÉdactEur adjOint: Antero Branco
cOllabOratEurs                                                                
Francisca Reis Hélder Dias
José da Conceição José de Sousa
Jorge Correia Jorge Matos
Miguel Félix Telmo Barbosa
Tony Saragoça Vítor Gonçalves
cOrrEsPOndants                                                             
António Pedro Costa Augusto Machado
Ricardo Araújo Pereira  Maria Helena Martins
fOtOgraPhEs OfficiEl                                                              
Humberto Cabral
João Arruda
Manuel Neves
ÉquiPE cOnsEillEr                                                                 
António Cabral
Roberto Carvalho
distributiOn                                                                           
Nelson Couto

sErviÇOs cOnsularEs                                             
eMBAixADA De PoRTuGAL eM oTAVA t.: 613.729.0883 
CoNSuLADo GeRAL De 
PoRTuGAL eM MoNTReAL t.: 514.499.0359
assOciaÇÕEs E clubEs                                                  
ASSoCiAção DoS PAiS t.: 514.495.3284
ASS. NoSSA SeNHoRA De FáTiMA t.: 450.681.0612
ASS. PoRTuGueSA Do CANADá t.: 514.844.2269
ASS. PoRTuGueSA Do eSP. SANTo t.: 514.251.9791
ASS. PoRTuGueSA De LASALLe t.: 514.366.6305
ASS. PoRTuGueSA De STe-THéRèSe t.: 450.435.0301
ASS. DA TeRRA QueBeQueNTe t.: 514.237.3994
CASA DoS AçoReS Do QueBeQue t.: 514.388.4129
CeNTRo Do DiViNo eSPíRiTo SANTo t.: 514.353.1550
CíRCuLo De RABo De Peixe t.: 514.843.8982
CLuBe oRieNTAL De MoNTReAL t.: 514.342.4373
CLuBe PoRTuGAL De MoNTReAL t.: 514.844.1406
CoMuNiDADe ANGoLANA De MTL t.: 514.619.5932
FeSTiVAL PoRTuGAL eM MTL t.: 514.923.7174
LiGA DoS CoMBATeNTeS t.: 514.844.1406
SPoRT MoNTReAL e BeNFiCA t.: 514.273.4389

cEntrOs                                                                                  
AJuDA à FAMíLiA t.: 514.982.0804
Ação SóCio CoMuNiTáRio t.: 514.842.8045
iNTeGRAção e CuLTuRA LuSo t.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
PoRTuGueSA De LAVAL t.: 450.681.0612
SANTA CRuZ | LuSiTANA t.: 514.844.1011

filarMónicas                                                                                  
DiViNo eSPíRiTo SANTo t.: 514.844.1774
PoRTuGueSA De MoNTReAL t.: 514.982.0688

igrEjas                                                                                  
MiSSão SANTA CRuZ t.: 514.844.1011
MiSSão De Nª Sª De FáTiMA t.: 450.687.4035
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
PRAiAS De PoRTuGAL t.: 514.844.1406
PoRTuGuÊS De MoNTReAL - STA CRuZ t.: 514.844.1011

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câMbiO dO dólar canadianO
19 dE MarÇO dE 2019
1 EurO = cad 1,520310

Jornal
   Brasil

Percursos Pessoais

o carnaval na nossa casa 
(lar) era de uma doçura 

e pureza infinitas. Não o digo 
através da névoa do tempo; 

faço-o porque era mesmo assim.
Não faltavam as fitas de todas as cores, o “pa-

pel picado” as “matrenicas”, os “beijinhos”. No 
Domingo eram as malassadas feitas pelas mãos 
sábias da minha mãe; na segunda-feira, as fatias 
douradas; na terça-feira, os coscorões. Os baili-
nhos de Carnaval vinham à rua e nós, crianças, 
ríamos de piadas que ainda não compreendíamos, 
porque os meninos/as riem de tudo pois são fe-
lizes no interior de si mesmos. Atirávamos fitas 
para as varandas das vizinhas que brincavam con-
nosco naqueles dias de um tempo que era de le-
veza e paz. Depois era a quarta-feira de cinzas. 
Início da Quaresma. Eu, que levei anos da adoles-
cência e juventude a pensar que queria ser freira, 
não faltava a nenhuma das devoções da época. 
Desde a imposição das cinzas na igreja de Santa 
Luzia de Angra do Heroísmo, às cerimónias que 
se lhe seguiam até ao Domingo de Páscoa. Gosta-
va do silêncio que existia no interior do templo do 
Senhor, do cheiro a incenso, das vestes dos sacer-
dotes. Nunca perdi o gosto pela beleza das igrejas 
antigas. Ainda há dias fui ao Chiado, em Lisboa, 
para ver e sentir as quatro igrejas que ladeiam 
aquela “praça”. Pude admirar Nossa Senhora do 
Loreto e outras belas imagens de Santos, bem 
como os deslumbrantes retábulos que compõem 
o magnífico cenário do interior da igreja. Curio-
samente, esta não me pareceu ter lampadário. As 
luzes surgiam de uma abóbada central que nunca 
tinha visto. 
Também a igreja de Nossa Senhora da Encarna-

ção tem belezas que remontam a um tempo em 
que os artistas pintavam e decoravam maravilhas. 

Os meus olhos e a minha mente entregaram-se à 
contemplação e ao silêncio que delas emanam e 
deslumbram a alma dos crentes e não crentes.
Continuando a reflexão sobre o tempo da Qua-

resma vivido na nossa família, seguiam-se rituais 
que hoje pareceriam ataques à liberdade indivi-
dual dos meninos e jovens. Nas sextas-feiras não 
nos era permitido ouvir música. A carne também 
era um alimento que não podia ser consumido no 
6º dia da semana, pois era visto e ensinado como 
contrário às normas da igreja à época. Fazer si-
lêncio e rezar eram regras a cumprir junto com a 
mãe e o pai. (Já repararam na procura de reflexão 
e silêncio que hoje os seres humanos tentam en-
contrar através de atividades parecidas às do meu 
tempo?). Nós tínhamos um Deus único e verda-
deiro, que tudo via e nos protegia do mal. Agora 
o Deus ou deuses também vão acompanhando os 
rituais que jovens e menos jovens praticam nos 
mais diversos lugares e contextos. Tenho por há-
bito dizer: - Não importa que Deus adoram. Ele é 
único e verdadeiro, independentemente do nome 
pelo qual é chamado. E, como o afirmava em 
criança, Ele cuida de nós tal qual uma mãe ou um 
pai. A Semana Santa era sempre dedicada às ce-
rimónias na minha igreja de Infância e juventude. 
Desde a quinta até ao Domingo, sem esquecer o 
sábado da Aleluia, lá estávamos nós a subir a La-
deirinha de Santa Luzia para cumprir os nossos 
deveres de católicos, ensinados por pais e cate-
quistas. Desde o Senhor Padre David do Couto 
ao jovem Padre Francisco, tivemos sempre muito 
respeito pelas palavras do Senhor que eram inter-
pretadas por esses sacerdotes de um tempo antigo, 
mas doce e de uma simplicidade enternecedora.
Hoje, muita coisa mudou. Continuo a cumprir o 

que considero ser um dever e uma tradição. Mas, 
estou mais crítica e não aceito tudo o que oiço sem 
refletir maduramente sobre o que me é transmiti-
do pelos sacerdotes e leigos. Mas... Gosto muito 
de Deus e da Sua mãe Maria Santíssima.

Prof.ª maria 
da Conceição Brasil

ma Poule mouillé já está De volta
SylvIe mAcHADo

As aventuras num negó-
cio, há sempre altos e 

baixos. Não podemos agra-
dar a todos e há sempre 
novas surpresas que nos 
apanham, mas o mais im-
portante de tudo é a família 

e todos que estão à volta de nós que ajudam 
com muito carinho. 
No mês de janeiro, um dos meus restaurantes 

(churrascaria) preferidos Ma Poule Mouillé teve 
um incêndio e durante dois meses foi difícil para 
o Nosso Tony Alves e a sua família, tentar reor-

ganizar tudo para reabrir o restaurante onde mui-
tos gostam do seu frango.
Através desta aventura ele trabalhou muito para 

rearranjar tudo e para que todos fiquem conten-
tes da sua reabertura no 6 de março de 2019. 
Antigamente ninguém sabia de nada, mas hoje 

em dia, com as redes sociais, a maneira de utili-

zar esta via de informação é incrível, e Tony e o 
seu filho Micheal trabalharam muito bem para 
dar uma mais valia a este restaurante.
Logo quando a notícia da sua reabertura muitos 

ficaram contentes e deu-se pouco a pouco algu-
mas informações ajudando a importância da sua 
abertura.
Parabéns à vossa maneira de reagir e pela 

reabertura do seu restaurante.
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jorge correIA

QuanDo o óDio mata

com os atentados em 
christchurch na Nova 

Zelândia, e esta segunda na 
Holanda, voltamos a recordar 
que vivemos uma época onde 

o ódio não é para disfarçar, onde as emoções e 
sentimentos mais torpes são para ser expostos 
e tanto quanto possível, postos em ação.
Não nos iludamos: uma pequena trégua de no-

tícias trágicas deste género não significa que o 
problema desapareceu. Estes dois atentados re-
velam que o problema está bem vivo. E veja-se 
como foram atingidas sociedades particularmente 
pacíficas, principalmente na Nova Zelândia, onde 
até os polícias municipais exercem a sua função 
sem armas, o que para um norte americano isso é 
praticamente inconcebível. Agora trabalha-se na 
azáfama de destrinçar os quês e porquês de tais 
tragédias, anunciam-se de imediato medidas limi-
tativas de acesso às armas (e muito bem), discute-
-se padrões de semelhança com outros atentados 
e pergunta-se porquê, em sociedades que até têm 
taxas de criminalidade baixas, principalmente no 
caso da Nova Zelândia. 
Naturalmente há razões táticas para a escolha de 

determinados locais, regiões ou países, que pela 
sua característica de pacificidade tornam mais 
chocante o resultado trágico destes atentados. Não 
se compara por exemplo a violência destrutiva 
dos coletes amarelos com estes atentados; depois 
de uma vintena de fins de semana de destruição 
material, dirigida aos chamados “ricos”, a psique 
humana já assumiu esta ação como um lugar-co-
mum, já se habituou e acomodou à ideia, pelo que 
desde que não a afete diretamente, pouco ou ne-
nhum caso faz desse evento. Agora o surgimento 
de mais um atentado, esse sim, é uma novidade, 
que de imediato atrai atenções, mas que a pouco e 
pouco se desvanece, exceto para os que viveram 
aquela tragédia, que vivem e viverão com o cho-
que de tal evento. Os atentados tornam-se assim 
numa espécie de escape para os sentimentos de 
ódio, degenerando em violência, dirigidos a uma 
pessoa, a um género, a uma sociedade, a uma et-

