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boM cAMinho!

Desde sempre, um dos so-
nhos que, ardentemente, 

desejei concretizar, era ir até 
Santiago de compostela e po-

der abraçar o apóstolo e visitar o seu suposto 
túmulo, tal como o fazem milhares e milha-
res de peregrinos, que todos os anos deman-
dam aquele local. Pois bem, o objetivo já foi 
concretizado da forma mais cómoda possível, 
pois não palmilhei os atalhos que levam pes-
soas das mais diversas procedências a percor-
rem os caminhos que conduzem à catedral, 
onde se veneram as relíquias do Apóstolo e 
deram origem a um fenómeno que se mantém 
e reforça de dia para dia. 
O Caminho de Santiago é uma rota multisecu-

lar seguida por milhões de peregrinos, desde o 
início do século IX, quando foi descoberto o se-
pulcro do Apóstolo Santiago. Por isso, percorrer 
o Caminho de Santiago é fazer um caminho de 
renovação, de transformação interior, viajando 
ao ritmo de outros séculos e essa oportunidade, 
infelizmente, não a tive.
Contudo, pelas mãos cordiais da Catarina e do 

Rui, recebi uma prenda que muito valorizo, um 
livro que veio colmatar uma necessidade intrín-
seca de vivenciar a tão badalada experiência, que 
constituiu a rota de Santiago, proporcionando-
-me momentos inolvidáveis, como que se eu 
estivesse, na realidade, a percorrer aquele Ca-
minho. O livro de Josepe Garcia Miguel, que re-
cebi como oferta, mostrou-me em cada página, 
um majestoso relato de uma viagem inimaginá-
vel que transporta cada leitor para o seu próprio 
caminho, pois cada pedra que é pisada, ou cada 
brisa que acaricia o caminhante é um incentivo a 
prosseguir, rumo a Santiago de Compostela.
Fui com um grupo de peregrinos dos Açores; 

estive na fila longas horas para dar o abraço no 
busto de Santiago; percorri as vielas da vistosa 
cidade galega; comprei as lembranças adequadas 

e os acessórios típicos dos peregrinos, como a 
vieira, ou a réplica do botafumeiro, que guardo 
como relíquia daquela viagem inesquecível. Foi 
um momento mágico e memorável e é algo que 
precisa ser presenciado.
Na verdade, eu não fui pelo Caminho, mas o 

Caminho veio ter comigo e isto constituiu uma 
dádiva inesperada que agradeço, pois pude sentir 
os momentos mágicos que o Caminho oferece a 
cada peregrino e faz redescobrir o nosso próprio 
ser. Magistralmente, José Pedro Garcia Miguel, 
também ele um peregrino convicto desde há al-
guns anos, faz-nos na sua descrição identificar-
mo-nos de imediato com a personagem que ele 
criou, o Marco Garcia Frei e “Bom Caminho”, 
que é ao mesmo tempo o título do livro, é uma 
expressão de saudação que não se sabe o seu ver-
dadeiro significado, até ao momento em que se 
empreende aquela viagem.

A personagem Marco Frei, representa a geração 
deste século XXI, de jovens empreendedores, das 
startups, cheio de objetivos sublimes, problemas 
e dúvidas, que no fundo não está disposta a viver 
sem a esperança e a paixão que tinha imaginado. 
Entretanto, o protagonista vê-se, sem nunca o ter 
imaginado, a realizar uma viagem pelo Caminho 
de Santiago que o faz, para seu deslumbramento, 
viver experiências que o farão converter numa 
pessoa mais serena e com esperança, calcorrean-
do caminhos seculares, num ambiente bucólico 
cheio de magia e de inesperadas surpresas. Ini-
ciou a viagem só e lá foi encontrando amigos 
para toda a vida. Chegar ao Centro Histórico até 
alcançar a Catedral e pelo caminho encontrar 
muitos peregrinos, cansados mas a transbordar 
de uma alegria indescritível, com lágrimas nos 
olhos, a deterem-se junto à grande Praça, é um 
momento incontável, pois sente-se uma energia 
positiva intensa que paira no ar, em que os tu-
ristas atónitos se misturam com os peregrinos, 
chegados a cavalo, a pé, de bicicleta, etc.
O autor do livro transporta-nos numa narrati-

va fluida, divertida, introspetiva, não apenas pe-
los caminhos que o levaram até Santiago, mas 
também pelos caminhos da vida. Trata-se de um 
livro divertido, que nos desafia a pensar na for-
ma como encaramos a vida, convidando-nos a 
valorizar os pequenos aspetos do dia a dia, le-
vando-nos a colocar mesmo em causa verdades 
tidas por absolutas, para disfrutar da verdadeira 
essência do ser e abdicar da razão em prol da 
felicidade.
o caminho de Santiago desenrola-se num 

ambiente que transmite profundidade e bele-
za, com grandes doses de mistério, numa via-
gem mágica de autodescoberta, que impreg-
narão no imaginário de todos os que ainda 
não tiveram a dita de percorrer aquela rota 
pormenores impressionantes, envolvências e 
momentos muito especiais vividos pelo pro-
tagonista marco e que arrebata todos os seus 
leitores.

ANtóNIo PeDro coStA
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jorge correIA

As duAs FAces dA MoedA

Na semana passada foi pu-
blicado um interessan-

te artigo sobre Portugal no 
Financial times, intitulado 
“Portugal: a european path 
out of austerity?” (“Portu-

gal: um caminho europeu para sair da auste-
ridade?”). 
Ao longo do artigo apresentam-se dados de-

vidamente publicados e conhecidos, a previsão 
para o ano corrente mas acima de tudo a filosofia 
que presidiu a este sucesso na Europa que inves-
tia tudo na austeridade como modelo à prova de 
bala contra as consequências nefastas das crises 
económicas, em especial aquela que ocorreu em 
2008, que como sabemos agora, foram acima de 
tudo despoletadas pelo excesso de confiança e 
de risco assumido derivados de uma galopante 
e cega ganância de muitos agentes financeiros. 
O primeiro ministro mostra-se satisfeito com o 
facto de ter demonstrado, na prática, que havia 
alternativa para além do apertar de cinto que do-
minou a filosofia de gestão financeira na União 
Europeia, em particular no grupo do Euro. Aqui 
há que lhe dar razão, mas há um senão no meio 
disto: a conjetura favorável que se viveu até ao 
momento, que pode mudar, que se sabe que vai 
mudar pois há um comportamento cíclico de 
“altos e baixos”. O seu ministro das finanças, 
Mário Centeno, é o primeiro a dizer que atribui 
a rapidez maior que esperada da queda do defi-
cit à queda de juros dos empréstimos externos 
contraídos por Portugal, que como sabemos, têm 
sido consequência do programa de compra de 
obrigações do estado português, entre outros, o 
tão afamado “Quantitativa Easing”, uma forma 
de engenharia financeira de injetar dinheiro. O 
povo português neste ponto foi chave no proces-
so, pois a sua capacidade de encaixe, ou passi-
vidade, ou pusilanimidade, conforme o analista, 
tem-se deixado levar pelas decisões políticas, fa-
cilitando a evolução positiva proporcionada pelo 
desenvolvimento favorável das variáveis acima 
apontadas e outras de menor influência. 
A questão que se põe, entre outras, em ano de 

eleições principalmente, e que vem bem descrita 
no artigo pelas afirmações de Daniel Traça, reitor 

da Nova School of Business and Economics de 
Lisboa, é a inércia nas reformas tão necessárias 
ao país no que toca à administração pública por 
forma a ser mais eficiente e eficaz. Segundo ele, 
“Não se ouviu nada sobre planos para onde se 
quer ver Portugal daqui a 10 anos”, ou seja, nave-
gamos à vista, segundo o apetite da “partidarite” 
que se vive em Portugal, pois todos os partidos 
sem exceção sofrem deste mal. Sabemos que a 
administração pública é muito influenciada pelas 
forças de esquerda, através dos seus sindicatos, 
que são arma de arremesso política; mas também 
sabemos que os acordos com privados são tam-
bém palco de interesses imiscuídos na política, 
e assim residimos num beco sem saída aparente, 
entre duas forças de influência que se digladiam 
discretamente à custa de toda uma sociedade.
Assim também reside o atual governo, com 

duas faces da mesma moeda: um primeiro mi-
nistro que assume o papel de restituidor de be-
nesses, tão do agrado das massas eleitorais, para 
consumo interno; e um ministro das finanças, 
que como técnico que é reconhece a realidade, 
sabe que não há volta a dar a não ser apertar o 
cinto, desta vez de uma forma estratégica com 
a conivência das forças de esquerda. O cómico 
desta situação, se não se transformar em tragé-
dia, é que as forças políticas que pretendiam ser 
os salvadores da pátria acabaram por se verem 
num papel de carrascos do povo, contra vonta-
de, ainda que filosoficamente até defendam um 
estado menos presente e mais liberalidade na 
economia e sociedade; as forças que são mais 
estruturais, que pretendem um estado mais for-
te e pesado, são aquelas que patrocinam a con-
tinuação da austeridade nos gabinetes contra 
o próprio estado que defendem mas disfarçam 

com pequenos aparatos de protesto utilizando al-
gumas causas, legítimas ou não. Mas a pergunta 
persiste: que Portugal pretendemos para daqui a 
10 ou 20 anos?
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9:15 Zig Zag
10:15 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Bem-vindos a Beirais
17:15 ideias & Companhias
17:30 Agora Nós
18:45 Tech 3
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Madeira 600 Anos,
 Globalização
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 País irmão
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 19 dE abril                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:00 Sociedade Civil
7:00 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
10:15 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Bem-vindos a Beirais
17:15 ideias & Companhias

4ª-fEira, 17 dE abril                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:15 Literatura Aqui
5:45 Fotobox
6:00 Sociedade Civil
7:00 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Zig Zag
10:15 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:45 ideias & Companhias
14:59 Telejornal
15:43 Futebol: Taça de Portugal 
	 Sporting	x	Benfica
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Literatura Aqui
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 País irmão
23:45 Arq 3
0:15 Grande entrevista
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 18 dE abril                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
5:57 Sociedade Civil
7:00 o Povo Que Ainda Canta
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde

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

6ª-fEira, 19 dE abril                     
00:35 Consulta externa 2019
01:00 Filhos da Nação
01:30 o Sábio
02:15 os Boys
03:00 Açores Hoje 2019
04:30 RTP3 / RTP Açores
08:00 Jornal da Tarde - Açores
08:20	Helfimed	-	2019
08:25 RTP3 / RTP Açores
11:00 Noticias do Atlântico-Açores
11:30 Pérolas do oceano

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

5ª-fEira, 18 dE abril                             
00:40 Super Diva - ópera Para Todos
01:35 o Sábio
02:15 Hora dos Portugueses

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

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

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

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

4ª-fEira, 17 dE abril                     
18:00 A Teia
19:00 onde está elisa?
19:24 Chicago Fire
20:28 Amanhecer
00:00 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Você Na TV!
06:00 Jornal Da uma
10:00 Maria Madalena
11:15 A Tarde é Sua
13:20 Apanha Se Puderes
14:13 Quem Quer Casar Com 
 o Meu Filho? (Diário)
14:57 Jornal Das 8
16:50 Valor Da Vida
18:00 A Teia

5ª-fEira, 18 dE abril                             
19:00 onde está elisa?
19:23	Programa	A	Definir
22:21 Amanhecer
00:00 TV Shop
01:30 Diário Da Manhã
05:00 Você Na TV!
09:00 Jornal Da uma
10:00 Maria Madalena 

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

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

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

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

exames da vista - óculos - Lentes de contacto

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

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté o.D.

BelezA DA SemANA AMor eterno

esqueci o amor eterno, 
já lá vão muitos anos, e 

nunca mais me esforcei por 
encontrá-lo; perdi-lhe o ras-

to como acontece, por vezes, com amigos ou 
velhos conhecidos. continuei a viver, de for-
ma morna e medíocre, seguindo para o tra-
balho, vindo para casa, cuidando da família 
que, entretanto, ia crescendo, procurando a 
sua independência e partindo.  criei laços 
com as questões políticas e sociais, vibrando 
com as vitórias dos meus candidatos como 
se o meu ser precisasse deles para algo real-
mente importante… Até comecei a escrever 
sobre vários acontecimentos, e as pessoas 
lêem-me e dizem que gostam. estava, mais 
ou menos, satisfeita.
Porém, Sábado apeteceu-me ouvir música. 

Olhei para os CDs e lá estava um, já antigo, que 
decidi introduzir naquilo a que, penso eu, ainda 
se chama aparelhagem de som apesar de ter o 
aspecto de um ovni. 
Nunca devia tê-lo feito! Aquela música, meu 

Deus, que saudade do passado, que dor tão forte 
foi aquela que fez com que a muralha, que tanto 
trabalho deu a construir para me esconder e pôr 
a salvo, ruísse por completo pondo a nu os sen-
timentos mais profundos ao mesmo tempo que 
as pedras caíam à minha volta rodeando-me e 
despindo-me de quaisquer recursos, sem a mais 
ínfima possibilidade de salvação. 
E aquele amor que foi, largos anos, eterno, pe-

netrou sem dó e encheu todos os recantos do 
meu ser introduzindo-me num tempo e num es-
paço que pensava estar esquecido e arrumado. 