nia, a um movimento político, a um movimento 
religioso, a um movimento social, a uma ideia, 
dependendo da vivência do individuo que alimen-
ta dentro de si esses sentimentos. 
A Humanidade debate-se assim não com uma 

luta de ideais, pois estes passaram a segundo pla-
no. Veja-se outro exemplo que à partida não pa-
rece relacionado, o brexit, no qual os arquitetos 
de tal irresponsabilidade agora permanecem na 
sombra depois de atirarem todo um país para uma 
situação de caos e indefinição política. A União 
Europeia é o alvo da sua ira, do seu ódio, do seu 
medo também e da sua inconformação mórbida 
que pretende unicamente a desforra dos insuces-
sos que viveram, culminando na campanha cheia 
de mentiras e devaneios que atraiu outros tantos 
descontentes, cegos que seguiram outros cegos 
com também muitos oportunistas à mistura.
Esta panóplia de emoções e sentimentos negati-

vos alimenta a voragem com que acontecimentos 
chocantes se vão sucedendo: as mentiras repeti-
das indefinidamente até se tornarem verdades; a 
violência gratuita; o desrespeito pelo próximo; 
a perversão emocional e intelectual com que se 
analisam factos e ideias, entre outros. Sem dúvi-
da que certas limitações legais são necessárias, 
como o acesso às armas, identificação dos seus 
proprietários e do que têm em posse, mas isso não 
eliminará a violência pois uma simples pedra da 
calçada, um telemóvel, um qualquer outro obje-
to aparentemente inofensivo do quotidiano, pode 
ser transformado numa arma. É transformado em 
arma pela intenção do seu portador, e aqui residirá 
o caminho para se eliminar definitivamente estas 
tragédias, pois é o agente inteligente, neste caso 
o Homem, que torna criminoso o objeto, e não o 
objeto em si mesmo. As sociedades têm mil e um 
mecanismos de controle em vários setores da so-
ciedade, desde o alimentar ao financeiro, do legal 
ao político, entre muitos outros; mas falta talvez 
um melhor acompanhamento ao que é o mais im-
portante, o ser humano. Assim será possível subs-

AgeNDA comUNItárIA

antigos morDomos Da sta. cruz
o espírito Santo da Santa Cruz festeja os seus 40º ani-
versário este ano seria importante de poder contatar to-
dos os antigos mordomos para celebrar em grande este 
aniversário, podem me contatar: Sara 514-512-0325.

casa Dos açores Do QuebeQue
A Casa dos Açores do Quebeque organiza uma excur-
são à “Cabane à Sucre” no sábado 23 de março de 
2019 das 16h às 20h. o preço total incluíndo o autocar-
ro e o jantar dependerá do número da pessoas (aprox. 
35$) Reserve o seu lugar no 20 de março 514-388-4129 
ou casadosacoresdoquebeque@hotmail.com ou Paula 
Ferreira: psilvaferr@gmail.com.

tituir o ódio pela empatia; a irresponsabilidade 
pela responsabilidade; a inconsciência pela cons-
ciência dos atos e pensamentos; a agressividade 
pela fraternidade.

baile Da Pinha
os Campinos do Ribatejo organiza o Baile da Pinha 
no 30 de Março de 2019 pelas 19h com DJ George no 
Sport Montreal e Benfica situado no 100 rua Bernard, 
o. Ligue 514-217-8343 para reservar.

cabane à sucre
o Rancho Folclórico “Praias de Portugal” e o Clube Por-
tugal organizam uma saída à “Cabane a Sucre Farsa” 
em St-eustache situado no 1050 Boul. Arthur-Sauvé 
pelas 12h. Para mais informações 514-844-1406 e os 
bilhetes estão a venda na sede do C.P.M.

Nota: Ficámos sabedores que estão já programados 
vários eventos: 23 de Março: o Rancho Folc. “Praias de 
Portugal”, irá até Toronto.
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lenDa Da Ponte Da aliviaDa

existiu sobre o tâmega, 
na região de Marco de 

canaveses, uma velha ponte, 
a da Aliviada, à qual está li-
gada uma lenda curiosa e vá-
rias superstições populares.

Há muito tempo atrás, a ponte romana de Tra-
jano estava em vias de ruir. S. Gonçalo de Ama-
rante, condoído pelas sucessivas catástrofes que 
a falta da ponte infligia nas populações, decidiu 
construir uma nova que servisse toda a gente. O 
local da edificação foi escolhido por um anjo, 
que em sonhos indicou a Gonçalo em que ponto 
de Amarante deveria ser erguida para que bem 
servisse no presente e no futuro.
Uma outra razão, porém, levara o Santo à rea-

lização da sua obra: competir com o Diabo, que 
andava a construir uma ponte idêntica na Ali-
viada. A obra do Diabo estava perfeita e corria 
muito mais veloz que a do Santo. Tendo cons-
ciência disto, o Diabo quis aborrecer S. Gonçalo 
obrigando-o a confrontar a sua ponte com a dele 
e convidou-o a visitar a obra da Aliviada. Ao 
Santo agradou o convite, uma vez que andava 
cheio de curiosidade, e, por cortesia, retribui-o. 
O Diabo aceitou imediatamente, e quando viu a 
obra de S. Gonçalo desatou a rir. 
O homem, humilhado com as risadas desati-

nadas do outro, decidiu vingar-se, e como tinha 
aceitado visitar a obra da Aliviada, não quis per-
der mais tempo. E lá foram de caminho, o Diabo 
conversando alegremente, o Santo intimamente 
preocupado com o que o esperava. 
Estava Gonçalo a pensar como tiraria a sua des-

forra, quando o outro lhe apresentou a solução 
ao pedir-lhe que não benzesse a ponte. O Santo 

esteve a ponto de dar um salto de contentamento 
ante o que o Diabo lhe pedia. Com esforço, do-
minou a sua alegria e prometeu não dar a bênção 
à nova obra. Realmente, frente à ponte da Alivia-
da, o Santo sentiu-se envergonhado: a sua obra 
comparada com aquela era mesquinha e amado-
rística.
Assim, com mais razão ainda, começou a pôr 

em prática a sua vingança. Primeiro, elogiou 
muito a obra, depois passeou-se sobre a ponte, 
de um lado para o outro. E dando os parabéns ao 
Diabo pela bela obra que realizara, despediu-se 
dele levantando o seu cajado a modo de sauda-
ção, desenhando disfarçadamente uma cruz no 
ar, enquanto dizia: -Se tu fosses por aqui, como 
vais por ali... A ponte começou imediatamente a 
tremer até que ruiu com um estrondoso fragor. O 
Diabo, esse, correu dali para o alto de um monte, 
desatando a apedrejar o Santo e a vociferar pala-
vras só dele conhecidas. Na Aliviada existe um 
caminho para o Inferno e aí há tudo o que se dá 
ao Diabo, menos o pão. Diz a tradição que nesta 
ponte o Diabo frita sardinhas cujo chiadouro é 
ouvido por quem passa. A pessoa que cair à água 
debaixo da ponte, nunca mais aparece. Nesse 
mesmo sítio, pela meia noite em ponto, vagueia 
o seu fantasma embrulhado num lençol. Segun-
do consta, quando um pai diz a um filho “diabos 
te levem!” à hora em que o padre diz na missa 
“Amem”, o Diabo leva a criança para a ponte da 
Aliviada. 
Depois é preciso lá ir o padrinho, a madrinha e 

um padre. O Diabo pergunta entre os penedos: 
- Como queres a criança? Como veio ou como 
está? Se lhe respondem “como veio”, a criança 
sai bem; Se lhe dizem “como está”, sai negra e 
comendo bichos, que é o sustento que o Diabo 
lhe dava.

joSé DA coNceIÇÃo

“Informámo-lo que, devido à natureza dos fac-
tos, seria suspenso imediatamente das funções 
ministeriais nesta diocese”, declarou monsenhor 
Murray Kroetsch, vigário-geral da diocese.
O responsável da diocese adiantou que “acon-

selhou Heitor Antunes a regressar a Portugal” e 
a resolver a situação. “Se estas acusações forem 
falsas e o teu nome ficar limpo, teremos de ver o 

PaDre Português susPenso De Diocese no
canaDá Por susPeita De abusos sexuais

que sucede. Um padre ter uma criança é uma fal-
ta de moral, é um pecado, mas pode perdoar-se, 
não é um crime”, salientou. Os factos em cau-
sa, a indiciarem a prática de qualquer crime, já 
estarão prescritos para a justiça civil. Hamilton, 
onde vivem cerca de 20 mil portugueses e lu-
sodescendentes, está localizada no oeste do lago 
Ontário, a 70 quilómetros do sul de Toronto.

Continuação da página 1

linha De créDito Para emigrantes investiDores De regresso a Portugal

o Governo aprovou hoje a criação de uma 
“linha de crédito específica” destinada a 

emigrantes portugueses que pretendam investir 
no regresso a Portugal, anunciou hoje o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, no final da reu-
nião do Conselho de Ministros.
Augusto Santos Silva assinalou que a linha de cré-

dito, uma das medidas introduzidas no âmbito do 
“Programa Regressar”, será agora analisada numa 
comissão interministerial para quantificar os valo-
res de comparticipação para investidores portugue-
ses na diáspora que voltem a fixar residência fis-
cal no país. A comissão será criada para se dedicar 
“em exclusivo à operacionalização e acompanha-
mento” do programa estratégico, “funcionando de 
forma transversal e em permanente contacto com 
todas as áreas governativas”.  “Muitos emigrantes 
regressarão a Portugal como empreendedores e te-
mos confiança no sucesso do ‘Programa Regres-
sar’”, afirmou o governante, na conferência de im-
prensa após o Conselho de Ministros. O membro 
do Governo exemplificou “o sucesso” do “Progra-
ma Regressar” com a linha de crédito a portugue-
ses emigrados e lusodescendentes na Venezuela, 
no valor de 50 milhões de euros. “Este programa 
pretende dar solidez e dimensão a um conjunto de 
iniciativas que o país já tem e acrescenta novas ini-
ciativas”, disse, lembrando que “não há uma meta 
qualificada” de emigrantes que pretendam investir 
no retorno a Portugal. Referindo-se ao “Programa 