Lá estava ele, na minha frente, como se qui-
sesse afirmar: - Um amor eterno é isto; volta 
quando menos esperamos, é só um pequeno 
descuido. Viste? 
Uma simples música transformou-te, abriu 

uma luz e, sem pedir autorização, iluminou todo 
o espaço envolvente;  podia ter sido o dobrar de 
uma esquina, um recanto da ilha, uma camélia a 
abrir numa árvore, o nome de uma rua…
E eu ali fiquei -  já não no sofá da sala - sen-

do transportada magicamente para a doçura dos 
abraços tantas vezes repetidos e outras tantas 
renovados, sempre com o mesmo carinho, sem 
desgaste, cada encontro a fazer bater o coração 
mais rápido, traduzido em projetos que sabía-
mos impossíveis de concretizar mas que, apesar 
disso, fazíamos tantas e tantas vezes até quase 
acreditarmos ser verdade.
Como vou conseguir, novamente, juntar todas 

as pedras da minha muralha, tapar as fendas 
que abriram em ferida, secar a água abundante 
que os meus olhos choraram? 
Sei que terei que caminhar com mais cuidado, 

que a cada passo lutarei contra as recordações, 
que tentarei esquecer aquele sábado e aquela 
música. 
Mas, também, vou olhar mais carinhosamente 

os namorados, apreciar os casais que permane-
ceram unidos, acreditar que não deixámos de 
nos amar e apenas nos perdemos nos atalhos 
dos caminhos da vida…
Há quem acredite que existem outras vidas. 

Iremos reconhecer-nos, algures, neste estranho 
planeta que esconde tantos dos seus mistérios? 
Após aquela força recebida gratuitamente num 
sábado que deveria ter sido igual a tantos ou-
tros, se aquele CD não saltasse para as minhas 
mãos já inocentes daquele amor eterno e tão 
longínquo, a minha vida irá conseguir manter-
-se plácida e morna?
Apesar da carga de sofrimento que aquele mo-

mento trouxe ao infringir regras escritas a fogo 
no mais fundo da minha alma de mulher, renun-
cio a continuar a construir barreiras e passarei 
a afirmar sem pudor - bendito Aquele que deu 
ao homem a capacidade de amar continuamente 
e sem reservas mas, também, a de continuar a 
manter esse amor, apesar da ausência.
PS.: Este texto é pura ficção.

Prof.ª maria 
da conceição Brasil

FAmílIA DA SemANA

AmIgAS DA SemANA
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os MArinhos

os marinhos são uma das 
mais antigas famílias da 

Península Ibérica, existente 
muito antes da fundação do 
reino de Portucale.  Ao seu 

nome anda ligada uma velha lenda que tenta 
explicar-lhe a génese.
Um fidalgo da Terra de Valadares, junto à Ga-

liza, de nome D. Froilão, ou D. Froiaz, que era 
caçador e monteiro-mor, andava um dia a cava-
lo, perto do mar, correndo atrás de um veado, 
quando avistou da encosta de um monte uma 
belíssima mulher adormecida sobre a areia. 
Aproximando-se sem que ela desse por isso, viu 
espantado que a mulher era nada menos do que 
uma sereia. Sentindo-se observada no seu sono 
pausado e sem sonhos, a mulher acordou sobres-
saltada e procurou escapar-se para o mar. Porém, 
dois dos escudeiros de D. Froiaz barraram-lhe o 
caminho e agarraram-na.
Defendeu-se o melhor que pôde usando as 

mãos, dando golpes com a cauda, mas de nada 
lhe valeu, porque num ápice os braços dos ho-
mens fecharam-se sobre ela e achou-se presa em 
cima do cavalo e coberta por um gibão. 
D. Froiaz levou-a para o castelo. Ia encantado 

com aquele ser que o mar trouxera. Pediu ao ca-
pelão que a batizasse e escolheu-lhe o nome de 
Marinha, a dona vinda do mar. Tão formosa era 
D. Marinha que o cavaleiro passou a viver com 
ela como se sua mulher fosse e dela nasceu o pri-
mogénito. Como os peixes, Marinha era muda.
 Apesar dos infindos esforços de D. Froiaz, que 

se não poupou a trabalhos, não conseguiram que 
D. Marinha articulasse um som sequer. 
No entanto, os olhos da sereia eram um mar de 

palavras desnecessárias, revoltos de amor, enca-
pelados de ternura.
 D. Marinha não precisava falar, mas a D. Froiaz 

faltava-lhe ouvi-la humana. Na véspera de S. 
João, pela tarde, alvoroçou-se o castelo com os 
preparativos para os festejos noturnos. Tinham 
juntado lenha em grandes pilhas e começavam a 
acender as tradicionais fogueiras que deveriam 
consumir a noite e o ano inteiro porque no dia 
seguinte começaria a chegar outra noite e o In-
verno. Bois e carneiros estavam já esfolados e 
enfiados em grandes espetos assando lentamente 
com o rodar das horas.  D. Marinha andava pas-
seando pelo terreiro com o filho nos braços, ob-
servando aqueles preparativos totalmente novos, 
completamente desconhecidos para si. De súbito 
D. Froiaz arrancou-lhe o menino dos braços e 
fez menção de o atirar ao fogo. Enlouquecida, 
a sereia soltou um guincho estridente de gaivota 
ferida e bradou: ---Filho!!
Com o guincho saltou-lhe da boca um bocado 

de carne que a impedia de falar, mas não de olhar. 
A partir daí, D. Marinha passou a dizer tudo na-
turalmente e acabou esquecendo a linguagem si-
lenciosa e vital do mar.
D. Froiaz casou com ela e em memória deste 

dia a que chamou feliz, batizou a criança com o 
nome de D. João Froiaz Marinho.
Foi este o primeiro dos marinhos, como foi o 

primeiro filho de D. Froiaz e de D. Marinha. A 
sua casa era muito perto da galiza, na terra 
de valadares, e chamavam-lhe torre dos ma-
rinhos. 

joSé DA coNceIÇÃo

cASAIS DA SemANA
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Diz um fado antigo que anda-
mos nós à roda com a vida e a 
vida à roda connosco. Eu li no 
Jornal de Montreal a crónica do 
Richard Martineau com o título 

“Quelle famille”, que fala de uma americana de 
61 anos que deu à luz uma menina que não é sua 
filha mas sim neta, uma coisa complicada p’ra 
ajudar o filho a ser pai já que está casado com 
um homem.
Isto fez racordar um fado humorista que gosto 

muito de ouvir que tem como título “ O Paren-
tesco”.  O amigo e grande fadista Victor Ardina 
canta este fado muito bem. 
Caros amigos, vão à internet e ouçam o fado e 

depois comparem com a crónica. Mas aqui vai 
a letra:

“Há dias visitei um hospital
De doidos, onde vi bastante gente
A curar a doença, o grande mal

Que me fez perguntar a um doente
Por que é que veio p’ra aqui, meu bom amigo

coisAs do corisco
joSé De SouSA

Ele então fitou os olhos bem em mim
E respondeu: senhor eu já lhe digo

Porque é que eu um dia p’ra aqui vim
Casei com uma viúva minha amada

Que tinha uma grande filha e muito bela
Ficou portanto, sendo minha enteada

Mas meu pai depois casou com ela
Minha mulher é sogra do meu pai

Meu pai é meu enteado, oh que sarilho
Mas porque isto da ideia não me sai
E que minha madrasta teve um filho

Seu filho era meu irmão, coisa horrorosa
Meu pai era meu genro, que aflição

Meu irmão era neto da minha esposa
Ora portanto eu era avô do meu irmão

Senti em aguarelas meu miolo
De tanta baralhada e tudo a esmo

Mas o tolo me pôs quase tolo
Ao dizer que era avô já de si mesmo”. 

Neca Rafael

“Aos outros eu dou o direito de ser como são, 
a mim, dou o dever de ser cada dia melhor”. 
chico Xavier.

intrincAdíssiMAs MoscAMbilhAs

Após alguns dias a estu-
dar afincadamente o 

caso, estou neste momen-
to em condições de condenar o Público e o 
jornalista josé António cerejo por causa da 
reportagem intitulada “Autarcas de caste-
lo Branco inventaram uma oNg para obter 
subsídios”. 
O jornal dá a conhecer a L’Atitudes, 

Associação para a Dinamização de 
Projectos e Redes Globais de Coope-
ração e Desenvolvimento – ONGD, 
sem dizer uma única palavra sobre 
a beleza do nome. Só por má vonta-
de não se comenta o modo como o 
perfume francês do nome L’Atitudes 
se concerta com a capacidade portu-
guesa de falar sem dizer nada reve-
lada na descrição. 
O jornalista optou por destacar o 

seguinte: o autor da proposta de atri-
buição de subsídio é presidente da câmara que 
subsidia e da associação subsidiada. Com isto, 
pretende-se insinuar que aquela pessoa, sendo a 
mesma, estava a decidir em causa própria. Igno-
ra-se, por isso, a existência de conflitos interiores 
– que podem ser bem tormentosos. Uma coisa 
é alguém decidir fazer um favor a outra pessoa, 
por educação ou interesse. Outra, bem diferente, 
é fazer um favor a si mesmo. Quantas vezes não 

se diz, e com razão, que somos os piores inimi-
gos de nós próprios? Que acesa discussão íntima 
não terá mantido o presidente da câmara de Cas-
telo Branco com o presidente da L’Atitudes, um 
reivindicando, o outro contrapondo, até terem 
chegado ambos a este acordo?
Outra perfídia do jornalista: a associação não 

diz o que faz, não faculta os relatórios de ativi-
dades, não revela os nomes dos seus dirigentes e, 
ao contrário do que anuncia, não é uma organiza-
ção não-governamental para o desenvolvimento, 

uma vez que não está certificada 
como tal. Portanto, são pessoas dis-
cretas a praticar o bem, que é a ma-
neira mais decente de o praticar, e 
ainda são criticadas por isso.

Mais, diz o jornalista com acin-
te: o subsídio da câmara de Caste-
lo Branco destinava-se a financiar 
obras de requalificação da sede da 
associação. Mas onde pretendia o 
jornalista que a associação planeas-
se as suas atividades imaginárias? 
Numa sede também imaginária? 

Não pode ser. Pessoas concretas precisam de 
sedes concretas para se dedicarem à imagina-
ção. O rato Mickey é fictício, mas Walt Disney 
inventou-o num escritório real. A L’Atitudes é, à 
sua maneira, uma Disneylândia. Primeiro, todos 
nos queixamos de falta de investimento no Inte-
rior. Depois, alguém se lembra de instalar a Dis-
neylândia em Castelo Branco e é achincalhado 
no Público. Decidam-se.

rIcArDo
ArAújo PereIrA

deixeM-nos rir
rui tavares guedes
Não é um mito: rir faz mesmo bem à saúde. Diversos 
estudos	científicos	já	o	provaram,	explicando	a	influência	
que uma boa gargalhada tem no nosso organismo: esti-
mula vários órgãos, reduz o stresse, aumenta a tolerân-
cia à dor e até faz crescer a autoestima. o rir, segundo 
alguns investigadores, fortalece também o sistema imuni-
tário e a circulação sanguínea, já que provoca, no cére-
bro,	a	libertação	de	endorfinas,	as	hormonas	responsáveis	
pelo nosso bem-estar. Alguns artigos indicam até que é 
nessa capacidade de rir – e nos efeitos bioquímicos que 
dela derivam – que se pode encontrar a explicação para 
a principal diferença entre os homens e os macacos: com 
o riso, os humanos conseguiram criar comunidades mais 
alargadas, no início da sua existência, superiores a 100 
indivíduos, enquanto os macacos, por mais parecidos que 
fossem connosco nesses tempos, nunca juntaram grupos 
com mais de 50 animais. A evolução, a partir de então e 
com mais interações entre indivíduos, acentuou as dife-
renças. embora de forma inconsciente, foi por causa deste 
tipo de satisfação e de recompensas que, desde sempre, 
os humanos procuraram formas de estimular o riso. em 
todas as culturas e civilizações, existe a tradição de con-
tar anedotas ou histórias divertidas, para que as pessoas 
se riam – de preferência em grupo, fortalecendo os laços 
de socialização. o riso, ora aí está mais uma das suas 
vantagens, faz aumentar o espírito de pertença e de co-
munidade: se todos nos rimos da mesma piada é porque 
partilhamos algo em comum, mesmo que nunca tivésse-
mos pensado anteriormente nessa possibilidade. é por 
isso que o riso tem também um poder transformador, já 
que estimula, mesmo que implicitamente, a transgressão 
de uma qualquer ordem estabelecida: o riso é, na maior 
parte dos casos, fruto do inesperado, seja na punchline de 
uma piada ou numa ação física inusitada e surpreendente.
A verdade é que, sem darmos conta, andamos a perder 

a capacidade de rir, pelo menos de livre e espontânea 
vontade.	 Admito	 que	 esta	 afirmação	 possa	 parecer	 ridí-
cula, numa época em que há cada vez mais espetáculos 
de comédia, os humoristas ganharam maior visibilidade 
e qualquer cidadão tem até a possibilidade de inventar e 
de partilhar piadas com o universo, através das redes so-
ciais. A questão é que acabámos por acantonar e reduzir 
o humor a espaços cada vez mais limitados e preestabe-
lecidos. Pior ainda: tem crescido a intolerância à liberdade 
de fazer rir, tão bem ilustrada pelos coros sucessivos de 
legiões de ofendidos sempre que um humorista vai “longe 
demais” – ou seja, fez bem o seu trabalho!
em tempo de crispação crescente nas sociedades cada 

vez mais fraturadas e divididas do mundo ocidental, o riso 
tem andado a perder terreno para a raiva – tão habilmente 
explorada e acarinhada pelos novos populistas, no mundo 
inteiro. Perdeu-se quase por completo o sentido de humor 
nos discursos públicos, dominados sempre pela pose e o 
verbo do “armar ao sério”, de preferência acompanhado 
por	grandes	indignações	ou	previsões	catastrofistas	–	que,	
noutros tempos, só dariam vontade de... rir. em todos e 
quaisquer temas, conforme se pode observar num rápido 
zapping noturno pelos canais televisivos de informação, 
da maioria dos países. Nem é preciso ligar o som, basta 
ver o ar zangado, os gestos bruscos e as poses iradas 
da maior parte dos intervenientes, tanto faz que estejam 
a discutir o futuro da nação ou o resultado de um simples 
jogo de futebol. o caso inglês é paradigmático desta rea-
lidade. em tempo de Brexit, com uma sociedade dividida, 
até o sempre tão refrescante humor britânico parece ter 
perdido espaço e fôlego – apesar de aquelas reuniões par-
lamentares poderem ter sido, noutros tempos, um manan-
cial inesgotável de piadas inesquecíveis.