Vem”, da responsabilidade do executivo de Pedro 
Passos Coelho (PSD/CDS-PP), o titular da pasta 
dos Negócios Estrangeiros afirmou que “mais do 
que a interjeição ‘Vem’, o ‘Programa Regressar’ 
não se limita a dizer ‘Vem’, coloca em prática um 
conjunto de medidas concretas” para promover o 
regresso de portugueses no estrangeiro a Portugal. 
No âmbito do “Programa Regressar”, que apoia o 
regresso de emigrantes portugueses ao país com 
medidas como descontos no IRS, o Governo apro-
vou também hoje “a introdução de mecanismos 
facilitadores do regresso e da circulação de portu-
gueses emigrados, bem como o aprofundamento 
das relações entre emigrantes e a sua comunidade 
de origem”. Augusto Santos Silva, que recordou o 
“fluxo migratório positivo em 2017”, afirmou que 
a resolução aprovada pelo Conselho de Ministros 
consagra a criação de incentivos que vão reduzir 
os custos do regresso de emigrantes a Portugal e a 
comparticipação em despesas relacionadas com o 

transporte de bens, além da realização de “feiras de 
emprego”. Igualmente serão concedidas compar-
ticipações “nas custas” em Portugal relacionadas 
com eventuais reconhecimentos de habilitações li-
terárias e qualificações profissionais. Estas medidas 
do “Programa Regressar” anunciadas hoje juntam-
-se ao regime fiscal especial para quem regressar 
ao país neste ano e em 2020. O emigrante que fixar 
residência fiscal em Portugal fica a pagar IRS ape-
nas sobre metade do que ganhar (em rendimento 
do trabalho dependente e dos rendimentos empre-
sariais e profissionais). O IRS especial fica garanti-
do por cinco anos (logo no ano em que regressam 
e nos quatro seguintes) e, se um cidadão emigrante 
voltar no próximo, fica a pagar menos até 2023. Se 
regressar em 2020, a descida aplica-se até 2024. O 
regime especial destina-se também aos ex-residen-
tes desde que não tenham vivido em Portugal nos 
últimos três anos anteriores (para quem aderir em 
2019, esses anos são 2016, 2017, 2018).
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EM HOMENAGEM À VIDA

SUA VIAGEM,
A SUA MANEIRA.

_

Há muita maneira
de celebrar a vida

que existem estrelas
no céu.

Crie uma homenagem
100% personalizado
que leva em conta
as suas paixões.

É com isso que
os nossos prof issionais

estão totalmente
comprometidos.

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

�

514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

GRANDE ESPETÁCULO
DANçA DO CARNAvAL Em mONTREAL E LAvAL

GRUPO DOS AmIGOS DAS
TRADIçÕES, TERCEIRA, JOSÉ RAmOS

PARA mAIS INfORmAçÕES CONTACTAR 514-862-2319
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FestejanDo o sarrabulho
no clube Portugal De montreal

o dia estava 
convidativo 

e a aderência a 
mais um evento 
de índole cultu-

ral, foi um verdadeiro sucesso.
A Sala de Receções do Clube Por-

tugal de Montréal, estava repleta de 
gente que uma vez mais, quis asso-
ciar-se a este almoço de tradições e 
características do norte de Portugal 
mas...com maior incidência no Mi-
nho. Esta foi mais uma feliz inicia-
tiva do C.P.M., a juntar a muitas 
outras para, (e como já vem sendo 
tradição de há uns anos a esta parte), 
realizar o tradicional “Sarrabulho”, 
iguaria tão acarinhada pelas gentes 
daquela região do nosso país. As 
pessoas reviam-se e cumprimenta-
vam-se. Alí, “respirava-se” alegria 
e convívio são. Eram cerca das 13 
horas, quando foi dado ordens que 
se poderia começr a servir o “Sarra-
bulho”. As pessoas, em ordem, per-
filavam para se abeirarem da grande 
mesa onde estavam todas aquelas 
iguarias, e serviam-se à sua vontade 
e satisfação. Era um “vai e vem” de 
tabuleiros e travessas de carne, arroz 
de cabidela, chouriços, couves, “ro-
jões”, as “papas do sarrabulho”,...
enfim, uma verdadeira gastronomia 
bem característica daquela zona nor-
te de Portugal. Era com a matança 
do porco, onde tudo era minucio-

samente escolhido e aproveitado, 
que depois serviria de sustento às 
famílias numerosas de então e tam-
bém dar vigor a quem trabalhava 
nos dificeis, árduos e penosos do 
campo. É desta maneira que estas 
gentes teimam em manter as suas 
tradições que lhes são tão queridas. 
Havia muita alegria naqueles rostos 
e, sobretudo...o vinho escorria pelas 
goelas sequiosas daquela gente, (não 
fossem eles naturais de uma região 
vinhateira). As equipas da cozinha, 
do bar e da sala, não paravam, para 
que nada faltasse afim de dar jus à 
maneira de bem saber acolher que 
visita este Clube, como é já reconhe-
cido por toda a Comunidade. Muita 
comida havia ainda nas travessas e 
nos tabuleiros a quem queria reno-
var. Um grupo de músicos foliões 
pegaram nas suas concertinas e de 
imediato puseram aqueles homens 
e mulheres a cantar e a dançar. Ali 
“respirava-se” alegria num conví-
vio são e fraterno. Assim se passou 
mais uma festa/convívio denomina-
do “SARRABULHO À CLUBE”, 
em franca harmonia e amizade entre 
os presentes e... só perdeu quem lá 
não foi. Como a hora já ia avançada, 
as pessoas começaram a despedir-se 
dos amigos, prometendo contudo, 
voltar numa próxima festa. Um bem 
haja ao Clube Portugal de Montreal 
por mais este evento de índole só-
ciocultural e comunitário, desejando 
que se mantenham por longos anos 
nesta senda de sucessos.

vItor
goNÇAlveS

Dia Dos sócios Do centro comunitário em anjou

Há bastante tempo que 
não tinha a oportunida-

de de estar numa das festas 
do centro comunitário do 

espírito Santo em Anjou e é certo que quando 
eles fazem uma festa, é sempre para arreben-
tar.

Sábado, 16 de março, numa linda noite dando 
indicação que o inverno está quase a acabar e 

SylvIo mArtINS que estamos finalmente a sair de casa sem 50 
quilos de roupa, fomos a uma linda sala em An-
jou, Centro Rousseau situado no 7501 Ave. Ron-
deau, lindamente decorada e é uma sala bastante 
espaçosa para que todos os membros possam es-
tar presente.

Este jantar foi muito bem confecionado pela 
equipa da cozinha, “a carne guizada foi incrível”, 
e toda a noite o serviço à mesa foi impecável. 
Na parte da animação musical tivemos Duarte 

Froias que encantou toda a sala, Sylvie Pimentel 
deu um toque ou dois e a minha surpresa é que 

o DJ Machado cantou três ou quatro canções e 
foi realmente bom. Fiquei muito surpreendido e 
contente da sua prestação.
Nesta festa muitos foram agredecidos tal como 

as Mordomas, todas as famílias que vão receber 
as domingas em breve, todas as pessoas que aju-
daram o Centro Comunitário do Espírito Santo.
Tudo o que eu posso dizer é que eles estão a 

fazer um grande trabalho e estão todos unidos 
para que o Centro Comunitário do Espírito Santo 
seja mais forte para que todos possam beneficiar.
Parabéns e viva Anjou.
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fACEbOOk É TãO PERIGOSO qUANTO A DEEP WEb

ENTRAR NO bRASIL fICOU mAIS
fÁCIL PARA CIDADãOS DE 4 PAíSES
o presidente jair Bolsona-

ro determinou, durante 
a viagem aos eUA, que 

cidadãos de Austrália, Canadá, 
EUA e Japão sejam dispensados 
de apresentar visto para entrar 
no Brasil. 
A mudança entrará em vigor a par-

tir de 17 de junho. A medida cons-
ta no decreto publicado em edição 
extra do DOU (Diário Oficial da 
União) e é unilateral. Com isso, os 
viajantes brasileiros ainda continua-
rão precisando de visto para visitar 
os respetivos países.
Os turistas poderão permanecer no 

Brasil durante 90 dias, prorrogável 
pelo mesmo período. A medida será 
aplicada apenas para cidadãos que 
sejam portadores de passaportes vá-
lidos.
O documento é assinado pelo pre-

sidente e pelos ministros Sérgio 
Moro (Justiça), Ernesto Araújo (Re-
lações Exteriores) e Marcelo Álva-
ro Antonio (Turismo). De acordo 
com o Ministério do Turismo, o 
objetivo, inicialmente, é econômi-
co. A expectativa é de que, se todos 
os pedidos de visto feitos em 2018 
nesses países forem convertidos em 
viagens, serão 217,8 mil turistas a 
mais no Brasil. 
A intenção do governo brasileiro 

é chegar a 12 milhões de turistas 
por ano até 2022 – praticamente o 
dobro do número atual, de 6,6 mi-
lhões. Nos Jogos Olímpicos no Rio 
de Janeiro, em 2016, os mesmos 
países haviam ficado isentos da ne-
cessidade de visto.

AlcâNtArA
Representantes dos governos do 

Brasil e dos EUA assinaram ontem 
um acordo de salvaguardas tecnoló-
gicas para permitir o uso comercial 
do centro de lançamento de Alcân-

tara, no Maranhão. O acordo prevê 
que os EUA poderão lançar satélites 
e foguetes do local. A decisão preci-
sa da aprovação do Congresso.
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EntErradO cOrPO dE MEninO dE 12 anOs balEadO EM MEsquita
A polícia investiga as circunstâncias que levaram à morte de Kauan Pimenta Peixoto, no último sábado, na comunidade 
da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense. o corpo do menino de 12 anos foi enterrado no cemitério de olinda, 
em Nilópolis, na mesma região. A família e a polícia contam versões diferentes para o caso. Segundo parentes, Kauan 
tinha ido passar o fim de semana na casa do pai, como fazia a cada 15 dias, e saiu para comprar um lanche com o irmão 
de 10 anos, por volta das 23h. “Relatos de pessoas que estavam próximas falam que o policial deu um tiro na barriga do 
meu filho e, com ele já caído, deu outro tiro na perna dele”, afirma a mãe de Kauan, Luciana Pimenta. Já a Polícia Militar 
diz que, durante um patrulhamento na localidade conhecida como“Bocado Arrastão”, agentes foram atacados por crimi-
nosos, dando início a um confronto. “Os policiais afirmam de forma peremptória que o menino Kauan estava atrás das 
guarnições”,disse o coronel da PM Mauru Fliess.

FeStA De Zé DIrceU 
teve BolSoNArIS-
tAS e PetIStAS
Na festa dos 73 anos de 

José Dirceu, no sábado, ha-
via quase tantos eleitores de 
Bolsonaro, incluindo fami-
liares de sua mulher, quan-
to militantes petistas. As 
comemorações tinham um 
certo tom de despedida: o 
exministro deixava clara a 
certeza de que voltará à pri-
são, talvez em junho, e por 
longos anos. Ele se emocio-
nou várias vezes diante dos 
amigos, entre os quais não 
se viu nenhuma celebridade 
do PT.

eXPUrgo No Pt. Os 
mais ligados ao aniversa-
riante stalinista diziam es-
perar expurgo no PT, o que 
talvez explique a falta de 
sua presidente, Gleisi Hoff-
mann.

cADA Um levA o SeU. 
Organizadores do churrasco 
para Zé Dirceu solicitaram 
aos convidados que levas-
sem o que desejassem be-
ber, tipo cerveja e vinho.