A verdade é que nunca precisámos tanto do riso e do 
humor como hoje, perante a ameaça do regresso do au-
toritarismo e do populismo. Convém, por isso, recordar, 
como exemplo, o momento mais embaraçoso de Donald 
Trump na cena internacional: o dia em que, ao discursar 
na	Assembleia	Geral	das	Nações	Unidas,	afirmou	que	a	
sua administração já tinha feito mais em dois anos do que 
qualquer outra na história norte-americana. A imensa sala, 
com representantes de todo o mundo, deu-lhe a melhor 
resposta: uma pura e sonora gargalhada. Não há arma 
como o riso.
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aluga-se duplex localizado no 
coração da “little italy” em 
rosemont. geminada com ga-
ragem no quintal. Ocasião rara 
na área com muito potencial.

8238 rue st-gérard

Perto de todos os serviços, 4 
minutos do metro jarry! Este 
triplex é simplesmente perfeito! 
O piso principal estará disponí-
vel para o novo comprador.

charmoso triplex localizado em 
“little italy”! incluindo um belo 
pátio+estacionamento. Perto de 
todos os serviços. Muitas reno-
vações e melhorias ao longo dos 
anos.

6617-6621 rue drolet
rosemont-Petite-Patrie

8238 rue st-gérard
villeray

20 anos de experiência para melhor vos servir

recentemente renovado! Esta 
magnífica propriedade irá en-
cantá-lo com o seu teto de ca-
tedral único. tranquilo, perto de 
todos os serviços.

8770 rue ducharme
saint-françois (laval)

�

514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

EM HOMENAGEM À VIDA

SUA CAMINHADA,
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.

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

st-hubert - 1761 rua charles

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

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

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

vendido

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
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André brAdFord, só e seGuro

os açorianos terão, certa-
mente, um digno defensor 

dos seus legítimos interesses no 
anfiteatro dos vinte e oito paí-
ses.
O golpe baixo de Rui Rio e do 

PSD nacional não convidando 
Mota Amaral, ou outro candidato açoriano, para 
um lugar elegível na lista do partido às eleições 
europeias, traz aos Açores um novo e interessante 

cenário político, o de um representante único da 
Região Autónoma dos Açores na Europa das deci-
sões, André Bradford, com o peso que a responsa-
bilidade de ser único no parlamento europeu trará 
ao futuro deputado da Região pelo Partido Socia-
lista. Certo é que, com este desentendimento entre 
os sociais-democratas, Bradford ganha outra visi-
bilidade e, como é óbvio, dividendos políticos, que 
ele e o seu partido estrategicamente explorarão e 
que, provavelmente, não seriam tão evidentes caso 
houvesse outra eleição, a de um deputado açoriano 
pelo PSD. Seja como for, do que se conhece da 
sagacidade e da combatividade política do ex-líder 
parlamentar do PS na ALRAA, os Açores estarão, 
indubitavelmente, bem representados e os aço-
rianos terão, certamente, um digno defensor dos 
seus legítimos interesses no anfiteatro dos vinte e 
oito países. André Bradford, intrépido como o co-
nhecemos, na perplexidade que às vezes o cenário 
político mostra, vê-se banqueteado com este sucu-
lento prato de lentilhas de estar só, embora servido 
por um criado de mesa de meia-tigela. Mas isso 
pouco ou nada o afeta. Ninguém o deverá culpar 
pelo desfecho desta questão social-democrata 
que o ultrapassa, e não seria sério, muito menos a 
qualquer social-democrata, seja açoriano ou con-
tinental, criticá-lo por se achar a saborear, desde 
já, sozinho, muito antes do 26 de maio, porque a 
vitória é já certa, o invejado repasto cozinhado a 
gosto em forno de lenha social-democrata.  Nin-
guém o deverá culpar por, em consequência da 
derrota política por antecedência do PSD Açores, 
ter esta vitória antecipada assegurada, também 
por via do bom relacionamento pessoal e políti-
co existente desde sempre entre Costa e Cordeiro 

– já o mesmo não acontece entre Rio e Gaudên-
cio – mas também face a mais este dislate de um 
pobre homem, que nem ele próprio saberá como 
se viu de um momento para o outro catapultado 
para líder do maior partido da oposição nacional. 
Julgo ainda que este PS muito menos tem razões 
para ser criticado quando escolhe especificamente 
Bradford, apostando na agilidade de um candidato 
que trata bem os dossiers, que é afoito, até às ve-
zes ligeiramente agressivo no debate político, não 
deixando vitórias por mãos alheias, sabendo, no 
entanto, ser sereno quando é preciso, qualidades 
que prognosticam que os interesses da nossa peri-
feria geográfica e política serão justamente salva-
guardados. E na Europa da supervisão nem tudo 
será novidade para o novel futuro deputado euro-
peu. Recordemo-nos que Bradford, foi, ao longo 
de quatro meses e meio, Assessor para a Coope-
ração Externa do Presidente do Governo Regional 
dos Açores; representou, por três anos, a Região 
na Comissão Bilateral do Acordo de Cooperação 
e Defesa Portugal - Estados Unidos da América; 
foi, ao longo de quatro anos, Secretário Regional 
da Presidência, detendo, entre outras competên-
cias, os Assuntos Parlamentares e a Cooperação 
Externa; foi ainda deputado na Assembleia Legis-
lativa da Região Autónoma dos Açores, onde de-
sempenhou funções, entre outras, de Membro da 
Comissão Permanente de Economia, vindo mais 
tarde a ser eleito líder do Grupo Parlamentar do 
PS na casa da democracia açoriana. Há mais que 
razões para acreditarmos que estes próximos cinco 
anos de mandato de André Bradford no Parlamen-
to Europeu serão profícuos para os açorianos. E a 
ver vamos.
o escrutínio é a 26 de maio, mas o homem, 

todos o sabemos, já está eleito. Que tenha um 
bom mandato, a bem dos Açores.

joÃo gAgo DA câmArA
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AlMoço À ModA dA luísA
HumBerto 
cABrAl

Após um in-
verno mui-

to complicado e 
bastante cansati-

vo a primavera está pouco a pou-
co a chegar à nossa porta. muitos 
têm saudade do nosso BBQ e das 
grandes festas do verão.
Para fazer passar esta época o Cen-

tro Comunitário do Espírito Santo 

em Anjou organizou no domingo 
um almoço bem especial, Sopas do 
Espírito Santo e alcatra à moda da 
terceira feito pela Luísa.
Foi realmente um almoço bem es-

pecial porque tudo estava a 100% 
como de costume e bem saboroso. 
E, para finalizar esta tarde, Sylvie 
Pimentel nos encantou com as suas 
lindas canções, e tiveram a linda 
surpresa do DJ Machado que tam-
bém cantou para o público.
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neves rodriGues, MeMóriA de
uM AnArco –individuAlistA esquecido…

A caixa de 
e c o n o m i a 

P o r t u g u e s a 
Desjardins de 
montreal vem 
de acabar de co-

memorar o seu quinquagésimo 
ano de existência, sem que o nome 
deste seu pensador e primeiro 
fundador seja mencionado.
Venho agora por este meio, como 

amigo que fui do Ti Neves, escrever 
algumas palavras sobre este grande 
humanista, e não posso esquecer um 
outro grande obreiro da Caixa que 
foi o engenheiro Luís Soares que 
ajudou a Caixa a andar, sim andar, 
porque antes ela andava de gatas!
O engenheiro Luís Soares é este 

vosso escriba, propuseram na As-
sembleia anual da Caixa, na altura 
presidida pelo Sr. Cabral que era o 
Presidente da Assembleia uma bol-
sa de estudos para estudantes e um 
guichet automático, que nessa épo-
ca ainda não havia caixas automá-
ticas no Boulevard São Lourenço. 
Vamos então lá à pequena biografia 
do ti Neves que é disso que aqui se 
trata. Isto, mesmo se eu já no meu 
livro publicado lhe prestei homena-

gem.
Deixo aqui de parte o Sr. Trindade 

e o Sr. Carlos Silva, porque nunca 
conheci nada das suas vidas. 
O ti Neves estava consciente que 

o Cooperativismo tinha nascido na 
Europa como princípio em 1840 da 
Comuna da Revolução em Paris, 
foi na prisão que Josephe Proudhon 
escreveu o conceito Federalista em 
1846, Filosofia da Miséria; contra o 
sistema de Marx em 1847 que es-
creveu Miséria da Filosofia. Prou-

dhon escreveu na Prisão durante 3 
anos. Deixo aqui esta parte históri-
ca do homem livre, Proudhismo e o 
dogma do marxismo... sabia certo, 
o Ti Neves tinha se inspirado em 
Alfonso Desjardins que se inspirou 
no conceito  Françês  
O ti Neves não só fundou a coope-

rativa da Caixa, como foi também 
ele que  registou o “MDPM Mo-
vimento Democrata Português de 
Montreal”, em 1965.

Fundou também com outros a Re-
vista Portinhola, e com o seu amigo 
Gastão Florêncio esperantista, par-
ticiparam  os dois no aparecimento 
do Clube esperantista do Québeque 
durante a Exposição Mundial de 
Montreal em 1967. Foi também o 
ti Neves que encabeçou um grupo 
de amigos para criar uma livraria, 
abrindo uma conta na Caixa. Essa 
coitada ficou em águas de bacalhau.
O Neves Rodrigues teve uma das 

profissões mais conscientes e pro-
gressistas na época do País, ou seja 
no tempo da ditadura. Era topógrafo 
que aprendeu a arte de topógrafo no 
Montijo, com a idade de 10 anos. Aí 
colaborou também no jornal da Ga-
zeta, fundando ainda o Ateneu com 
o mesmo nome da cidade. 
Como anarco individualista, o Ti 

Neves não era um anarquista da 
pólvora, nem tão pouco do caos, era 
um humanista, e uma pessoa muito 
culta, contra toda a forma de injus-
tiça. Era talvez um daqueles anar-
quistas que no tempo do Sidónio 
Pais foram mandados para a Ilha 
do Pico e para o campo do Tarrafal, 
como no caso de Bento Gonçalves.
O Neves Rodrigues não só tinha 

imagens do socialismo utópico , 
mas era também um anarco  sindi-
calista espanhol. Falava muito de 
Abel Salazar de quem era admira-

dor.
Dizia ele era um dos grandes ho-

mens: medico cientista, professor, 
artista, investigador, e fundador do 
instituto de Histologia da Univer-
sidade do Porto, sendo lhe também 
proibido de frequentar a biblioteca 
Universitária, sendo afastado da 
cátedra do laboratório da Univer-
sidade. O Salazar não o prendeu, 
mas em nome da portaria da lei Nº5 
em1931 conseguiu que ele não se 
pudesse ausentar do País. Para além 
de tudo isto, o Ti Neves era um 
grande admirador da Natureza e do 
comportamento animal.
Mas o Ti Neves era também pes-

soa com quem não se podia traba-
lhar em equipa. Devo –lhe a ele, 
que mandava vir livros do Brasil, 
o facto de ter lido aqui a refor-
ma agrária em Portugal de Álvaro 
Cunhal, que pela primeira vez tive a 
oportunidade de ter lido que no meu 
Soajo natal as crianças comiam um 
caldo de água de unto, sem calorias 
necessárias para a alimentação.
ref.: A oposição literária em 

Portugal, edgar rodrigues: edi-
tora Sementeira, ScArl, dezem-
bro 1982.

FerNANDo
PIreS
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A 23ª edição da Festa do 
chicharro, da Associação 

Saudades da terra Quebe-
Quente, no sábado passado, 

foi coroada de grande êxito. enraizada desde 
1996 no seio da nossa comunidade, é sempre 
muito concorrida. roberto carvalho e a sua 
vasta equipa de trabalho, são conscientes que 
este evento atingiu um nível de excelência no 
contexto culinário e cultural da nossa comuni-
dade. com o decorrer dos anos as exigências 
são cada vez maiores e o esforço de inovar é 
constante, e o fazem-no com muita eficiência.

A festa do chicharro teve origem em 1988, na 
freguesia piscatória da Ribeira Quente, na ilha 
de S. Miguel. Tempos depois, as comunidades 
emigrantes a abraçaram, como testemunhou 
a presença do Sr. João Gonçalves, diretor dos 

A FestA do chichArro, “À ModA dA
cApitAl”, Foi pArA ArrebentAr eM lAvAl

teXto: ANtero BrANco
FotoS: joÃo ArruDA
e HumBerto cABrAl

Amigos Saudades da Terra de New Bedford e  do 
Sr. Alex Braga, presidente dos Amigos Saudades 
da Terra de Toronto, que a promovem igualmen-

te nas suas localidades.
Ao iniciar o serão, com um respeitoso minuto 

de silêncio, prestaram homenagem ao saudoso 
João Branco, um dos seus conterrâneos, falecido 
no passado 21 de Fevereiro e que fez parte desta 
organização durante vários anos.
Roberto Carvalho, antes de mandar servir o jan-

tar, apresentou o seu conselho de administração 

que conta com João Gonçalo Linhares (infeliz-
mente pelou-se nas mãos, fritando chicharros), 
Jerry Arruda, José Pereira, Tito Carvalho e Ro-
berto Abarrota. Não se esqueceu de nomear suas 
companheiras de vida que são um pilar impor-
tantíssimo na vida associativa, assim como seus 
familiares e inúmeros benévolos. Dou aqui como 
exemplo a Adelaide, seus filhos Yliana e Keven, 
até mesmo sua noiva Brenda, foram incansáveis 
durante o jantar. Todas as outras famílias tiveram 
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a mesma eficácia. 
Sem patrocínios é difícil organizar eventos des-

ta dimensão. Felizmente tiveram apoio de vários 
comerciantes, empresários e profissionais da co-
munidade. Não consegui reter o nome de todos, 
mas recordo o Dr. Tony Cabral, Sá & Filhos, Olí-

via Paiva, Roberto Tavares das Pavagens Terra 
Nova, etc. Homenagearam dois dos comercian-
tes, Joe de Melo do Chouriçor e Arthur Sousa do 
Worlée Internacional, pelo seu generoso contri-
buto ano após ano.
Durante o jantar, tivemos o privilégio de ouvir 

o fado na voz de Elizabeth Gouveia, vinda de 
Toronto que se fez acompanhar por Hernâni Ra-

poso, Leonardo da Câmara e do simpático Pedro 
Joel. A Elizabeth com um à-vontade no palco es-

pantoso, fez rir a assistência, quando convidou 
seu marido para cantar com ela uma desgarrada. 
Durante a festa, encontrei cinco dos “romeiros” 

que foram do Canadá participar nas romarias da 
ilha de S. Miguel. De Montreal, Jerry Arruda, 
Mike Arruda, e de Ontário, os irmãos Alex, Sil-
vestre e Hélio Braga.
Pela primeira vez convidaram o conjunto 

TABU, vindo de Toronto, com o seu popular 
vocalista Tony Gouveia, que impressionou tanto 

com a sua bonita voz, que como guitarrista. Os 
músicos da Banda Tabu são excelentes profis-
sionais. Cantando e tocando êxitos que a nossa 

gente gosta, por isso a pista de dança manteve-se 
sempre cheia até encerrar do serão.
A voz de Portugal felicita, mais uma vez, a 

Associação Saudades da terra QuebeQuente 
por outro sucesso repleto de bom gosto e de 
brilho. viva a ribeira Quente e suas gentes!
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4ª edição do biFe dA páscoA 

esta linda 
comunida-

de surpreende-
-me sempre com 
novas ideias e 

projetos. Há três anos iniciou-se 
uma nova tradição no restauran-
te casa minhota com o “Bife da 
Páscoa”, onde tivemos um curso 
sobre esta tradição muito bem ex-
plicada por carlos Palma. 
“No Sábado de Aleluia, como 

manda a tradição, todos os anos, 
algumas centenas de homens, se 

encontram para degustar o tradicio-
nal “Bife da Páscoa.”. A tradição 
dos “Amigos do Bife” começou 
há mais de 50 anos, em Cardielos, 
Viana do Castelo, com um grupo de 
sete companheiros que foram “ex-
pulsos” de casa, pelas respetivas 
esposas porque em vez de ajudar, 
estorvavam, diziam elas, enquanto 
as mesmas faziam a grande limpeza 
da Páscoa preparando assim a casa 
para a visita Pascal, (tempo em que 
a Cruz paroquial ia de casa em casa 
às costas do mordomo, acompanha-
do pelo pároco ou um seminarista).
Estes homens reuniam-se para sa-

borear um bom bife da vazia e as-
sim passar uma tarde bem passada. 
Com o passar do tempo, o número 
de convivas tem aumentado con-
sideravelmente, contando já com 
mais de 500 homens que ano após 
ano se reúnem com o mesmo pro-
pósito”. 

Nesta celebração o Sr. Carlos Pal-
ma, organizador deste evento, ini-
ciou esta festa. 

“O Bife da Páscoa em Montreal, 
tem uma finalidade e um objetivo 

SylvIo
mArtINS

bem preciso: o de promover um 
convívio, onde a harmonia e boa 
disposição reinem por excelência, 
criando laços de amizade entre to-
dos os participantes e como já vem 
sendo tradição, apoiarmos uma cau-
sa comunitária. A vossa presença, a 
vossa resposta tão numerosa, muito 
nos honra, pois demonstra o bairris-
mo e a boa vontade. De realçar tam-
bém a presença de casais de origem 
não lusófona dando um tom multi-
cultural a este evento. Fica desde já 

lançado o convite para o próximo 
ano e o apelo a que cada um de nós 
traga mais um amigo”.
Este ano organizou-se de uma ma-

neira diferente, desta vez estivemos 
no Clube Sport Montreal e Benfica, 
onde a sala estava bem cheia com 
mais de 250 pessoas bem decora-
da e preparada num lindo ambiente 
à moda minhota com concertinas 
Baltazar Oliveira e seus amigos de 
deram o tom durante toda a noite e 
Carlos Palma acompanhou com o 
seu cavaquinho mais tarde. A noite 
se desenrolou em três partes: a pri-
meira foi Daniel Fernandes e Hen-
rique de Lindoso os grandes artistas 
de Portugal, que fizeram belíssimas 
desgarradas picando de um lado 
para o outro, e que todos adoraram 
o estilo brincalhão dos dois; depois 
tivemos uma pausa com danças e 

concetinas; depois voltaram para 
dar uma última picadela para o pú-
blico. Da maneira que foi, todo o 
público adorou esta noite.
Durante o jantar, a equipa do res-

taurante Casa Minhota trabalhou 
muito bem e sabem como servir. 
Fizeram um excelente trabalho e os 
bifes foram realmente saborosos, 
este ano não houve competição do 
maior comilão mas também os bifes 
eram maiores e enchia muito mais, 
eu comi um e já estava bem cheio.

Esta festa não é só comer bifes, é 
também uma angariação de fundos, 
este ano o dinheiro foi para uma 
pessoa da nossa comunidade, um 
dos fundadores da festa dos Ma-
deirenses, João Pereira que teve um 
grande problema de saúde e que 
está em cadeira de rodas. Está a 

tentar comprar uma máquina (num 
valor de 4500$ em segunda mão), 
para que ele possa andar mais uma 
vez. Para este evento, ele recebeu 
1920 (e já está perto dos 2300$, fal-

ta ainda um bocadinho, e vamos ver 
o que a comunidade pode o ajudá-
-lo). 
uma linda causa muito admirá-

vel da parte dos organizadores. e, 
para finalizar a noite o DJ LusoS-
tyle acabou a noite bastante tar-
de com boa música para todos os 
gosto.
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Eu recuperei a prosperida-
de depois de uma profunda 
ruína financeira. Eu não po-
deria ter feito isso sozinho, e 
é por isso que eu pedi ajuda 
a josé. acreditei nos teste-
munhos que li e agora es-
tou dando o meu. É verdade 
e isto vem do meu coração 
sobre a minha recomenda-
ção para josé.

Miguel antonio

O meu filho encontrou Deus. 
teve a oportunidade de ser 
exorcido para tirar os espíritos 
negativos de mim, mas ain-
da havia mal em mim. Eu não 
estava mais possuída, mas a 
magia negra ainda estava em 
mim. com a ajuda de josé, 
a magia negra foi removida. 
Posso testemunhar, com a aju-
da de deus, recebi ajuda de 
ambos.

sérgio



saber que passaria o resto da mi-
nha vida com ela é algo que me dá 
paz de espírito e felicidade, espe-
cialmente depois que pensei que a 
havia perdido. coloquei meu cora-
ção nas mãos de jose e ele me aju-
dou muito. Obrigado josé

Ester e jacobo

nós agora viajamos e recuperamos 
a paixão que perdemos com nossas 
ocupações diárias e situações difíceis. 
com a ajuda espiritual de josé e os 
ritual dos amorosos, somos agora 
como namorado e namorada. nossa 
sexualidade está no nosso melhor. 
Estamos muito agradecidos a você, 
josé. 

sr. e sra. domingues

tenho sorte de poder 
escrever este teste-
munho depois de tudo 
o que aconteceu, de-
pois de toda a bruxa-
ria feita para me levar 
ao túmulo. O que josé 
expulsou do meu cor-
po é inexplicável. sou 
grato por ter restau-
rado minha saúde e o 
recomendo.

carlos

Enquanto discutíamos e lutávamos, uma 
amiga dela do trabalho estava se tornan-
do sua amiga e se aproximando cada vez 
mais. Eu estava empurrando-a para longe 
com o meu comportamento e ele estava 
ganhando pontos com o jeito que ele esta-
va sendo com ela. josé conseguiu apontar 

minhas falhas e eu consegui melhorar a situação. carla e Miguel
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incêndio eM notre dAMe: o que é 
que já se sAbe e o que FAltA sAber
Quando e onde começou, a resposta das 

autoridades, os danos, o que se salvou e 
o que foi destruído. listámos tudo o que já se 
sabe e o que ainda não se sabe sobre o fogo 
que devorou Notre Dame.

o que se sabe
Quando o incêndio começou: o fogo deflagrou 

por volta das 18h50 parisienses, 17h50 em Lis-
boa na catedral de Notre Dame. Os bombeiros 
foram alertados por volta das 19h (18h em Lis-
boa) e deslocaram-se rapidamente para o local.
onde começou o incêndio: as chamas come-

çaram a ser vistas no pináculo da catedral de No-
tre Dame, que estava a ser reparado. Em menos 
de uma hora, a torre central cedeu. O ministro 
da Cultura, Franck Riester, adiantou entretanto 
que tudo aponta para que o início do incêndio te-
nha ocorrido nos andaimes que serviam de apoio 
à obra. “À partida [o incêndio] não tem origem 
criminosa e parece que o fogo partiu do lugar 
onde estão os andaimes”, afirmou Riester.
Quando foi dado como extinto: por volta das 

7h50 desta terça-feira, os bombeiros de Paris 
anunciaram, através da sua conta oficial no Twit-
ter, que o incêndio estava extinto: “Depois de 
mais de nove horas de luta feroz, perto de 400 
bombeiros de Paris venceram o incêndio aterra-
dor”, lia-se no tweet. Ou seja, o fogo foi comple-
tamente apagado por volta das 4h00. 
o número de vítimas: os danos materiais na-

quele que era (e deverá continuar a ser) um dos 
monumentos mais marcantes e simbólicos da 
Europa foram maiores do que o número de víti-
mas do incêndio. Ninguém morreu e registaram-
-se três feridos ligeiros, nenhum dos quais civis: 
dois polícias e um bombeiro.
como responderam as autoridades france-

ses: logo a seguir ao incêndio foi montado um 
gabinete de crise na câmara municipal de Paris, 
para coordenar as operações. Uma das primeiras 
decisões foi evacuar a Île de la Cité, onde fica a 
catedral, uma das duas ilhas naturais do rio Sena 
que fazem parte da capital francesa (a outra é a 
Île Saint-Louis), situada no centro de Paris.
Os moradores de habitações próximas da ca-

tedral foram enviados para Blancs Manteaux, 
na rua Vieille du Temple, para passar a noite. 
Dormiram em camas cedidas por assistentes 
sociais. Também os turistas foram impedidos 
de circular nas proximidades da catedral, sendo 
deslocados para outros zonas de Paris. Todos os 
afetados pela evacuação das proximidades da 
catedral receberam a visita da presidente da câ-
mara parisiense, Anne Hidalgo. Durante a noite 
e madrugada, o combate ao fogo foi feito per-
manentemente por 400 a 500 bombeiros com 18 
mangueiras de combate, alguns dos quais “em-
poleirados em braços mecânicos a uma altura de 
dezenas de metros”, segundo o Le Figaro.
o que foi salvo: duas das relíquias mais precio-

sas do interior da catedral de Notre Dame foram 
salvas, anunciou durante a noite de segunda-fei-
ra o reitor da catedral parisiense, Patrick Chau-
vet: a coroa de espinhos que se acredita conter 
fragmentos da usada por Jesus Cristo na sua cru-
cificação (com origem em Jerusalém, chegou a 
Paris por ação do rei Luís IX no século XIII) e 
a chamada “túnica de São Luís”, uma peça que 
se acredita ter sido usada pelo mesmo rei fran-

cês quando este morreu durante uma cruzada na 
Argélia. O antigo monarca foi canonizado em 
1297 e a túnica — que se acredita ser sua até 
pela origem histórica coincidente e pela estética 
coerente com o vestuário do rei — ganhou então 
um valor religioso ainda maior.
Além destas duas relíquias, soube-se também 

ainda durante a noite do incêndio que 16 estátuas 
representando 12 apóstolos e quatro evangelistas 
ficaram imunes ao fogo. Tinham sido retiradas 
quatro dias antes do incêndio para restauro. Já 
na manhã de terça-feira, os bombeiros de Paris 

anunciaram que “a estrutura da catedral foi sal-
va e as principais obras de arte salvaguardadas, 
graças à ação combinada dos diferentes serviços 
do Estado”. A lista de peças que ficaram imu-
nes ao fogo e de obras de arte que poderão ter 
sido danificadas mas podem ser restauradas sem 
perder importantes marcas originais deverá ser 
conhecida durante esta semana. O “grande órgão 
de Notre Dame”, o maior e mais antigo dos três 
órgãos da catedral francesa (começou a ser feito 
no século XIII, embora só nos anos 1730 tenha 
ganho as proporções atuais), sobreviveu ao in-
cêndio, mas algumas partes terão de ser restau-
radas.