Novo moNArQUIS-
tA. No eclético grupo de 
convidados, um amigo deu 
a Zé Dirceu um broche mo-
narquista. Ele achou graça e 
passou a usálo alegremente.

golPe, NÃo. eleI-
ÇÃo. Petistas presentes 
entoaram gritos de “Lula 
livre”, claro, mas Zé Dir-
ceu pareceu não concordar 
quando acusavam Jair Bol-
sonaro de “golpista”.

HUmor SeletIvo. 

Poucos entendem que, para 
os Bolsonaros, Olavo de 
Carvalho tem “licença” para 
dizer o que quiser. Acham 
até engraçado. Só quem não 
achou graça foi o vice Ha-
milton Mourão, chamado de 
“idiota”.
loNgo cAmINHo À 

FreNte. Bolsonaro dis-
se no Twitter que deseja o 
Brasil entre as economias 
mais livres do mundo. Es-
tamos longe: em 180 países, 
somos o 150º menos livre 
economicamente, segundo 
a Heritage Foundation.
IBoveSPA mIl.
Apesar do ceticismo e do 

pessimismo de muitos tor-
cedores, às 14h44 desta 
segunda, o Ibovespa bateu 
100.038 pontos, após fechar 
na sexta no recorde históri-
co de 99.588. Estimase que 
o índice passa dos 140 mil 
pontos após aprovação da 
Reforma da Previdência.

Facebook é tão Perigoso
Quanto a DeeP Web
SérgIo AmADeU

o Ministério Público 
de São Paulo inves-
tiga se os responsá-

veis pelo massacre de Su-
zano, na Grande São Paulo, 
foram orientados por grupos 
na deep web, espaço na rede 
difícil de ser rastreado. Para 
o professor da UFABC (Uni-
versidade Federal do ABC) e 
presidente entre 2003 e 2005 
do Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação, 
Sérgio Amadeu, a rede como 
um todo permitiu que dis-
curso de ódio proliferasse.

o que é a deep web?
É o nome que se dá a uma 

série de sites que não po-
dem ser acessados do modo 
normal. Eles são, em geral, 
protegidos por senhas e crip-
tografia. Muitas vezes estão 
escondidos, por não segui-
rem os protocolos que padro-
nizam a rede. Por exemplo, 
você hospeda um site na por-
ta [espécie de localização] 
que todo mundo usa – você 
não sabe, mas é uma regra 
da internet para aplicações 
da web. Se você altera, põe 
numa outra porta e avisa um 
só grupo de pessoas para que 
possam acessar aquele site, 
tem que mudar as configura-
ções da máquina para poder 
entrar na internet e fazer o 
browser [navegador] acessar 
aquele site escondido. Den-
tro da deep web, existe uma 
parte com uma série de sites 
que compartilham assuntos 
criminosos, que se apelidou 
de dark web. 

De que forma é acessada?
A deep web pode ser aces-

sada, em geral, sabendo qual 
é o modo do site que você 
quer acessar. Você pode 
acessar usando um navega-
dor chamado Tor, que faz 
parte de rede que protege as 
pessoas da vigilância. O Tor 
é uma rede para o acesso a 
qualquer parte da internet, 
inclusive a web comum, que 
evita que você seja vigiado. 
Ele foi usado pelo Edward 
Snowden [exfuncionário da 

CIA que revelou como a rede 
é vigiada no mundo] para se 
comunicar com a Laura Poi-
tras [escritora que recebeu o 
material] e fazer a denúncia. 
A rede Tor evita que se des-
cubra a localização do usuá-
rio. Ela é usada para acessar 
a deep web, mas também 
pela Anistia Internacional, 
para poder proteger militan-
tes e ativistas dos direitos 
humanos em áreas de perigo. 
O Tor é uma rede que evita 
que você seja vigiado, ten-
ta garantir sua privacidade. 
Mas como toda tecnologia é 
ambivalente, pode ser usada 
também por criminosos. 

Quem usa a deep web?
Grupos de pessoas que são 

hackers e querem proteger 
completamente sua privaci-
dade, que querem ter fórum 
de fato protegido de vigilân-
cia que sabemos que é hoje 
global. Ela não é só feita 
pelo interesse da legalidade, 
mas também por espiona-
gem, para a manutenção de 
estruturas de poder no mun-
do. Você tem amplo uso, que 
não é só criminoso. Toda 
vez que você navega pela 
internet, os sites, de empre-
sas principalmente, querem 
te identificar. Eles jogam 
cookies na sua máquina, que 
são pequenos arquivos para 
saber quem é você quando 
navegar em outros lugares. 
São scripts que acompanham 
sua navegação, pequenas li-
nhas de código, permitindo 
sua identificação. 

é possível rastrear um 
usuário na deep web?
É mais difícil. O usuário 

vai usar rede de proxies ou 
uma VPN, vai tentar evitar 
ser identificado. Ou ele vai 
usar o próprio Tor, que vai 
dificultar e impossibilitar 
que seja encontrado. Óbvio 
que, se ele for alvo de agên-
cias que querem pegálo, terá 
que tomar precauções. Do 
contrário, vão enviar cookies 
para a máquina dele, códi-
gos para tentar conhecer a 
máquina dele. A gente pode 
identificar uma pessoa na 

rede hoje não só pelo IP, mas 
principalmente pelas confi-
gurações da máquina.

é possível ter algum con-
trole sobre a deep web?
Você tem dificuldade de fa-

zer isso. Para controlar o que 
está sendo chamado de deep 
web, você teria que impedir 
que dez pessoas criassem 
uma rede virtual em cima da 
internet e se comunicassem 
entre elas. Isso seria pratica-
mente impossível. Exceto se 
estruturasse vigilância tama-
nha que tornaria a sociedade 
completamente totalitária.

e sites que vendem drogas 
ou armas, por exemplo?
Isso pode ser combatido 

pelas estruturas de seguran-
ça dos países. Eles podem 
tentar efetivamente identi-
ficar as pessoas que estão 
fazendo isso, como aconte-
ceu nos EUA com o [site da 
dark web de vendas ilícitas] 
Silk Road. Tem como en-
contrar criminosos na deep 
web? É bem difícil. É pre-
ciso encontrar o erro des-
se criminoso. Certamente, 
nesses momentos que acon-
tecem tragédias, é onde a 
gente tem que esclarecer ao 
máximo o que acontece na 
internet para que, em nome 
de combater os criminosos 
que estão dentro e fora dela, 
não acabe destruindo direi-
tos importantes da navega-
ção livre.

o anonimato faz com que 
grupos de ódio se aprovei-
tem da deep web?
O anonimato é como a 

criptografia, protege as pes-
soas que são frágeis diante 
de um poderoso, protege 
a liberdade de expressão e 
pensamento. O anonimato é 
fundamental numa socieda-
de que protege o eleitor de 
votar, por exemplo. Ele é vi-
tal na democracia, mas tam-
bém é uma possibilidade de 
pessoas se esconderem e 
poderem praticar crimes. 



triplex bastante acolhedora 
numa parte da cidade muita 
procurada. com todos os ser-
viços pertos de si e o parque 
jarry. boa oportunidade.

villeray - 7840 st-dominique                     

vENDIDO

grande duplex 2X51/2 com ga-
ragem e subsolo, perto da rua 
sherbrooke e todos os servi-
ços. Possibilidade de fazer um 
bachelor.

Mercier - 3705 Pierre-bernard

Esta linda casa situada em val 
des brises oferece uma luxuo-
sa casa aberta. Podem vir visi-
tar esta casa, é um verdadeiro 
sonho.

lindo 4plex localizado numa 
área muito procurada, casa em 
bom estado, ideal perto de ser-
viços e transportes, inquilinos 
de confiança!

3plex! Propriedade ideal para 
ocupante proprietário e/ou in-
vestidor, perto de serviços e 
transportes públicos, inquili-
nos fiáveis. Boa oportunidade.

novo projeto localizado perto 
do metro iberville, condos de  
luxo e dando uma excelente 
visibilidade com um preço in-
crível!

vENDIDO

st-hubert - 1761 rua charles

triplex num canto na rua clark 
muito prestigiosa com 3 quar-
tos e 2 no subsolo. Esta casa 
está à sua espera...

villeray - 8605 rua clark duvernay (laval)
2965 av. des aristocrates

villeray - 7004 rua des Écores                                             

nOvO PrOjEtO - 3 condos
villeray - 7126 av. louis-hébert

20 ANOS DE ExPERIêNCIA PARA mELhOR vOS SERvIR

duplex num tamanho interes-
sante perto do transporte públi-
co, mercearias e restaurantes/
bistros. diversas renovações 
através dos anos!

6276-6278 rua chabot
rosemont-Petite-Patrie

vENDIDO
vENDIDO



O Meu filho do lado esquerdo era 
um grande bêbedo, e não podia pa-
rar. O meu filho à direita não queria 
trabalhar nem fazer nada. Os dias 
passavam e as minhas orações e 
conselhos não os faziam mudar. 
Peguei uma garrafa vazia e uma 
peça de roupa e, com essas coi-
sas, josé os transformaram todos. 
E fez um grande milagre de fazer 
deles, boas pessoas com bons 

comportamentos e moral. Família Farias

Ela nunca foi a minha mãe mas 
ela adotou-me. fiquei triste ao vê-
-la abandonada por seus filhos. A 
sua depressão era profunda. nin-
guém ligava nem se preocupava 
dela. Ela chegou ao ponto de não 
comer. Ela estava morrendo e eu 
a trouxe ao josé. Ele a livrou da 
depressão, trouxe de volta a feli-
cidade para sua vida, unindo sua 
família novamente. nós recomen-
damos josé.

Flor Cunha



Esta foto de família. imagem sig-
nificativa. Imagem cheia de amor. 
foto apenas possível graças ao 
trabalho de amor de jose.

Família Coelho

depois de tantas ameaças de guerra e 
divórcio dos dois lados. depois de tan-
to sofrimento pelos meus lindos filhos. 
depois de visitar josé. depois de espe-
rar por 3 dias pela sua promessa, este 
é o resultado, Paz e amor. agora somos 
unidos e vamos fazer mais um filho.

Helena e Mateo

nós fomos psicolo-
gicamente afetados, 
vendo que minha es-
posa estava agindo 
de forma estranha. Ela 
estava falando sozi-
nha e mijava na cama. 

alguém fez bruxaria para fazê-la enlouque-
cer. Ela estava falando linguagem chula e ba-
tia contra a parede. Ela estava possuída, mas 
graças ao josé, ele removeu a magia negra e 
voltou ao seu estado normal. Obrigado josé. 