o que foi destruído
O pináculo da torre central da Catedral de Notre 

Dame colapsou menos de uma hora depois do 
incêndio deflagrar, às 19h50 parisienses (18h50 
em Lisboa). “Em algumas horas, uma boa parte 
do teto do edifício foi reduzido a cinzas”, noti-
ciou o jornal francês Le Figaro. Uma parte da 
abóbada foi derrubada e o cruzeiro e o transepto 
norte afundaram-se.
A reconstrução que se segue: pouco antes da 

meia-noite, o Presidente francês Emmanuel Ma-
cron declarou a intenção do Governo francês, 
“Vamos reconstruir Notre Dame porque é o que o 
povo francês espera que façamos, porque é o que 
a nossa história merece, porque é o nosso destino 
profundo”, apontou. Macron anunciou que será 
criada uma “coleta nacional” aberta a quem qui-
ser contribuir com fundos para a reconstrução. O 
ministro da Cultura francês Franck Riester asse-

gurou por sua vez que “o Estado assumirá a sua 
parte de responsabilidade e fará o necessário” 
para a reconstrução mas lembrou que este “é um 
drama excecional” e defendeu que não se deve 
ignorar “a energia, vontade e entusiasmo de soli-
dariedade” de todos, já que “precisamos de toda 
a gente” que quiser contribuir.
Pelo menos dois empresários já anunciaram que 

vão ajudar financeiramente nas obras de recons-
trução. François-Henri Pinault, diretor executi-
vo da Kering (dona da Balenciaga, Yves Saint 
Laurent e Gucci), vai doar 100 milhões de euros 

para as obras de reconstrução anunciadas pelo 
presidente francês. Já Bernard Arnault, dono do 
grupo LVMH, vai doar 200 milhões de euros. A 
UNESCO também prometeu ajudar nas obras de 
reconstrução do edifício (não se comprometendo 
com um valor), assim como o ministério da Cul-
tura da Rússia.

o que falta saber
o que provocou o incêndio: as causas do fogo 

estão ainda por averiguar e revelar. As autorida-
des parisienses abriram já um inquérito que con-
sidera como hipótese mais forte a “destruição 
involuntária por incêndio”. Terá sido encontrada 
uma pista de que o incêndio terá sido acidental 
perto do teto da catedral, noticia o Le Figaro ci-
tando uma “fonte próxima do processo”. Todos 
os trabalhadores envolvidos nas obras de repa-
ração do pináculo da catedral francesa — onde 
as chamas foram identificadas num primeiro mo-
mento — foram ouvidos pelas autoridades du-
rante a noite e madrugada, acrescenta o mesmo 
jornal.
o impacto nas rosáceas e em algumas obras 

de arte: a rosácea norte foi salva, mas o estado 
das outras duas ainda é incerto, já que os vitrais 
foram danificados. O The New York Times cita 
um bispo da Arquidiocese de Paris, Benoist de 
Sinety, que refere que o “calor intenso danifi-
cou” as rosáceas, ao passo que o jornalista fran-
cês Laurent Valdiguie, que esteve na catedral, 
revelou que pelo que viu haverá esperança mas 
também riscos para a “Rosácea Norte”, segundo 
o site noticioso Heavy.
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AlGArve. espécie de Mosquito trAnsMissor do vírus
dA Febre denGue detetAdo, MAs não está inFetAdo
os mosquitos foram testados e não têm o 

vírus nem estão a transmitir agentes in-
feciosos, frisou a coordenadora da revIve. 
A espécie invasora de mosquito denomina-se 
“Aedes albopictus”.
Uma espécie de mosquito transmissor do vírus 

da febre dengue foi detetada no Algarve no ano 
passado, mas sem transportar o vírus, disse esta 
segunda-feira à Lusa a coordenadora da Rede de 
Vigilância de Vetores (REVIVE).
A espécie invasora de mosquito “Aedes albo-

pictus” foi detetada pela primeira vez em setem-
bro de 2017 numa fábrica de pneus no norte do 
país, o que desencadeou uma resposta de vigi-
lância por parte das autoridades de saúde pública 
a nível local, regional e nacional.
No ano passado, a mesma espécie foi detetada 

no Algarve “em zonas com menos de cinco qui-
lómetros quadrados, em zonas muito pontuais, 
desconhecendo-se ainda com precisão como foi 
a sua introdução”, disse a coordenadora do RE-
VIVE, Maria João Alves.
“Detetámos alguns espécimes de mosquitos, fo-

ram todos testados para presença de vírus e não 
estão infetados e não estão a transmitir agentes 
infecciosos”, salientou.
Maria João Alves explicou que esta espécie de 

mosquito não é o vetor primário de vírus como 
o dengue, zika, febre amarela e Chikungunya, 
mas é um vetor secundário. “Não é tão eficaz (na 
transmissão do vírus) como o mosquito que exis-
te nas zonas tropicais, da espécie “Aedes aegyp-
ti”, mas pode substituí-lo”, disse a coordenadora 

da rede, que desde 2008 faz a vigilância de mos-
quitos e de carraças em todo o país para saber 
onde estão as espécies, se há novas introduções e 
se estão infetados com agentes patogénicos.
Desde que foi detetada a presença do “Aedes 

albopictus”, foi reestruturado o plano de vigilân-
cia para cada uma das regiões, incluindo o alar-
gamento do período de vigilância ao ano 
inteiro.
Com origem no Sudeste Asiático, o “Ae-

des albopictus” tem vindo a disseminar-se 
globalmente através do transporte passi-
vo de ovos através de atividades comer-
ciais, nomeadamente o comércio global 
de pneus usados e plantas ornamentais.
Este mosquito também faz “refeições de 

sangue” no homem e pode, por exemplo, 
entrar dentro de um carro em Espanha e 
picar as pessoas durante a viagem. Quan-
do as pessoas chegam ao destino, o mos-
quito sai e pode instalar-se nessa região, 
explicou. Existe “o risco de o caminho 
que o mosquito fez para ser introduzido 
na região Norte ou na região Sul poder ser 
repetido”, disse Maria João Alves.
Para a coordenadora do REVIVE, o que 

é importante é haver uma deteção preco-
ce: “Não vamos evitar que ele entre, mas se o 
detetarmos atempadamente dá-nos capacidade 
de resposta e nisso Portugal tem sido pioneiro 
com vigilância a nível nacional”. Este ano, a vi-
gilância já foi feita em 217 concelhos, salientou.
O relatório 2018 da REVIVE, coordenada pelo 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge 
(INSA), refere que a presença do mosquito na 
região norte e no Algarve representa “uma si-
tuação de risco acrescido para a saúde pública 
e exige um esforço de monitorização constante, 
bem como medidas de controlo eficazes com 
vista à erradicação da população detetada e que 

impeçam a dispersão deste mosquito para outras 
regiões”.
Na Europa, a primeira deteção deste mosquito 

ocorreu na Albânia em 1979 e atualmente encon-
tra-se em dispersão em vários países europeus.
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carnEirO: Carta Dominante: Rei de ouros, que sig-
nifica	Inteligente.	Amor:	O	amor	é	um	sentimento	belo,	
não faça dele uma obrigação. A luz de Deus enche o 
mundo, procure recebê-la e sentir em si os seus bene-

fícios! Saúde: Cuidado com as quedas.
Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais favorável.
Números da Semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.

tOurO:	Carta	Dominante:	3	de	Ouros,	que	significa	
Poder. Amor: Procure dar um pouco mais de aten-
ção às crianças da sua família. Para você que é pai, 
o	exemplo	é	a	 lição	mais	 forte	que	o	seu	filho	pode	

receber. Saúde: evite gorduras na sua alimentação porque o 
colesterol tem tendência a subir. Dinheiro: A sua situação eco-
nómica manter-se-á estável. Números da Semana: 19, 24, 26, 
38, 39, 42.

gÉMEOs:	Carta	Dominante:	3	de	Paus,	que	significa	
iniciativa.
Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder a 
pessoa que tem ao seu lado, aproveite antes todos os 

momentos que tem para estar com o seu companheiro. A sua 
felicidade depende de si! Saúde: Não se desleixe e cuide de 
si. Dinheiro: As suas economias estão a descer, tenha algum 
cuidado. Números da Semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.

caranguEjO: Carta Dominante: 6 de ouros, que 
significa	Generosidade.
Amor: esqueça um pouco o trabalho e dê mais aten-
ção à sua família. Procure intensamente sentimentos 

sólidos e duradouros, espalhando em seu redor alegria e bem-
-estar! Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro: Período po-
sitivo e atrativo, haverá uma subida do seu rendimento mensal. 
Números da Semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.

lEãO:	Carta	Dominante:	2	de	Ouros,	que	significa	Di-
ficuldade.	Amor:	Está	hipersensível.	Procure	não	fazer	
julgamentos precipitados. Seja imparcial! Saúde: Ten-
te fazer uma alimentação mais equilibrada. Dinheiro: 

Não corra riscos desnecessários, seja prudente. Números da 
Semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.

virgEM: Carta Dominante: Rainha de espadas, que 
significa	 Melancolia.	 Amor:	 A	 relação	 com	 os	 seus	
amigos estará agora muito evidenciada. A verdadeira 
beleza não é visível aos olhos, pois está no coração! 

Saúde: Poderá ter problemas de intestinos. Dinheiro: Não seja 
pessimista e lute por atingir todos os seus objetivos. Números 
da Semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

balanÇa: Carta Dominante: Rainha de Paus, que 
significa	Poder	Material.	Amor:	Passeie	mais	com	os	
seus	 familiares.	Não	basta	 dar	 aos	 filhos	 a	 alimen-
tação e educação. Dê-lhes o seu exemplo de ho-

nestidade, trabalho e dignidade! Saúde: estabilidade física e 
espiritual. Dinheiro: Não é o momento ideal para grandes inves-
timentos. Números da Semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.

EscOrPiãO: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, 
que	significa	Proposta	Vantajosa.	Amor:	Um	amigo	irá	
declarar-lhe uma paixão por si. Seja grato a Deus que 
lhe dá tanta felicidade e procure espalhar a seu redor 

alegria e paz! Saúde: Cuide melhor da sua alimentação. Di-
nheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho. Números da 
Semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.

sagitáriO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que	 significa	Amiga	 Sincera.	Amor:	 Partilhe	 os	 seus	
sentimentos e decisões com a pessoa que ama. Seja 
paciente e compreensivo com as pessoas que vivem 

a seu lado! Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certa-
mente. Dinheiro: uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda. 
Números da Semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.

caPricórniO: Carta Dominante: 10 de espadas, 
que	significa	Dor.	Amor:	A	sua	sensualidade	e	beleza	
vão partir muitos corações. Não crie fantasias, para 
que a sua consciência permaneça tranquila! Saúde: 

Vigie a sua alimentação. Dinheiro: esta é uma ótima altura para 
tentar reduzir os seus gastos. Números da Semana: 14, 27, 30, 
34, 36, 38.

aquáriO: Carta Dominante: Cavaleiro de ouros, 
que	significa	Pessoa	Útil.	Amor:	Uma	nova	amizade	
ou uma relação mais séria poderá surgir. enfrente a 
vida tal como ela se lhe apresenta, com as suas ale-

grias e tristezas. Saúde: A sua emoção será a causa de alguns 
transtornos	 físicos.	Dinheiro:	A	vida	profissional	está	em	alta.	
Números da Semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.

PEiXEs:	Carta	Dominante:	8	de	Copas,	que	significa	
Concretização. Amor: irá viver momentos escaldan-
tes com a pessoa que ama. Comece o seu dia feliz, 
pense no Bem! Saúde: Não coma demasiados doces. 

Dinheiro: Não gaste mais do que as suas possibilidades. Nú-
meros da Semana: 8, 26, 33, 54, 68, 76.

A Casa dos Açores
do Quebeque

deseja a todos os seus
sócios e amigos uma

Semana Santa 
repleta de paz e amor.

Feliz Páscoa !

Domingo de Ramos - abre solenemente a Semana Santa.

Segunda-feira Santa - recorda-se a prisão de Jesus Cristo.

Terça-feira Santa – celebra-se as Sete dores de Nossa Senhora.

Quarta-feira Santa - celebra-se a piedosa procissão de Nosso

Senhor dos Passos.

Quinta-feira Santa – encerra-se a Quaresma; relembrados são os 

três gestos de Jesus durante a Última Ceia : a Instituição da 

Eucaristia; o exemplo do Lava-pés e a instituição do sacerdócio. A 

igreja fica em vigília ao Santíssimo.

Sexta-feira Santa - a Igreja recorda a morte de Jesus.

Sábado Santo ou Sábado de Aleluia - os cristãos aguardam a 

ressurreição de Jesus. No final deste dia é celebrada a Solene

Vigília Pascal.

Domingo de Páscoa - É o dia mais importante para a fé cristã, 

pois Jesus vence a morte, ressuscita e mostra o valor da vida.

Aleluia !

corridA Às boMbAs devido À Greve
em alguns postos de abastecimento de 

combustível já se está a verificar uma cor-
rida às bombas. os portugueses receiam uma 
escassez de combustível 
devido à greve do Sindi-
cato Nacional de moto-
ristas de matérias Peri-
gosas (SNmmP).
A Associação Nacional 

de Revendedores de Com-
bustíveis (Anarec) que 
conta com cerca de dois 
mil associados em todo o 
país revela que já existem 
alguns postos com maior 
procura face ao habitual.
“Há relatos em que nalgu-

mas zonas, não é generali-
zado, começa a haver um 
maior fluxo em termos de 
abastecimento. Pelas 10 horas ontém, há relatos 
que três postos de abastecimento, de associados 
nossos, estão a sofrer maior fluxo de filas para 
abastecimento”, revelou o presidente da Anarec 
Francisco Albuquerque ao Jornal Económico 

esta terça-feira, 16 de abril.
Os três postos ficam localizados: um em Porti-

mão, outro em Lisboa e outro em Setúbal, segun-

do a Anarec.
Francisco Albuquerque associa este aumento 

de fluxo à greve que decorre dos motoristas de 
transportes perigosos e pelo “receio das pessoas” 
com uma eventual escassez de combustível. Em 
Portugal existem cerca de 3.000 postos de com-
bustível. “As pessoas começaram a abastecer 
mais do que os habituais 20 euros. São indícios. 
Começa a haver maior fluxo porque as pessoas 
começam a ficar preocupadas que possa haver 
falhas, haver quebras”, afirmou.
Sobre a eventual rutura de stock de combustí-

veis nos postos de abastecimento, a Anarec que 
já tem “alguns relatos no sentido que há alguns 
abastecimentos que estavam previstos, mas que 
não foram efetuados”.
“Embora não haja rutura de stock ainda, como 

as reservas começam a estar em baixo, a previ-
são é que, com o decurso do tempo, a rutura do 
stock seja efetiva”, alertou o líder da Anarec.
Uma rutura de abastecimento “depende da ca-

pacidade dos reservatórios, depende também do 
volume de vendas de cada posto. A manter-se o 
atual estado das coisas, esta situação se vai agra-
var gradualmente”.
Pode haver rutura nos próximos dias? “Penso 

que sim a manter-se o atual estado das coisas é 
evidente que vai acontecer uma rutura de stocks 
em vários pontos. Não estou a dizer que vai ser 
em termos gerais, porque os postos não são abas-
tecidos diariamente, pois há uns que são abaste-
cidos semanalmente”.



Grato ao xAMã porque 
eu	 tirei	 minha	 filha	 de	
uma imensa depressão. 
ela estava bem e de re-
pente caiu totalmente, 
ela não tinha mais ener-
gia para comer, estudar, 

trabalhar, sair, não queria fazer nada em 
casa, andava o tempo todo de mau hu-
mor e deprimida. Procurei ajuda em todos 
os lugares porque estava com medo que 
cometesse suicídio, ou pior. Felizmente, 
cheguei com o xAMã que, através de al-
guns rituais esotéricos, tirou uma energia 
ruim que a deixou submersa em um es-
tado depressivo. Agradeço ao xAMã por 
recuperar	minha	filha	novamente.	

PablO alMEida

Certa manhã, quando 
cheguei ao banheiro, 
tropecei na carpete e 
caí. Aquela queda me 
deixou quase inválida, 
tive que operar imedia-
tamente porque o golpe 
foi tão forte que fraturei 

o osso do quadril. Depois qa operação 
fiquei	praticamente	inválida.	Os	médicos	
não me davam esperança de andar, imer-
sa na minha tristeza eu recorri ao xAMã 
e através de algumas ervas medicinais 
consegui recuperar quase completamen-
te. eu sou muito abençoada que DeuS 
me iluminou o caminho para chegar ao 
PoDeRoSo xAMã. 

ana Maria PirEs.

Depois de tantos 
anos de casamen-
to, minha esposa 
me pediu o divór-
cio. Fiquei muito 
surpreso e muito 
triste a tal ponto 
que negligenciei o 
meu negócio e o 
perdi, e minha vida 

não fazia mais sentido ... eu não me im-
portava com nada. um certo amigo me 
encaminhou para o mestre que, através 
de um estudo, visualizou que havia um 
homem que, jogando sujo, destruiu mi-
nha casa. Grato porque percebi a verda-
de.

bErnardO figuErOa

Sentia uma 
energia tão 
n e g a t i v a 
em minha 
casa, só 
problemas, 
tudo me 
saía mal, 
todo se 
partia. Até 
que graças 
às cerimó-
nias que 
r e a l i z o u  
M e S T R e 

encontrei a paz e tranquilidade  nova-
mente. MiL AGRADeCiMeNToS. 

rOsa PinhEirO
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Morreu A escritorA
MAriA AlbertA Menéres
morreu na tarde desta segun-

da-feira a escritora maria 
Alberta menéres. 
A escritora de livros infanto-juve-

nis, como ‘Ulisses’, ‘Um peixe no 
ar’, ou ‘Um camaleão na gaveta’ 
nasceu a 25 de agosto de 1930 em 
Vila Nova de Gaia e ao longo do 
seu percurso profissional dirigiu o 
Departamento de Programas Infan-
tis e Juvenis da RTP, foi professora 

de Língua Portuguesa e de História, 
foi tradutora, e colaborou com vá-
rios jornais, entre eles o Diários de 
Notícias.

Conta com 69 livros para crianças 
publicados e está, de acordo com a 
Porto Editora, representada em vá-
rias antologias literárias nacionais e 
estrangeiras.
Maria Alberta Menéres inicou a 

sua carreira com uma obra poética, 
‘Intervalo’, em 1952, e oito anos 
mais tarde recebeu o prémio inter-
nacional de poesia Giacomo Leo-
pardi pelo livro ‘Água Memória’.

Em 2010, a escritora foi agraciada 
com o grau de comendadora da Or-
dem de Mérito.

rússiA pediu inForMAções A
portuGAl sobre rui pinto
recentemente, as autoridades 

russas enviaram uma carta ro-
gatória à justiça portuguesa de for-
ma a receberem informações sobre 
o hacker rui Pinto. A informação 
foi confirmada esta segunda-feira 
pela Procuradoria geral da repú-
blica (Pgr).

Confirma-se a receção, muito re-
centemente, de uma carta rogatória 
[instrumento jurídico de cooperação 
entre dois países] da Federação Rus-
sa”, esclareceu fonte da PGR à agên-

cia Lusa. Recorde-se que a Rússia 
acusa o português de várias infrações, 
ao contrário de países como a Bélgi-
ca, França e Holanda, que pretendem 
colaborar com o pirata informático. 
Rui Pinto foi detido em Budapeste, 
na Hungria, e chegou a Portugal no 
passado dia 21 de março, depois de 

ter sido emitido um mandado de de-
tenção europeu pelo Departamento 
Central de Investigação e Ação Penal 
(DCIAP).
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Ministro dA justiçA AnGolAno diz que
MAl-entendido entre portuGAl e
AnGolA é “coisA do pAssAdo”

noite brAncA no orientAl

mais uma noi-
te inesque-

cível passei neste 
simpático clube, 

começando pelos presentes, dire-
tores e não esquecendo os da cozi-
nha na confeção de um excelente 
prato, bacalhau assado com bata-
ta a murro, entrada de uns pas-
téis de bacalhau e para finalizar 
um arroz doce.

Parou-se o servico para prestar 
um minuto de silêncio pelo sócio e  
marchante José Brilhante e o irmão 
do sócio Manuel Lúcio.
A música a cargo do DJ Eddy Sou-

sa com uma excelemte voz nos de-
dicou uns fados seguido do vasto 
reportório de bonitas canções le-
vando todos a gastar umas calorias.

No decorrer da noite houve uma 
apreciação pelo par mais bem vesti-
do de branco. Júlio Félix com a sua 
voz romântica cantou umas canções 
merecendo grandes aplausos.
Este clube tem demonstrado no 

decorrer dos anos pelos seus even-
tos na divulgação da nossa cultura 

numa harmonia familiar.
A próxima festa será já no dia 27 

de abril o Baile da Pinha, 11 de 
maio o dia da Mãe. O Oriental é o 
maior.

telmo
BArBoSA

o ministro da justiça angolano 
afirmou esta terça-feira que 

o “mal-entendido” entre Angola e 
Portugal, relacionado com o pro-
cesso ligado à “operação Fizz”, 
envolvendo o ex-vice-Presidente de 
Angola manuel vicente, é “coisa do 
passado”, tendo prevalecido o bom 
senso.
Francisco Queirós falava aos jorna-

listas após ter recebido, em Luanda, 
a homóloga portuguesa, Francisca 
Van Dunem, que iniciou esta terça-
-feira uma visita de trabalho de três 
dias a Angola, tendo salientado que, 
ao nível da ação judicial, nunca exis-
tiu qualquer “mal-entendido”, porque 
os processos “correm de forma autó-
noma, independente e de acordo com 
as regras dos serviços judiciais”. O 
processo “Operação Fizz”, que es-
teve em julgamento em Lisboa em 
2018, o Ministério Público portu-
guês imputou ao ex-vice-Presidente 
de Angola, enquanto presidente da 
petrolífera Sonangol, crimes de cor-
rupção ativa, branqueamento de ca-
pitais e falsificação de documento. A 
pedido da defesa, e como pretendiam 
as autoridades angolanas, o processo 
contra Manuel Vicente foi separado 
enviado para Angola em 2018. Antes 
deste desfecho, a deterioração das re-
lações entre os dois países, devido a 
este processo, levou ao cancelamento 
da visita que a ministra Francisca Van 

Dunem tinha prevista a Angola, em 
fevereiro de 2017. “O mal-entendido 
houve no sentido de o processo em 
causa – estamos a falar do processo 
do engenheiro Manuel Vicente, que 
foi vice-Presidente de Angola – vies-
se para Angola para ter o seu trata-
mento posterior e isso ao abrigo de 
acordos que envolvem Angola e Por-
tugal e até mesmo acordos multilate-
rais ao nível da CPLP [Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa]”, 
acrescentou Francisco Queirós. “Era 
nesse domínio que estava a existir al-
guma controvérsia. O bom senso aca-
bou por prevalecer, o poder da lei e 
dos acordos acabou por prevalecer e 
o processo foi enviado [para Angola]. 
Mas isso é coisa do passado. Agora 
estamos a olhar para a frente, a olhar 
para uma relação baseada num maior 
pragmatismo, da parte de Angola e 
da parte de Portugal, de maior res-
peito pelas instituições de cada país e 
também de maior interesse recíproco 
para os dois países”, referiu Francisco 
Queirós. 
O ministro da Justiça e dos Direi-

tos Humanos de Angola acrescentou 
que exemplo disso mesmo, de se 
enquadrar a nova forma de coopera-
ção bilateral, é a visita de Francisca 
Van Dunem a Angola, que acontece 
num momento em que o país vive um 
novo ciclo político, “caracterizado 
por alterações da ética e da moral”.
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tel.: 514.273.9638
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monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

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

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
fErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

guIA Do coNSumIDor

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

www.acaixa.ca

SeguroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PouPANÇA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

tel.: 514.522.5175

Jes renovaTions
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

informe-se 
sobre os

nossos preços
a Partir dE 1$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

        cimento, cerâmica,      
           casas de banho,

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

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIFereNÇAS A Voz DE PoRTUgAl, 
58 Anos Ao

sERVIço
Dos nossos

lEIToREs E clIEnTEs
DA comUnIDADE

PoRTUgUEsA

cAÇA PAlAvrAS | AeroPorto

PouSo
BANHeiRo
eLeVADoR
BeBeDouRo
PASSAGeM
eMBARQue
PoLTRoNA
BAGAGeM

AeRoMoçA
BiLHeTe
SeGuRANçA
LixeiRA
RAMPA
ALFâNDeGA
Táxi 

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

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

anedoTas da maria rosa

AgênciAs funeráriAs

Equinox Outremont 514.849.8591
voyage tagus 514.844.3307

cimetière Mont-royal 514.279.7358
groupe Yves légaré 514.570.9857
urgel bourgie athos 514.735.2025

importAdores

alivin 514.844.8532
rocha & rocha 514.845.9413
terra nostra 514.431.6398

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores monumentos renovAções restAurAntes

notários

solution atech 514.383.7767
força Electrique 514.972.0995
Mds Électrotechnic inc.  450.963.0836

merceAriAs

inter Marché universal 514.849.6307
Picado 514.289.8786
soares & fils 514.288.2451

pAdAriAs

renovAções

anges gourmets 514.281.6947
bela vista 514.227.1777
coimbra 514.844.0223
croquettes Maia 438.387.8990
notre Maison 514.844.2169
são Miguel 450.978.9667
Padaria do rosário 514.843.6668
romados 514.849.1803

peixAriAs
são Miguel 514.274.8553
Waldman 514.849.9696

conception Oliveira 450.575.8271
Entreprise viceversa 514.912.0063
Macfil Paysage 514.977.3248
almeida 514.284.7239
nouvelle vision 450.465.5340
jardins fgl 514.791.1384
les armoires j 514.992.5067

restAurAntes

serviços finAnceiros

uM a dEz
um psicólogo estava a fazer testes para a admissão de 
candidatos para uma empresa. entra o primeiro candi-
dato:
- o senhor pode contar até dez, por favor?
- Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um.
- Por que é que contou de trás para a frente?
- é que eu trabalhava na NASA.
- Sinto muito, mas está reprovado.
entra o segundo candidato:
- o senhor pode contar até dez, por favor?
- um, três, cinco, sete, nove, dois, quatro, seis, oito, dez!
- Por que você contou primeiro os ímpares e depois os 
pares?
- Porque eu trabalhava como carteiro.
- Sinto muito, mas está reprovado.
entra o terceiro e último candidato:
- Bem, antes de começarmos, pode-me dizer o que fazia 
no emprego anterior?
- era funcionário público.
- ok! o senhor pode contar até dez, por favor?
- é claro! Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 
dez, valete, dama, rei e ás.

vEiO uM ladrãO
um homem rindo às gargalhadas conta para o amigo:
- Hoje às 3 da manhã entrou um ladrão em casa!
o amigo diz: - A sério?! Mas um ladrão entrou na tua 
casa e estás a rir? e o que é que ele levou?
e o homem responde: - Levou porrada da minha mulher! 
Achou que era eu a chegar bêbado!
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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

serviços

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

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

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

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

Patricia: 514-814-0362

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

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

ou por email: lucy@masterkid.com

empreGos

Precisa-se de empregados com experiência em limpe-
za e manutenção de edifícios de escritórios a tempo 
inteiro ou parcial. Deve ter um carro. Homens e mulhe-
res podem se inscrever. Por favor, envie seu currículo 
por fax para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

LES ENTREPRENEURS

BucAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

classe 1 para o 
camião basculante
“camion dompeur”.

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

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

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

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

Horas e dias flexíveis.
514-926-8967

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

Manuel correia: 514-977-3248

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

para rampas em alumínio ou metal com 
experiência.