Família Morgado

Minha esposa descobriu que eu estava 
procurando por namoradas em sites de 
solteiros e me deixou. determinado a 
mudar e triste com a minha perda, falei 
com jose e ele me ajudou. agora minha 
esposa sabe que ela é a única na minha 
vida. Muito grato a josé. Família Pereira
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carnEirO: Carta Dominante: 5 de espadas, que sig-
nifica Avareza. Amor: Não seja mal-humorado, cultive 
diariamente o otimismo. Saúde: Faça alguns exercícios 
físicos, mesmo em sua casa. Dinheiro: Não deixe para 

amanhã aquilo que pode fazer hoje. 
Números da Sorte: 1, 3, 18, 19, 22, 29

tOurO: Carta Dominante: os enamorados, que signi-
fica Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem 
medo de ser ridículo. Saúde: Cuidado com o frio. 
Dinheiro: Momento favorável.

Números da Sorte: 8, 11, 36, 45, 47, 49

gÉMEOs: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
Justiça. Amor: Deixe o orgulho de lado e peça desculpa 
quando errar. Saúde: Agasalhe-se mais, pois as consti-
pações andam por aí. Dinheiro: Cuidado com os gastos 

supérfluos. Números da Sorte: 5, 15, 29, 33, 34, 40

caranguEjO: Carta Dominante: A estrela, que signi-
fica Proteção, Luz. Amor: Não seja injusto com os seus 
amigos, pense bem naquilo que diz. Saúde: Procure o 
oftalmologista, pois essas dores de cabeça podem estar 

relacionadas com os seus olhos. Dinheiro: Tudo estará dentro da 
normalidade. Números da Sorte: 9, 12, 22, 34, 45, 48

lEãO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Con-
clusão. Amor: Se existir desconfianças entre o casal, 
será difícil a harmonia. Saúde: Na saúde em geral não se 
sentirá muito bem. Dinheiro: Poderá ter tendência para 

gastar mais do que habitualmente.
Números da Sorte: 7, 22, 36, 45, 48, 49

virgEM: Carta Dominante: Ás de Espadas, que signifi-
ca Sucesso. Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental.
Saúde: Poderão surgir bloqueios de ordem psicológica.
Dinheiro: oportunidade para executar aquele projeto 

com êxito. Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

balanÇa: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa 
iniciativa. Amor: Não viva obcecado com a ideia de per-
der a pessoa que tem ao seu lado. Saúde: Não se des-
leixe e cuide de si. Dinheiro: As suas economias estão a 

descer, tenha algum cuidado. 
Números da Sorte: 11, 32, 38, 39, 44, 47

EscOrPiãO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que signifi-
ca Perda, Falha. Amor: Procure ser mais extrovertido, só 
tem a ganhar com isso. Saúde: Cuidado com as corren-
tes de ar, está com tendência para se constipar. Dinheiro: 

Se pretende investir, esta é uma boa altura para o fazer. 
Números da Sorte: 7, 15, 19, 23, 32, 41

sagitáriO: Carta Dominante: Rei de ouros, que sig-
nifica Inteligente, Prático. Amor: Festeje as datas impor-
tantes da sua relação. Saúde: Vá ao médico, nem que 
seja por rotina. Dinheiro: Pense bem antes de tomar 

qualquer tipo de decisão nesta área. Números da Sorte: 2, 14, 
21, 24, 28, 33

caPricórniO: Carta Dominante: 10 de Paus, que sig-
nifica Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: A harmonia 
reina na sua família. Saúde: Previna-se contra otites. 
Dinheiro: As suas finanças poderão sofrer uma quebra 

acentuada.
Números da Sorte: 1, 12, 26, 36, 44, 46

aquáriO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que sig-
nifica Amiga Sincera.
Amor: Se não disser aquilo que sente verdadeiramente, 
ninguém o poderá adivinhar.

Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no seu sangue, pois 
poderá ter tendência para diabetes. Dinheiro: este é um período 
em que pode fazer uma pequena extravagância, mas não se 
exceda. Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49

PEiXEs: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa 
Prosperidade, Riqueza e Segurança.
Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa que 
tem a seu lado.

Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a sua 
circulação sanguínea vai melhorar.
Dinheiro: Tente fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir 
a precisar de um dinheiro extra. 
Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

MOdO dE PrEParO
- Preaqueça o forno a 220 ºC (temperatura alta).
Corte o repolho roxo ao meio, descarte o miolo 

central e corte cada metade em fatias de 1,5 cm.
- Transfira para uma tigela e lave sob água cor-

rente. Seque bem numa centrífuga para saladas – 
quanto mais sequinhas estiverem as fatias melhor 
para assar.
- Transfira o repolho para uma assadeira grande 

e de borda alta – o volume de repolho parece mui-
to, não se assuste, ele murcha ao assar. Regue 
com o azeite e tempere com sal e pimenta a gosto. 
Não se preocupe em espalhar as fatias de repo-
lho, elas vão ficar sobrepostas.
- Leve ao forno para assar por 35 minutos, até 

murchar e as pontas ficarem douradas e chamus-
cadinhas – atenção: deixe o repolho assar sem 
mexer ou misturar, a ideia é que a camada de bai-
xo da assadeira fique macia e as folhas da super-
fície fiquem tostadinhas.
- Retire do forno e, com uma pinça, transfira o 

repolho para uma tigela. Tempere ainda quente 
com o mel, o vinagre e misture bem. Prove e, se 
necessário, ajuste o sal. Sirva a seguir.

ingrEdiEntEs
- 1 repolho roxo
- 3 colheres (sopa) de azeite
- 2 colheres (sopa) de mel
- ¼ xícara (chá) de vinagre de vinho tinto
- sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

rePolho agriDoce APReNDA A FAZeR uMA SALADA De RePoLHo ASSADo

O projeto que mexe nas regras de aposentadoria dos militares irá prever uma reestruturação na carreira dos servi-
dores, mas esse impacto só será divulgado hoje, afirmou o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério 
Marinho, reforçando o compromisso do governo em apresentar o texto no dia 20. Marinho defendeu que essa rees-
truturação não consiste em “aumento de soldos”, mas não deu detalhes sobre o que será proposto. “nós vamos 
apresentar na quarta-feira tanto a reestruturação quanto as modificações que estão sendo feitas na assistência 
dada aos militares”, disse. segundo Marinho, o presidente jair bolsonaro deve dar o último aval ao projeto, após 
regressar de viagem aos Estados unidos. “talvez (façamos) uma última apresentação a ele e em seguida estare-
mos no congresso, provavelmente à tarde”, disse. “O presidente não viu ainda. Estamos correndo para ver se 
entra na quarta, que era a ideia inicial. O presidente vê aí e manda para o congresso”, disse guedes. Os deputados 
disseram que a reforma geral da Previdência não avançará na câmara sem o projeto para os militares. 

Para estuDiosos, games
não causam massacres
eDUArDo rIBeIro

Uma persistente ideia assombra o mun-
do dos videogames desde, pelo menos, a 
virada do século, quando a modalidade 

alcançou o mesmo patamar do cinema e das 
séries no campo do entretenimento: a de que 
jogos de combate físico ou armado estimulam 
a violência entre os jovens. 
Casos como o do massacre da escola em Suzano, 

na Grande São Paulo, inevitavelmente suscitam a 
acusação, e dessa vez não tem sido diferente. Mas 
ocorre que, de acordo com os estudiosos do com-
portamento humano, esta correlação nunca pôde 
ser de fato comprovada.
Um estudo divulgado e conduzido pelo Oxford 

Internet Institute, o mais completo já realizado, 
analisou uma amostra representativa de mil bri-
tânicos, de 14 e 15 anos. Segundo o pesquisa-
dor chefe Andrew Przybylski declarou ao jornal 
britânico The Independent: “Apesar do interesse 
no assunto pelos pais e políticos, a pesquisa não 
demonstrou que há motivo para preocupação.” 
Já a coautora, Netta Weinstein, da Universidade 

de Cardiff, afirma: “Nossas descobertas sugerem 
que os vieses de pesquisadores podem ter influen-
ciado estudos anteriores sobre esse assunto e dis-
torceram nossa compreensão sobre os efeitos dos 
videogames”.
Psicóloga pela PUCSP, Ana Luiza Mano, que já 

deu palestras a respeito, diz que, na verdade, “nos 
games você vive muito mais experiências do que 
assassinatos. Situações que nos ensinam um pou-
co das mesmas coisas que aprendemos na vida. 

Certo e errado, justiça e injustiça, perder e ganhar, 
poder tentar de novo... não tem como correlacio-
nar. Se a pessoa já tem o potencial violento, ela 
canaliza isso no jogo, o que seria uma forma de 
tirar essas energias de dentro de você, de fazer re-
laxar.” Beatriz Blanco, professora universitária e 
produtora de conteúdo sobre games, aprofunda: 
“A pergunta deveria ser qual a posição dos video-
games em uma cultura de glorificação da violên-
cia? Jogar FPS (jogos de tiro em primeira pessoa) 
não lhe torna assassino, mas que tipo de cenário 
e contexto está sendo construído ao redor dos ga-
mes? Onde esses jovens se inserem nele?”. Eis a 
questão.
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conFessionário

é muito teimosa, a ca-
loura, nos Açores, é 

o melhor sitio do mundo, 
porque gosta de princesas, 
cinderela é a personagem 
imaginário da Sylvie Pi-
mentel, artista e cantora 
da nossa comunidade.
Como se define a si pró-

pria? Uma aventureira, 
gosto de correr riscos.
Qual a sua melhor virtu-

de? Coração grande muito 
dada aos outros, bondosa.
e o seu pior defeito? Sou 

muito teimosa.
Qual a sua melhor recor-

dação de infância? O ano 
que pela primeira vez subi a 
um palco para cantar com o 
conjunto “Origens”.
Se voltasse atrás, o que 

preferia não repetir? Nada, 
porque nós aprendemos com 
os nossos erros.
Quando criança, que 

profissão sonhava vir a 
ter? Hospedeira, trabalhar 
nos aviões.
O que significa para si 

a vida? A vida para mim 
é pensar que todos os dias 
pode ser o nosso último.
em que época históri-

ca gostaria de ter vivido 
e porquê? No tempos dos 
reis, pelas roupas da época, 
dos bailes, os príncipes e 
princesas.
Qual é o melhor sítio do 

mundo? A zona da Caloura 
na Água de Pau, São Mi-
guel, Açores.
e o pior? A Índia.
o que é viver imigrado? 

Eu já nasci aqui, mas segun-
do os meus pais, é uma luta 
de todos os dias para guar-
dar e transmitir a nossa lín-
gua e tradições. 
Qual a viagem mais agra-

dável que fez? Foi a Jamaica.
Quais as características 

que mais admira no sexo 

joSé De SoUSA oposto? As mãos e os olhos 
têm que ser sinceros.
o que mais o incomoda 

nos outros? A falsidade e a 
hipocrisia.
como costuma ocupar 

os tempos livres? Fazendo 
trabalhos voluntários na As-
sociação de Anjou e ocupar-
-me do meu neto.
o que mais lhe agrada no 

seu trabalho? Saber gerir 
os dinheiros honestamente e 

com transparência.
e o que mais lhe desagra-

da? Quando as ondas não 
dão certo, não balançam.
em que é que mais gos-

ta de gastar dinheiro? Em 
roupa.
Qual é o seu prato preferi-

do? Polvo à lagareiro.
Qual a sua canção prefe-

rida? Aleluia.
Qual é o melhor livro que 

leu? Diário de Anne Frank.
Qual é o melhor filme que 

viu? Forest Gump.
Que notícia gostaria de 

encontrar amanhã no jor-
nal? Que se encontrou a 
cura para o cancro.

Qual é o seu personagem 
imaginário preferido? 
Porquê? A Cinderela, por-
que gosto muito de prince-
sas.
Se fosse invisível para 

onde iria? Para ver e ouvir 
o quê? Iria ouvir e ver o que 
dizem de mim na sala onde 
acabei de atuar.
Qual é a personalidade 

internacional que mais 
admira e porquê? Duas, 

Madre Teresa e Anne Frank, 
pela obras de caridade e pela 
coragem para a segunda.
e qual é a personalidade 

nacional e porquê? Celine 
Dion por todas as obras que 
tem feito nos hospitais das 
crianças.
o que pensa deste confes-

sionário? É bom, faz-nos 
refletir.
Se fosse todo-poderoso, 

qual é a principal medi-
da que tomaria? Ajudar 
os idosos a terem melhores 
condições de vida.
Qual é o provérbio em 

que mais acredita? Hoje 
meu, amanhã teu.

como evitar o suicÍDio entre 
crianças e aDolescentes?

Não, esse não é um assunto agradável. Mas é preci-
so falar sobre ele porque o silêncio não resolve o 
problema. É o que diz o psiquiatra Wimer Bottura 

Júnior, que é presidente da Associação Brasileira de Medi-
cina Psicossomática e presidente do Comitê Multidiscipli-
nar de Adolescência da Associação Paulista de Medicina. 
Segundo Bottura Júnior, julgar e condenar os pais por ne-
gligência não evita que os casos continuem a ocorrer. 
E atribuir a causa à internet pode ser um arriscado deslo-

camento da observação, induzindo a erros. “No passado, 
culpamos o pipoqueiro pela droga nas portas das escolas e, 
hoje, temos certeza de que ele não era o responsável pelo 
consumo de drogas.”

DIFÍcIl PerceÇÃo
Para o médico, a pergunta realmente importante a se fa-

zer é: “porque crianças e adolescentes de famílias que se 
preocupam com eles, cuidam deles e têm tudo do bom e do 
melhor jogam suas vidas fora?” O especialista afirma que 
depressão não tratada (ou subtratada), transtorno bipolar, 
esquizofrenia e outras psicoses são explicações possíveis 
para suicídios. Mas há casos em que, até um minuto antes 
do fato consumado, não era possível perceber qualquer si-
nal de que aquele menor seria capaz de acabar com a pró-
pria vida. O que coloca todos em busca de outras respostas.

PreveNÇÃo NA INFâNcIA
De acordo com o psiquiatra, que é autor de vários livros 

sobre a relação entre pais e filhos, como a obra “Filhos 
Saudáveis”, algumas atitudes preventivas podem estar na 
forma como os filhos são educados. “A pessoa precisa, 
quando criança, passar pela frustração da espera, se dedicar 
para conseguir as coisas. E precisa ter a sensação de per-
tencimento à família e ser reconhecida pela pessoa que é”, 
explica. “Isso cria resiliência, vínculos e a protege contra 
os riscos.” Possíveis causas e como lidar com as conse-
quências do suicídio na infância e na adolescência serão te-
mas discutidos na próxima segunda (25de março), na sede 
da Associação Paulista de Medicina. O evento, com pales-
tra de Wimer Bottura Júnior, é aberto ao público e faz parte 
do projeto “Novo Olhar, Novas Atitudes”. Quem mora em 
São Paulo e quiser participar tem de fazer inscrição gra-
tuita pelo site www.eventbrite.com.br. O evento também 
poderá ser acompanhado por webtransferência.

quEM tEM nOME liMPO Pagará MEnOs: o Senado aprovou na semana passada o Projeto de Lei Complementar 
54/19, que prevê a inclusão automática dos consumidores no Cadastro Positivo para avaliar seu comportamento finan-
ceiro por meio de pontos. Tratase de um banco de dados que irá divulgar para empresas de crédito e comércio a relação 
dos “bons pagadores” – com as contas em dia e os empréstimos quitados. De acordo com estudo da Serasa experian, o 
sistema pode beneficiar 22,6 milhões de cidadãos (14,6% da população adulta) que atualmente estão fora do mercado de 
crédito e que seriam incluídos por já apresentarem um histórico favorável de bons pagadores. Contra a medida estão enti-
dades de defesa do consumidor, como idec, Procons e Proteste, além de Ministério Público e Defensorias Públicas. Para 
os críticos, as instituições mencionadas dizem que os juros vão cair porque elas vão poder apurar o risco na concessão do 
crédito. Mas o contrário, afirmam os críticos, também é verdadeiro, ou seja, se houver algum risco na tomada de crédito, 
as instituições financeiras vão elevar ainda mais os juros, inviabilizando empréstimos.
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AGêNCIAS DE vIAGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

TONy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

CONTAbILISTA

8770 bl. langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

DENTISTA

ELETRICIDADE

AGêNCIAS
fUNERÁRIAS

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

mONUmENTOS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

RENOvAçÕES

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

NOTÁRIOS

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

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

ImPORTADORES

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do coNSUmIDor

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

www.acaixa.ca

SegUroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PoUPANÇA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

SERvIçOS
fINANCEIROS

JES RENOvATIONS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDUArDo DIAS

RESTAURANTES

mERCEARIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se sobre os 
nossos preços

a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

        cimento, cerâmica,      
           casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIFereNÇAS

sUDoKU: níVEl ImPossíVEl

1

7
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A Voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA

4

9

8

3

2

3

6
2

cAÇA PAlAvrAS | rAÇAS De cAcHorroS

CoLLie
yoRKSHiRe
BoxeR
MALTeS
DACHSHuND
TeRRANoVA
DALMATA
RoTTWeiLeR

BeAGLe
DoBeRMANN
GALGo
MASTiM
PeQuiNeS
AKiTA
CoCKeR 

1

ImPORTADORES

RENOvAçÕES RESTAURANTES

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

7

cuPãO dE assinatura
quero ser assinante do jornal a voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvincia                                                        

tel.:                                         código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

#:                -              -              -              | EXP:     /         
recortar e enviar para :   a voz de Portugal
                                           4231-b boul. st laurent
                                            Montreal, qc, h2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: canadá: 175$+tx | Eua:230$+tx | Mundo: 310$+tx

8

2

4

85

1

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

informe-se 
sobre os 

nossos preços
a Partir

dE 3$
POr sEMana

5

ANEDOTAS DA mARIA ROSA
uM vEtErináriO vai aO MÉdicO
um veterinário sentia-se doente e foi ao médico.
o médico faz-lhe uma série de perguntas: quais os sin-

tomas, qual a frequência dos mesmos, há quanto tempo 
os tem, etc.
A dada altura o veterinário chateia-se de estar a res-

ponder às perguntas e diz:
- olhe lá! eu sou veterinário e consigo descobrir o que 

os meus pacientes têm sem lhes fazer perguntas! Por-
que é que você não consegue fazer o mesmo?
o médico faz uma pausa, sem saber o que dizer. De-

pois olha para os seus papéis e começa a escrever.
Quando termina, passa uma receita para as mãos do 

veterinário e diz-lhe:
- Aqui tem. isto deve resolver o seu problema.
- ótimo!
- Claro que se não resolver... vamos ter que o abater...

quEr EMagrEcEr?
um jovem que queria emagrecer decide ir ao médico.
ele diz:
- Sr. Doutor, eu quero emagrecer e preciso muito da sua 
ajuda da sua ajuda!
Ao que o médico diz:
- isso é fácil, basta abanar a cabeça da esquerda para a 
direita e vice-versa.
ele, estranhando, pergunta:
- Quantas vezes? e porquê?
- De forma a rejeitar sempre que lhe derem comida.

Você: oi, por acaso você tem um lápis?
ela: Não, porquê?
Você: Porque quero começar a escrever nossa linda his-
tória de amor!

5
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PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para traba-
lhar no Betão e finalização de piscina. 

nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

rOsa: 514-918-3956

EmPREGOS

Classificados e pequenos anúncios

UmA ESCOLhA CERTA... TELEfONE 514-284-1813 Necrologia

SERvIçOS

vEstshEll inc situado em montreal norte está 
à procura de operadores de produção. empregos 
permanentes de dia e de tarde. 514-326-1280 Ext. 225

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

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

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

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

Patricia: 514-814-0362

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

Por favor contactar com lucia por 
telefone (514) 277-4700 ext:2117 

ou por email: lucy@masterkid.com

EmPREGOS

Precisa-se de empregados com expe-
riência em limpeza e manutenção de 

edifícios de escritórios a tempo inteiro 
ou parcial. deve ter um carro.

homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax

para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com

ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

LES ENTREPRENEURS

BUcAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

classe 1 para o 
camião basculante
“camion dompeur”.

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

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

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

PReCiSA-Se De SeNHoRA que possa FAZeR LiM-
PeZA De uMA CASA 5h30PM - 20h30/21h.

que fale inglês ou francês 1 a 3 vezes por semana
514-791-7567

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

Horas e dias flexíveis.
514-926-8967

Precisa-se de um padeiro a 
tempo inteiro de 

30 a 40h por semana. 
com ou sem experiência. 

514-843-6668
danny: 514-746-0491

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.

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

Manuel correia: 514-977-3248

O restaurante casa Minhota 
precisa de uma pessoa com ou 

sem experiência na preparação e 
finalização de pratos a servir

514-443-8893

Precisa-se de uma senhora, que 
não fume, para fazer limpeza de 
uma casa todas as sextas-fei-

ras perto do metro Plamondon. 