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

por email info@mondialuminium.com

companhia precisa-se de pessoas para colocar 
“Pavé-uni” com 3 anos de experiência para 

nivelar terrenos, construir murros e colocação de 
“pavé-uni”.

514-821-2222

companhia em paisagismo está 
à procura de empregados com 

ou sem experiência
com carta de condução.

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

carlos: 514-601-8798

Precisa-se de uma senhora para limpeza de um 
apartamento em St-Leonard perto de Langelier e Jarry. 
Podem usar o metro até Langelier e autocarro 33. às 
sextas-feira 1 vez cada 2 semanas das 10h até 17h. 

514-704-2661

jardins dEs
bEauX-rÊvEs

companhia paisagista procura 
homens para trabalhar nos jar-
dins. com ou sem experiência.

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

tErrassEMEnt
tErra-nOva

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

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

salário competitivo.

roberto: 514-992-1586
alUGa-se

casa com 5 quartos, 2 casas de banho, 
cozinha e sala ampla. Em terreno privado 

com vista fantástica na
freguesia de são brás, são Miguel.
contatar kevin: 001351914887284

PrEcisa-sE dE hOMEM Para
ajudantE Para instalaÇãO

dE aluMÍniO
tEl:514-362-1300

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

450-687-5552

empreGos

Precisa-se 
tempo inteiro/parcial

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

peixe e carne
salário de 25$/hora

ligue para 514 449-5717

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

40h por semana.
comunicar com luís correia

514-793-0126

Precisa-se de homens para trabalhar em “entretiens 
Paysagiste” tal como cortar relva e outras tarefas. Não 
necessita experiência. 514-821-4346

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

david: 514-444-4669

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

cOntactar Elisa aO 514-344-0099

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

e “busboy / busgirl”.
nelson ou graça
514-277-7676

cafÉ cEntral
Procura-se empregado/a

para lavar a loiça
a tempo inteiro/parcial.

514-289-9367
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eram 10h35 quando a 
aeronave que trouxe a 

comitiva canadiana de mon-
treal (via toronto) para par-
ticipar no torneio de Futebol 

Algarve youth cup 2019, tocou com as rodas 
em solo português.
Por volta das 11h10 começaram a sair os pri-

meiros jovens jogadores canadianos e luso-ca-
nadianos, acompanhados pelos seus treinadores 
e com a alma cheia de esperança de começar a 
“chutar a bola” nos relvados portugueses. Era 
por demais evidente nos rostos dos 109 jovens 
futebolistas divididos por oito equipas, a sua 
vontade em vestir os calções e calçar as “chutei-
ras” e começar a correr pelos relvados nacionais, 
mas esse tempo ainda não tinha chegado e outros 
afazeres esperavam a comitiva que, para além de 

jogadores, trouxe 18 treinadores e preparadores 
físicos, para além de muitos familiares, todos 
num total de 200 pessoas.

Cumpridas as formalidades aeroportuárias a co-
mitiva foi encaminhada para os autobus que os 
levaram aos locais de estada (hotéis), onde toda 
a gente ficou bem instalada para no dia seguin-
te, logo pela manhã, iniciarem então a prática do 
futebol, afinal aquilo que os trouxe a Portugal.

Entretanto, devido ao elevado número de pes-
soas que constituem a comitiva canadiana, foi 
necessário à organização, que contou com cerca 
de 10 elementos, dividir as equipas e os respe-

tivos acompanhantes por várias unidades hote-
leiras, fator que decorreu dentro da normalidade 
mostrando a organização um profissionalismo 
digno de registo.
Comitiva instalada e, após uma breve palestra 

de Luís Timóteo, responsável pela comitiva, jo-
gadores, treinadores, staff e acompanhantes tive-
ram a tarde do dia da sua chegada livre.

No dia seguinte a alvorada foi às 8h00 porque 
às 9h00 já toda a gente estava nos campos mar-
cados para as sessões de treino agendadas, locais 
onde a organização proporcionou um estágio, 
com treinos específicos e jogos frente a equipas 

locais, com o propósito de preparar a participa-
ção das formações canadianas na competição 
que se desenrolou no Algarve.
Nesta medida, foram vários os treinos e jogos 

durante dois dias onde os jovens jogadores ca-
nadianos trabalharam como se profissionais se 
tratassem, dado o grau de atenção e concentra-

ção solicitado pelos técnicos que, também eles, 
se familiarizaram com novas formas de ministrar 
sessões e comandar jogos. É que nestes estágios 
o importante é aprender não só com a troca de 
ideias, mas sobretudo com a forma diferente de 
trabalhar daquela com que estão habituados no 
Canadá.
Foi agradável então ver os jovens jogadores das 

equipas de 2005, 2006, 2007 (duas), 2008 (duas) 
iniciarem a sua preparação, aplicando-se nos 
treinos e mostrando organização e concentra-

ção nos jogos particulares de preparação, onde 
os técnicos Patrice, Okba, Mustapha, Vincent e 
Marco, dirigiram com mestria os jovens jogado-
res. Nas bancadas e à volta do campo, foi igual-
mente agradável ver os familiares unirem-se aos 
jogadores aplaudindo-os e puxando por eles a 
cada “frisom” próprio de um jogo de futebol.
No último dia de permanência da comitiva em 

Lisboa, teve lugar um colóquio na unidade ho-
teleira de Cascais onde treinadores e jogadores 
profissionais fizeram passar a mensagem aos jo-

vens atletas canadianos de que o futebol não é 
só sucesso, é fundamentalmente competência e 
trabalho, pois só assim se pode vingar nesta mo-
dalidade em termos profissionais.

Logo após o almoço de domingo, toda a co-
mitiva rumou ao Sul do Pais, Algarve, onde foi 
disputar o Algarve Youth Cup 2019, competição 
que na próxima edição do Jornal Voz de Portugal 
vos daremos conta da prestação das jovens equi-
pas canadianas que esgrimirão forças com várias 
congéneres europeias, num total de 20 equipas.

eStágIo e torNeIo De FuteBol NA mIrA PArA joveNS jogADoreS

estáGio e torneio de Futebol nA MirA pArA jovens joGAdores
teXto: joSé coStA
e mArIe moreIrA
FotoS: ruBeN coStA
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Wesley o MAis conhecido dos
joGAdores lAnçAdos pelA esM cAnAdA

Desde 2009 que a école Sportive de 
montréal canada, tem proporciona-

do aos jovens jogadores canadianos e luso-
-canadianos um percurso de aprendizagem 
no futebol que já deu frutos. eis alguns dos 
jogadores que atuam na europa e que ini-
ciaram as suas carreiras na eSm canada, 
sendo Wesley o futebolista mais conhecido 
entre os canadianos que abraçaram a mo-
dalidade na europa. A saber:
Wesley lança timoteo: Wesley é o mais co-

nhecido jogador que veio do Canadá para o 
futebol europeu, para jogar na equipa princi-
pal do FC “Os Belenenses” da 1ª Divisão por-
tuguesa, Wesley cresceu e viu o seu futebol 

melhorar através da ESM Canada. O centro 
campista transferiu-se esta época do Belenen-
ses para o Estoril Praia, estando a disputar a 
Liga de Honra portuguesa, ao serviço do clube 
da Linha. Wesley foi jogador da equipe nacio-
nal de Sub-17 do Canadá. Wesley é filho de 
Luís Timóteo.
Ballou Jean-Yves Tabla: nascido na Costa 

do Marfim, Ballou jogou futebol amador pelo 
Club Panellinios em Montreal. Ele também 
fez parte do contingente canadiano que foi 
para o prestigiado torneio de futebol mundia-
lito em 2012. Em 2016 assinou um contrato 
profissional com o Montreal Impact na Major 
Soccer League (MLS) da América do Norte.
Abraham Duverger: Abraham veio para 

Portugal para jogar na equipa da Sociedade 
União Primeiro de Dezembro em Portugal. O 
médio de 19 anos de idade já prestou provas 
em vários clubes do campeonato nacional por-
tuguês, tendo jogado no CF “Os Belenenses”. 
Abraham é um dos habituais jogadores da se-
lecção sub-20 no Haiti.
josué Duverger: Josué é guarda-redes e tem 

20 anos estando a jogar na equipa B do Spor-
ting Clube de Portugal. Contudo, o jogador 
também atuou no CF “Os Belenenses”. Josué, 
à semelhança do seu irmão, também é jogador 
da equipa nacional do Haiti, sub-20.
Brandon moleirinho: Brandon é um defesa 

central de 20 anos que joga no FC Barreirense 
no campeonato secundário do futebol portu-
guês.

eNtrevIStA com o PreSIDeNte DA eSm cANADA luíS tImóteo

“estes torneios são uMA MAis vAliA pArA os jovens”
luís timóteo é o presidente da école Spor-

tive montréal e o responsável máximo pela 
comitiva canadiana que está em Portugal a 
participar no torneio de Futebol Algarve you-
th cup 2019.
Timóteo, para além das enormes responsabilida-

des que a participação num evento deste género 
exige, é sobretudo um homem do futebol. Com 
uma carreira amadora no “desporto rei” enquanto 
jovem, foi o “bilhete” para o Canadá que travou 
aquilo que poderia ter sido uma carreira de fute-
bolista profissional. É que precisamente quando 
estava a “dar o salto” para o profissionalismo, sur-
giu a autorização para a família do atual presiden-
te da École Sportive Montréal Canada (ESMC), 
rumar até terras do continente da América do 
Norte, mais propriamente para Montreal, Canadá, 
país que abraçou como “seu” desde 1989.
Mas o “bichinho” do futebol estava-lhe no 

sangue e o desporto rei na Europa acabou por o 
acompanhar na imigração.
“É verdade”, começou por dizer Timóteo à re-

portagem do Jornal Voz de Portugal, acrescentan-
do que “foi em 1989, quando surgiu a autoriza-
ção para me mudar para o Canadá com a família 
quando estava para abraçar o profissionalismo 
que acabou por não acontecer”, disse. 
Tal como a maioria dos imigrantes portugueses 

que rumaram por esse mundo fora, Timóteo não 
se converteu aos desportos locais, neste caso no 
Canadá o hóquei no gelo, mantendo-se fiel ao 
“seu futebol”.
“É verdade quando cheguei ao Canadá, havia 

muito para ver, observar e adaptar. Tudo era novo, 
diferente o clima, a moeda, a comunidade. Foram 
tempos novos para todos nós”, disse.
Mesmo assim referiu que “nada disso me fez pa-

rar pelo gosto do futebol. No Canadá há a obses-
são pelo hóquei no gelo, mas o que eu gostava e 
gosto é da bola e, como tal, não poderia ficar pa-
rado”, disse para adiantar de imediato que “depois 
de ter analisado tudo o que se passava à minha 
volta, comecei por inscrever o meu filho Wesley 
na associação local de futebol da comunidade. 
Sabia que Wesley tinha potencial e eu senti que 
se treinasse bem poderia realizar seu sonho de se 
tornar um jogador de futebol profissional. Este foi 
o primeiro passo”, adiantou.
E em boa hora o fez pois Wesley hoje joga no 

Estoril Praia depois de ter passado pelo FC “Os 
Belenenses”, abraçando o profissionalismo com 
perspetivas de se poder tornar um profissional 
com futuro brilhante.
Mas Timóteo não se ficaria por aqui e apesar de 

ter já lançado vários jogadores no futebol mun-
dial, para além do seu filho, o presidente da ESM 
Canadá queria “proporcionar a todos os miúdos 
de Montréal uma boa prática do futebol. Então pe-
guei no exemplo do meu filho e lancei o desafio 
para a Academia que hoje está de pé”, concluiu.
Desporto pouco conhecido então por terras do 

Canadá, Timóteo sonhou e conseguiu implemen-
tar a École Sportive de Montréal Canada. Esta 
Academia totalmente virada para o futebol, tem 
já vários jogadores a praticarem a modalidade ao 
mais alto nível na Europa. E é isso mesmo que 
responsável máximo da ESM Canadá pretende 
com os atuais jovens atletas que trouxe até Por-
tugal.
“Com esta iniciativa e outras que levamos a 

cabo, tem como objetivo principal dotar os jo-
gadores de qualidade futebolística uma vez que 
o Canadá ainda não apresenta o nível desejado. 
Tem evoluído, mas falta aquela chama que nós 
europeus, nomeadamente latinos temos pela mo-
dalidade”, disse. Acrescentando que “quando 
aqui cheguei senti que os treinadores não tinham 
grandes conhecimentos, as sessões de treino eram 
muito rudimentares e a organização em termos de 
associação, quase não tinham expressão apesar do 
Canadá ser um país com bastantes recursos para 
promover e apoiar os atletas no seu caminho até 
ao topo”, referiu para de imediato avançar: “Foi 
realmente um dilema. Acredito que todas as crian-
ças que amam o futebol merecem a oportunidade 
de poder alcançar o seu sonho. Então com este 
tipo de iniciativas e contato internacional, acre-
dito que podemos fazer acontecer esses sonhos”.
Desde 2009, que Timóteo proporciona estas 

condições ímpares que Portugal encontra para 
oferecer aos jovens jogadores canadianos. No 
nosso País, o presidente da ESM Canadá tem “as 
condições ideais de treino, seja físico ou tático, 
as infraestruturas são boas e as experiencias que 

outros atletas e treinadores conseguiram adquirir 
são a mais valia para estes estágios e torneios”, 
adiantou para rematar de seguida que “não tenho 
dúvida que estes jovens jogadores que hoje estão 
em Portugal a participar neste estágio e torneio, 

vão sair mais ricos futebolisticamente falando”.
Sobre o torneio propriamente dito, Luís Timóteo 

avançou que para “além de tudo isso, gostaria de 
dizer que este tipo de torneios são muito mais do 
que um sistema para produzir melhores jogadores 
de futebol. Este tipo de evento ajuda não só os 
jogadores como os treinadores. Todos saem daqui 
com mais e melhor conhecimento, proporciona-
do pelo contato que têm durante o torneio com 
várias nacionalidades e vários estilos de jogar o 
futebol. Esse é o grande objetivo que temos com 

este evento”. Concluiu.
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F1: leWis hAMilton e A Mercedes venceM coM dobrAdinhA nA chinA 

lewis Hamilton venceu 
este fim-de-semana, a mi-

lésima corrida de Fórmula 1, 
depois de superar o seu com-
panheiro de equipa, valtteri 
Bottas, no grande Prémio da 

china.
Para os mais aficionados lembro que o 500º 

Grandes Prémio foi ganho por Nelson Piquet no 
Grande Prémio da Austrália no circuito de Ade-
laide em 1990. Já agora o primeiro Grande Pré-
mio da história da Fórmula 1, este realizado em 
1950 no Circuito de Sylverstone em Inglaterra, 
teve como vencedor Nino Farina .
Valtteri Bottas terminou em segundo à frente de 