514-324-9007

Precisa-se de empregado preferencialmente com
experiência para instalar, montar e trabalho geral

para rampas em alumínio ou metal com 
experiência.

apresentar-se no 8910 Pascal gagnon, st-leonard
ou contatar Enza: 514-327-2200 ou

por email info@mondialuminium.com

† jOsÉ franciscO nOivO
1937-2019

Faleceu em Bufarda, no dia 12 de março de 2019, com 
81 anos de idade, o senhor José Francisco Noivo, natu-
ral de Bufarda, Peniche, Portugal. José Francisco Noivo 
foi um dos co-fundadores da Caixa de economia dos 
Portugueses, e que viveu durante 27 anos em Montreal. 
Deixa na dor seus filhos Sérgio (Raymonde), Danny e 
sua filha Josette. Seus netos Donny, Kailin, familiares 
e amigos.
Houve um funeral sábado 16 de março de 2019 na sua 
terra, Bufarda, Peniche, Portugal. Podem enviar uma 
mensagem de simpatia na página do Facebook “A bem 
da Bufarda”. A família vem por este meio agradecer a 
todas a pessoas que se dignaram tomar parte nas ce-
rimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associam na dor. Bem-haja.

rEnOvatiOn
lisbOnnE

Precisa de trabalhadores com 
experiência em renovações.

bOM saláriO
514-668-0656 companhia em paisagismo está 

à procura de empregados com 
ou sem experiência

com carta de condução.

514-242-7649
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F1: valtteri bottas vence gP Da austrália 

e... tudo começou como 
havíamos deixado na épo-

ca passada, a merceDeS a 
mostrar mais uma vez o seu 
potencial, (embora com algu-

mas dificuldades no carro de Hamilton, pro-
blema de chassi) mas com valtteri Bottas a 
vencer de forma dominante a primeira etapa 
da temporada 2019 da Fórmula 1.
O finlandês largou em segundo e ultrapassou 

o “pole-position” Lewis Hamilton na primeira 
curva do Circuito Albert Park, terminando a cor-
rida com mais de 20 segundos à frente do seu 
companheiro de equipa, garantindo à Mercedes 
a primeira dobradinha da época.
Valtteri Bottas, com o novo regulamento ainda 

recebeu o ponto extra, que será remetido ao pi-
loto que faz a volta mais rápida na corrida o que 
foi o caso de Botas que na penúltima volta con-
seguiu arrancar um tempo de 1:25.580s. Valtteri 
recebeu os aplausos do seu chefe Totto Wolf e 
do piloto de reserva S. Occon no final da corri-
da. Bottas em entrevista disse, “eu não sei o que 
dizer mas...esta foi a melhor corrida da minha 
vida! O carro estava totalmente sob controle”.
Lewis Hamilton igualou o record das “poles-

-position” na mesma pista, ele no Albert Park, 
Michael Schumacher no Japão e Ayrton Senna 
no Mónaco.
Max Verstappen, da Red Bull, perseguiu Ha-

milton no fim da corrida, depois de ultrapassar 
Sebastian Vettel na 31ª volta. No entanto não 
conseguiu ultrapassar o penta campeão mundial 
e completou o pódio na terceira posição muito 
feliz por oferecer à HONDA o seu primeiro pó-
dio depois de 2008.
A Ferrari não esteve de forma alguma à altura 

do que nos mostrou nos testes da pré-temporada 
em Barcelona, terminando na quarta e quinta 
posições com Vettel e Charles Leclerc, respeti-

vamente. O seu novo diretor Mattia Binotto diz 
que a falta de equilíbrio foram as dificuldades da 
FERRARI.
Bottas ficou mais tempo na pista que Hamilton 

(embora este não estivesse a compreender bem 
a estratégia) depois que a Mercedes se viu obri-
gada a chamar o britânico para defender-se da 
estratégia de Vettel, que fez a sua entrada nas 
boxes na 15ª volta, calçando pneus de borracha 

média. Sebastian Vettel não tinha absolutamente 
ritmo e até viu o seu companheiro de equipa Le-
clerc recuperar uma diferença de 13 segundos, 
mas a tentativa de ultrapassagem foi abortada 
pois a Ferrari pediu a Leclerc para manter a sua 
posição.
Como se costuma dizer “quando o azar nos 

persegue, aparece em todo o lado”, Daniel Ric-
ciardo ex-Red-Bull, fez a sua estreia em casa na 
sua nova equipa Renault mas de uma forma de-
sastrosa, pois tudo começou mal no sábado nas 
classificativas, sendo eliminado no Q2 e no do-
mingo logo após a largada perdeu a asa dianteira 

do seu monolugar “mais larga esta época” aban-
donando mais tarde na 31ª volta. Será que a má 
sorte do ano passado irá perseguir o australiano 
esta temporada?
O primeiro abandono do ano coube a Carlos 

Sainz e à McLaren, quando seu MCL34 pegou 
fogo ainda na 11ª volta depois de um excelente 
começo de corrida por parte do espanhol. Depois 
e quando estavam a lutar no meio do pelotão por 

melhores lugares Romain Grosjean “que na épo-
ca passada sofreu da mesma sorte”, abandonou 
a corrida com a suspeita de uma roda solta. A 
Haas em 2018 não apertou as rodas dos seus dois 
pilotos e perdeu  pontos na luta no campeonato 
de construtores.  No entanto a Haas não viu o seu 
dia terminar assim tão mau pois Kevin Magnus-
sen conseguiu terminar na sexta posição. Nico 
Hulkenberg em sétimo arrecadou uns pontos 
para a Renault à frente de Kimi Raikkonen (Alfa 
Romeo) que para o seu primeiro Grande Prémio, 
no seio da sua nova equipa, esteve, quanto a nós 
muito bem. Lance Stroll na “Racing Point” e Da-
niil Kvyat na “Toro Rosso” completaram os dez 
primeiros da corrida.
O canadiano Lance Stroll, agora na sua nova 

equipa Racing Point, esteve muito bem, resistiu 
aos ataques de Kvyat, embora nas classificativas 
não tenha usufruído da mesma sorte e arrancou 
em 16º nos últimos lugares  do pelotão. No final 
da corrida Lance foi categórico e disse: “agora 
sim... agora está mais fácil seguir os carros que 
vão à frente”, e prosseguindo “estou muito con-
tente por ter conquistado os meus dois primeiros 
pontos da época”.
À Williams com Robert Kubica e George Rus-

sell, continuam com dificuldades terminando 
como lanternas vermelhas na corrida.

reSUltADoS FINAIS
1) Valtteri Bottas (Mercedes)
2)Lewis Hamilton (Mercedes)
3)Max Verstappen (Red Bull/Honda)
4) Sebastian Vettel (Ferrari)
5)Charles Leclerc (Ferrari)
6)Kevin Magnussen (Haas/Ferrari)
7) Nico Hülkenberg (Renault)
8)Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari)
9)Lance Stroll (Racing Point/Mercedes) 
10)Daniil Kvyat (Toro Rosso
Próximo encontro a 31 de Março no Grande 

Prémio de Bahrein para a segunda corrida do 
ano.

HélDer DIAS

euro 2020: árbitros Portugueses chamaDos
Para o arranQue Do aPuramento

os árbitros tiago martins e Artur Soares 
Dias foram nomeados pela UeFA para 

dirigir jogos da fase de qualificação para o 
euro 2020.
Tiago Martins vai estar no Israel-Eslovénia 

(Grupo G) nesta quinta-feira, enquanto Soares 
Dias foi indicado para o Inglaterra-República 
Checa (Grupo A) em Wembley na sexta-feira.
Tiago Martins foi designado juntamente com os 

assistentes Luís Campo e Pedro Almeida, sendo 
que João Capela completa o quarteto. Já Soares 
Dias estará acompanhado por Rui Tavares, Paulo 
Soares e Hugo Miguel, este último com as fun-
ções de quarto árbitro.
Refira-se que a UEFA ainda só divulgou os no-

mes do árbitros nomeados para os dois primeiros 
dias de competição da dupla ronda de qualifica-
ção para o Euro 2020.

bruno FernanDes DisPensaDo Da seleção
Bruno Fernandes foi, esta terça-feira, após 

o almoço, dispensado dos trabalhos da Se-
leção Nacional, devido a quei-
xas físicas, conforme informou 
a Federação no site oficial. As-
sim, o médio do Sporting, vai 
falhar os primeiros dois encon-
tros de qualificação para o Eu-
ropeu 2020, diante da Ucrânia 
e da Sérvia.
Para já, o selecionador não cha-

mou outro jogador e no site da 
FPF pode ler-se que «a convo-
catória inclui agora 24 jogadores 

ao serviço de Fernando Santos».
O Sporting também já se pronunciou sobre a dis-

pensa do jogador e deu conta das 
queixas que o médio apresentou 
na perna direita no dia seguinte 
ao jogo com o Santa Clara. Bru-
no Fernandes foi observado e su-
jeito a tratamentos na Academia 
na altura, tendo feito na segunda-
-feira outros exames, e agora irá 
prosseguir os tratamentos e a re-
cuperação às mialgias na região 
posterior da perna direita em Al-
cochete.
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EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs

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

1-Paços Ferreira 59 26 19 2 5 38 15
2-FC Famalicão 48 26 14 6 6 34 24
3-Académica OAF 46 26 14 4 8 30 26
4-Estoril Praia 45 26 13 6 7 36 24
5-Benfica B 41 26 12 5 9 33 25
6-FC Porto B 38 26 10 8 8 32 30
7-Sp. Covilhã 37 26 10 7 9 32 29
8-Mafra 35 26 9 8 9 37 35
9-Leixões 34 26 10 4 12 26 28
10-Penafiel 34 26 10 4 12 33 33
11-Cova da Piedade 31 26 8 7 11 18 34
12-Arouca 31 26 8 7 11 29 32
13-UD Oliveirense 30 26 7 9 10 31 37
14-Farense 29 26 7 8 11 28 26
15-Ac. Viseu 28 26 7 7 12 33 44
16-Varzim 28 26 7 7 12 20 30
17-Braga B 28 26 9 1 16 27 36
18-V. Guimarães B 26 26 6 8 12 26 35

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 63	 26	 20	 3	 3	 72	 23
2-fC Porto 63 26 20 3 3 53 15
3-Braga	 58	 26	 18	 4	 4	 44	 24
4-Sporting	 55	 26	 17	 4	 5	 50	 27
5-V.	Guimarães	 42	 26	 12	 6	 8	 31	 23
6-Moreirense	 42	 26	 13	 3	 10	 31	 34
7-Belenenses	SAD	38	 26	 9	 11	 6	 33	 27
8-Rio Ave 32 26 8 8 10 36 38
9-Santa	Clara	 32	 26	 9	 5	 12	 32	 33
10-Portimonense	32	 26	 9	 5	 12	 36	 41
11-Marítimo	 27	 26	 8	 3	 15	 16	 31
12-Nacional	 26	 26	 7	 5	 14	 28	 55
13-Boavista	 26	 26	 7	 5	 14	 20	 34
14-Desp.	Aves	 26	 26	 7	 5	 14	 26	 39
15-V.	Setúbal	 25	 26	 5	 10	 11	 20	 27
16-Tondela	 25	 26	 6	 7	 13	 29	 40
17-Chaves	 24	 26	 6	 6	 14	 19	 36
18-Feirense	 15	 26	 2	 9	 15	 16	 45

  PTS  J V E D GM   GS

26ª joRnADA
Sporting 1-0 Santa Clara

V. Setúbal 0-1 Braga
Belenenses SAD 2-2 Portimonense

V. Guimarães 3-1 Boavista
FC Porto 3-0 Marítimo
Desp. Aves 0-1 Chaves

Nacional 0-1 Rio Ave
Moreirense 0-4 Benfica
Tondela 1-1 Feirense

taÇa dE POrtugal - MEias finais
      1ª mão     2ªmão
Benfica-Sporting        2-1 03/04  15:45
fc Porto-braga        3-0 02/04  15:45

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

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

27ª joRnADA
29/03 Braga 16:30 FC Porto
30/03 Benfica 12:00 Tondela
  Chaves 12:00 Sporting
31/03 Marítimo 12:00 Nacional
 Feirense 12:00 V. Setúbal
  Boavista 12:00 Belenenses SAD
  Portimonense 12:00 Moreirense
  Santa Clara 12:00 V. Guimarães
  Rio Ave 12:00 Desp. Aves

 P j v E d
1-liverpool 76 31 23 7 1
2-Man. city 74 30 24 2 4
3-Tottenham 61 30 20 1 9
4-Arsenal 60 30 18 6 6
5-Man. united 58 30 17 7 6
6-Chelsea 57 30 17 6 7
7-Wolverhampton 44 30 12 8 10
8-Watford 43 30 12 7 11
9-West Ham 42 31 12 6 13
10-Leicester City 41 31 12 5 14
11-everton 40 31 11 7 13
12-Bournemouth 38 31 11 5 15
13-Newcastle 35 31 9 8 14
14-Crystal Palace 33 30 9 6 15
15-B&H Albion 33 29 9 6 14
16-Southampton 30 30 7 9 14
17-Burnley 30 31 8 6 17
18-Cardiff City 28 30 8 4 18
19-Fulham 17 31 4 5 22
20-Huddersfield  14 31 3 5 23

Inglaterra
PremIer league

CAmPEONATOS EUROPEUS - CLASSIfICAçãO

 P j v E d
1-juventus 75 28 24 3 1
2-napoli 60 28 18 6 4
3-internazionale 53 28 16 5 7
4-Milan 51 28 14 9 5
5-Roma 47 28 13 8 7
6-Atalanta 45 28 13 6 9
7-Lazio 45 27 13 6 8
8-Torino 44 28 11 11 6
9-Sampdoria 42 28 12 6 10
10-Fiorentina 37 28 8 13 7
11-Parma 33 28 9 6 13
12-Genoa 33 28 8 9 11
13-Sassuolo 32 28 7 11 10
14-Cagliari 30 28 7 9 12
15-SPAL 2013 26 28 6 8 14
16-empoli 25 28 6 7 15
17-udinese 25 27 6 7 14
18-Bologna 24 28 5 9 14
19-Frosinone 17 28 3 8 17
20-Chievo 11 28 1 11 16

 P j v E d
1-Paris sg 77 28 25 2 1
2-lille 57 29 17 6 6
3-Lyon 53 29 15 8 6
4-Marseille 47 29 14 5 10
5-Saint-étienne 46 29 13 7 9
6-Stade de Reims 46 29 11 13 5
7-Montpellier 42 29 10 12 7
8-Rennes 41 28 11 8 9
9-Nice 41 29 11 8 10
10-Strasbourg 39 29 9 12 8
11-Nimes 37 28 10 7 11
12-Angers 36 29 8 12 9
13-Bordeaux 34 29 8 10 11
14-Toulouse 32 29 7 11 11
15-Nantes 31 28 8 7 13
16-Monaco 30 29 7 9 13
17-Amiens 29 29 8 5 16
18-Guingamp 22 29 5 7 17
19-Dijon 21 29 5 6 18
20-Caen 20 29 3 11 15

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-barcelona 66 28 20 6 2
2-atlético Madrid 56 28 16 8 4
3-Real Madrid 54 28 17 3 8
4-Getafe 46 28 12 10 6
5-Alavés 44 28 12 8 8
6-Sevilla 43 28 12 7 9
7-Valencia 40 28 8 16 4
8-Real Betis 39 28 11 6 11
9-Athletic 37 28 8 13 7
10-Real Sociedad 36 28 9 9 10
11-eibar 35 28 8 11 9
12-Girona 34 28 8 10 10
13-espanyol 34 28 9 7 12
14-Leganés 33 28 8 9 11
15-Levante 31 28 8 7 13
16-Valladolid 29 28 7 8 13
17-Villarreal 29 28 6 11 11
18-Celta de Vigo 25 28 6 7 15
19-Rayo Vallecano 23 28 6 5 17
20-Huesca 22 28 5 7 16

eSPanha
lIga Santander

REsUlTADos 26ª
Académica oAF 1-0 Braga B

Benfica B 2-1 Penafiel
Mafra 2-2 Ac. Viseu
Leixões 1-0 Arouca

Paços Ferreira 1-1 estoril Praia
Varzim 1-1 uD oliveirense

Sp. Covilhã 2-0 FC Famalicão
Cova da Piedade 1-1 FC Porto B

V. Guimarães B 1-0 Farense

27ª joRnADA
31/03 Ac. Viseu 11:00 Varzim
  Braga B 11:00 Leixões
  FC Famalicão 11:00 C. Piedade
  Penafiel 11:00 Paços Ferreira
  FC Porto B 11:00 Mafra
  estoril Praia 11:00 Benfica B
  Farense 11:00 Sp. Covilhã 
  uD oliveirense 11:00 Guimarães B 
  Arouca 11:00 Académica oAF

mElhoR mARcADoR j golos
1-Haris Seferovic [Benfica] 21 15
2-Bas Dost [Sporting] 19 14
2-Dyego Sousa [Braga] 26 14

Liverpool - fc Porto 09/04  15:00 17/04  15:00 
Tottenham - Man. City 09/04  15:00 17/04  15:00 
Man. united - Barcelona 10/04  15:00 16/04  15:00 
Ajax - Juventus 10/04  15:00 16/04  15:00

Villarreal - Valencia 11/04  20:00 18/04  20:00 
Benfica - e. Frankfurt 11/04  20:00 18/04  20:00 
Slavia Praha - Chelsea 11/04  20:00 18/04  20:00 
Napoli - Arsenal 11/04  20:00 18/04  20:00

lIgA: A ANálISe DA 26.ª jorNADA

lei Dos mais Fortes Prevaleceu
Pela primeira vez desde a ronda inaugu-

ral da segunda volta, os quatro primeiros 
classificados do campeonato voltaram a ga-
nhar na mesma jornada, o que na prática dei-
xou tudo na mesma entre o pelotão da frente 
ou ligeiramente pior para quem vem atrás e 
fica agora com menos uma jornada para re-
tificações.

O Sporting abriu a cortina da 26.ª ronda com o 
Santa Clara. Jogo difícil e com a equipa açoria-
na a deixar uma excelente imagem em Alvalade, 
ainda assim insuficiente para travar um leão sô-
frego que se impôs pela margem mínima (1-0) e 
um golo de Raphinha.
Pressionado pelo resultado da equipa de Mar-

cel Keizer, o Sp. Braga repôs diferenças no sá-
bado para aquele que é nesta altura o adversário 
mais direto na luta pelo 3.º posto. Os arsenalistas 
foram ao Bonfim derrotar o V. Setúbal por 1-0, 
agudizando a crise dos sadinos, que já somam 15 
jogos seguidos sem ganhar no campeonato.
Também no sábado, o FC Porto derrotou o Ma-

rítimo no Estádio do Dragão por 3-0. A expulsão 
de Lucas Áfrico até pode ter aberto para o triunfo 
da equipa de Sérgio Conceição que, ainda assim, 
só desbravou caminho na segunda parte e com 
um penálti convertido por Alex Telles.
Os azuis e brancos passaram a noite na lide-

rança isolada da Liga e empurraram a pressão 
para as águias, que defrontariam no dia seguinte 
o Moreirense, a única equipa a conseguir vencer 
o Benfica no Estádio da Luz no campeonato na 
presente temporada.
Menos de uma semana após o tropeção frente 

ao Belenenses, a equipa de Bruno Lage voltou 
às vitórias e às goleadas: 4-0. Pressão? João Fé-
lix, Samaris, Rafa e, a fechar, Florentino deram a 
resposta que mantém as águias na pole-position.
A história às vezes desafia-se a si própria, mas 

o último lugar da grelha parece nesta altura en-
tregue ou, no mínimo, não mudará nas próximas 

largas semanas. O Feirense somou neste do-
mingo o 24.º jogo sem ganhar no campeonato e 
continua afundado na classificação. O conjunto 
orientado por Filipe Martins até esteve a vencer 
em Tondela até aos instantes finais, mas a maré 
de azar voltou a bater-lhe à porta, com os beirões 
a chegarem ao empate já bem perto do tempo de 
compensação.
Resultado curtíssimo para as necessidades do 

Feirense e também pouco favorável para o Ton-
dela, que apanhou o V. Setúbal mas continua na 
zona de despromoção com 25 pontos, mais um 
do que o Desp. Chaves.
A equipa flaviense derrotou fora o Desp. Aves 

por 1-0 na estreia de José Mota aos comandos da 
equipa transmontana e está agora a dois pontos 
dos lugares de permanência, onde está um tré-
mulo Nacional.

O conjunto insular, que soma 26 pontos, perdeu 
em casa frente ao Rio Ave por 1-0. A equipa de 
Daniel Ramos, que vinha de quatro jogos sem 
ganhar, chegou aos 32 pontos e está agora colada 
a Santa Clara e Portimonense naqueles que serão 
provavelmente os lugares mais confortáveis da 
classificação.
Isto porque o Belenenses SAD já assumiu aber-

tamente o desejo de lutar por um lugar na Liga 
Europa na próxima temporada. Depois do empa-
te a dois frente ao Benfica após estar a perder por 
dois golos de diferença, a equipa de Silas repetiu 
a receita agora na receção ao Portimonense.
O resultado até permitiu aos azuis recuperarem 

um ponto em relação ao Moreirense, mas deixou-
-os mais longe do V. Guimarães, que apanhou os 
cónegos no 5.º lugar após levar a melhor por 3-1 
na receção ao Boavista.
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