Sebastian Vettel, da Ferrari, completando o pó-
dio chinês. E Vettel comentou “estou muito feliz 
por estar no pódio, mas foi difícil, tentámos lutar 
com eles (Mercedes), mas eles foram muito rá-
pidos desde o começo”, disse  momentos após a 
corrida. “Quero dizer, senti que poderia ser mais 
rápido, mas foi  difícil para mim encontrar um 
ritmo. Eu acho que se você vir a corrida comple-
ta, não poderíamos disputar com a Mercedes”. 
Max Verstappen foi o quarto e Charles Leclerc o 
quinto na corrida.
Com esta vitória, a sua 75ª em carreira, Hamil-

ton assumiu a liderança do mundial pela primeira 
vez em 2019. O britânico fez uma corrida verda-
deiramente tranquila e logo na largada, Hamilton 
passou Bottas por fora, assumindo a liderança na 
primeira curva, mantendo-se assim o repetir da 
temporada 2019 que ainda não viu a vitória de 
um pole position.
Leclerc também ultrapassou o seu companheiro 

de equipe Vettel na curva 1, mas não conseguiu 
acompanhar os Mercedes. Como um azar nunca 
vem só  ainda  na primeira volta, Daniil Kvyat 
acertou no monolugar de Lando Norris acabando 
este por bater no MCL34 de seu companheiro de 
equipe, Carlos Sainz, na curva 6. Kvyat recebeu 
um ‘drive-through’ como penalidade pelo inci-
dente, enquanto a McLaren não conseguiu pon-
tuar no Circuito Internacional de Xangai. 
Daniel Ricciardo marcou os seus primeiros 

pontos do ano na setima posição e bateu Ser-
gio Perez e Kimi Raikkonen, que foram oitavo 

e nono, respetivamente. A proeza do dia foi de 
Alexander Albon que largou das boxes e optan-
do  por uma estratégia de uma só paragem ter-
minou  dentro da zona de pontuação num brioso 
10º lugar, sendo premiado também como “Piloto 
do Dia”. Dia complicado para a Haas, que não 
conseguiu pontuar com Romain Grosjean e Ke-
vin Magnussen, apesar de ter começado nos dez 
primeiros. A Racing Point ainda conseguiu ter-
minar a corrida em 8º lugar com Sérgio Pérez, ao 
contrário do seu companheiro de equipa Lance 

Stroll ter conhecido mais um fim de semana de-
sastroso não conseguindo melhor que o 12º lugar 
na corrida e nas vésperas não  passar para o Q2 
limitando-se ao 16º lugar na largada.
No final da corrida Lewis Hamilton comentou 

“Não, não foi o fim de semana mais fácil, mas 
foi um ótimo resultado”, disse o pentacampeão 
mundial. “Todo mundo trabalhou duro. Valtteri  
também foi muito rápido e se saiu bem. Con-
seguir uma primeira e segunda posições na mi-
lésima corrida da Fórmula 1 é muito especial.” 
Hamilton continuou elogiando o trabalho da 
Mercedes e descreveu a boa estratégia usada nas 
últimas corridas. Por sua vez o seu companhei-
ro de equipa Valtteri Botas não deixou de dizer 
“Ainda  é muito cedo na temporada e parece que 
estamos bem. Estou muito orgulhoso da equipa. 
Tivemos três fins de semana perfeitos, então isso 
é muito positivo. Não é bom não ser mais o líder, 
por isso mesmo  eu terei que voltar a atacar”.
reSultADoS FINAIS
1) Lewis Hamilton (Mercedes)
2) Valtteri Bottas (Mercedes)
3) Sebastian Vettel (Ferrari)
4) Max Verstappen (Red Bull/Honda)
5) Charles Leclerc (Ferrari)
6) Pierre Gasly (Red Bull/Honda)
7) Daniel Ricciardo (Renault)
8) Sergio Pérez (Racing Point/Mercedes)
9) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari)
10) Alexander Albon (Toro Rosso/Honda)
11) Romain Grosjean (Haas/Ferrari)
voltamos a 28 de Abril para o grande Pré-

mio de Azerbaijão, em Baku. lembro os meus 
leitores que os bilhetes para o grANDe Pré-
mIo Do cANADá a 7, 8, 9 de junho já estão 
à venda e os melhores lugares partem rápido.

HélDer DIAS
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pelé reGressA A cAsA
depois de reMover
cálculo renAl
Dois dias depois de ter removido um cál-

culo renal, Pelé regressou nesta segunda-
-feira a casa.
«O paciente Edson Arantes do Nascimento saiu 

do hospital», limitou-se a anunciar o Hospital 
Albert Einstein, de São Paulo, através de um bo-
letim médico.

O antigo jogador, de 78 anos, foi internado a 3 
de abril num hospital de Paris devido a uma in-
feção urinária e regressou depois ao Brasil, onde 
deu entrada na referida unidade hospitalar.
Pelé, que esteve 13 dias hospitalizado (seis em 

Paris e sete em São Paulo), só tem um rim, sendo 
que um deles foi-lhe retirado na segunda metade 
da década de 70 quando jogava nos norte-ame-
ricanos do Cosmos e descobriu numa consulta 
médica que um dos órgãos não funcionava. Nos 
últimos anos, Pelé tem sido afetado por vários 
problemas de saúde. Em 2014 foi vítima de uma 
infeção urinária grave, tendo mesmo feito diáli-
se.

«podíAMos pôr A cláusulA
de Messi A uM euro e ele
não sAiriA»
josep maria Bartomeu diz que está a tra-

balhar num contrato vitalício para lionel 
messi, que termina o vínculo com os catalães 
em 2021.
«Quero que assine 

contrato para a vida. 
Está aqui há mais 
anos do que na Ar-
gentina e não ima-
gino o nosso clube 
sem Messi. Podía-
mos pôr a cláusula 
de rescisão a um 
euro e ele não sai-
ria», confessa o pre-
sidente do Barcelo-
na, em declarações 
ao programa «El Rondo», da TVE Catalunha.
O internacional argentino, de 31 anos, chegou 

à Catalunha em 2000, com 13 anos, provenien-
te do Newell’s Old Boys, e estreou-se na equipa 
principal dos «blaugrana» em 2004, levando já 
15 temporadas consecutivas no plantel principal 
dos «culés».
O presidente do Barcelona afirma também que 

ainda não se reuniu com o Jorge Messi, pai e 
empresário do jogador, mas compara o caso do 
futebolista a Pelé, que cumpriu toda a carreira ao 
serviço do Santos.

o avançado holandês estava afastado dos 
relvados desde 15 de março, quando 

sofreu um traumatismo no joelho direito. o 
Sporting recebe o Nacional sexta-feira, para 
a liga NoS.

bAs dost reGressA Aos treinos 
do sportinG uM Mês Após
o últiMo joGo

O avançado holandês Bas Dost regressou esta 
terça-feira aos treinos do Sporting, após um mês 
de ausência, com vista à preparação do jogo de 
sexta-feira com o Nacional, da 30.ª jornada da I 
liga portuguesa de futebol.
Bas Dost está afastado da competição desde 15 

de março, devido a um traumatismo no joelho 
direito, tendo falhado três jogos no campeonato 
e um da Taça de Portugal, da segunda mão das 
meias-finais, com o rival Benfica, que o clube 
leonino venceu por 1-0, qualificando-se para a 
final da prova.
De acordo com a informação divulgada no site 

oficial do Sporting, continuam ausentes dos tra-
balhos da equipa o médio argentino Rodrigo 
Battaglia e lateral colombiano Cristián Borja, 
ambos a recuperarem de lesões.
O Sporting, que soma sete vitórias consecutivas 

em todas as competições – seis das quais na I 
Liga -, recebe na sexta-feira o Nacional, em jogo 
com início marcado para as 18h00.
Os leões seguem na terceira posição do cam-

peonato, com 64 pontos, menos oito do que o 
Benfica e o campeão FC Porto, empatados no 
topo da classificação, enquanto o Nacional está 
em zona de despromoção, no 16.º e antepenúlti-
mo posto, com 27 pontos.

pinto dA costA AcreditA que
Fc porto pode eliMinAr liverpool
o presidente do Fc Porto, Pinto da costa, 

disse esta segunda-feira estar com uma 
expectativa positiva para o encontro com o li-
verpool, da segunda mão dos quartos de final 
da liga dos campeões de futebol.
“A expectativa para o jogo da Liga dos Campeões 

é sempre pela positiva, esperar vencer, e mais uma 

vez assim acontecerá. Sabemos que é difícil, con-
tra uma das grandes equipas europeias. Estamos 
em desvantagem até por factos alheios ao próprio 
jogo, mas vamos acreditar sempre e é com esse 
espírito que estaremos na quarta-feira”, afirmou 
Pinto da Costa. Os dragões perderam em casa do 
Liverpool, por 2-0, na primeira mão, recebendo 
os reds na quarta-feira. “A perspetiva é sempre 
vencer, sabemos que é difícil, porque o Liverpool 
é uma das grandes equipas europeias. Estamos em 
desvantagem, mas vamos sempre acreditar. É com 

essa ideia que vamos a jogo”, afirmou. À margem 
da inauguração da exposição da secção de bilhar 
no Museu do FC Porto, Pinto da Costa disse que 
não acha “normal nem anormal” a nomeação do 
árbitro holandês Danny Makkelie para o jogo da 
segunda mão, pois “seja holandês, chinês ou es-
panhol”, espera que “atue dentro da normalidade 

e que siga as regras”. “Agora o que acho é que 
o que se passou em Liverpool foi nefasto demais 
para poder aceitar de cara alegre, ainda por cima 
numa prova tão importante como a Champions 
League e que já está nos quartos de final”, dis-
se ainda. Depois do jogo em Liverpool, Pinto da 
Costa defendeu que Mohamed Salah deveria ter 
sido expulso, por uma entrada sobre Danilo Perei-
ra, e que ficou um penálti por assinalar a favor da 
equipa portista.
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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 61 29 19 4 6 40 18
2-FC Famalicão 57 29 17 6 6 42 27
3-Benfica B 50 29 15 5 9 41 28
4-Académica OAF 49 29 15 4 10 35 31
5-Estoril Praia 48 29 14 6 9 40 31
6-FC Porto B 42 29 11 9 9 37 35
7-Penafiel 41 29 12 5 12 41 38
8-Leixões 38 29 11 5 13 30 32
9-Sp. Covilhã 38 29 10 8 11 34 33
10-Cova da Piedade 37 29 10 7 12 22 38
11-Mafra 36 29 9 9 11 38 40
12-Farense 35 29 9 8 12 33 30
13-Arouca 35 29 9 8 12 32 35
14-Ac. Viseu 34 29 9 7 13 40 48
15-UD Oliveirense 34 29 8 10 11 33 39
16-Varzim 31 29 8 7 14 21 33
17-Braga B 30 29 9 3 17 29 39
18-V. Guimarães B 27 29 6 9 14 32 45

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 72	 29	 23	 3	 3	 81	 26
2-FC	Porto	 72	 29	 23	 3	 3	 61	 17
3-Sporting	 64	 29	 20	 4	 5	 59	 29
4-Braga	 61	 29	 19	 4	 6	 49	 28
5-Moreirense	 49	 29	 15	 4	 10	 35	 35
6-V.	Guimarães	 45	 29	 13	 6	 10	 36	 26
7-Belenenses	sad	40	 29	 9	 13	 7	 36	 32
8-Santa	Clara	 37	 29	 10	 7	 12	 35	 35
9-Rio	Ave	 35	 29	 9	 8	 12	 38	 44
10-Marítimo	 33	 29	 10	 3	 16	 21	 34
11-Portimonense	32	 29	 9	 5	 15	 38	 49
12-Boavista	 32	 29	 9	 5	 15	 23	 36
13-V.	Setúbal	 31	 29	 7	 10	 12	 24	 31
14-Desp.	Aves	 30	 29	 8	 6	 15	 29	 42
15-Tondela	 28	 29	 7	 7	 15	 32	 46
16-Nacional	 27	 29	 7	 6	 16	 30	 59
17-Chaves	 25	 29	 6	 7	 16	 22	 45
18-Feirense	 15	 29	 2	 9	 18	 17	 52

  PTS  J V E D GM   GS

29ª joRnADA
Chaves 2-2 Belenenses SAD
Santa Clara 1-1 Moreirense
Portimonense 0-3 FC Porto

Desp. Aves 1-3 Sporting
Rio Ave 2-1 V. Guimarães

Marítimo 2-0 Feirense
Boavista 1-0 Nacional

Braga 3-0 Tondela
Benfica	4-2 V. Setúbal

taÇa dE POrtugal - final

25 dE MaiO dE 2019
sPOrting 12:15 fc POrtO

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

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

30ª joRnADA
19/04 Tondela 10:30 Boavista
  V. Setúbal 10:30 Portimonense
  Nacional 13:00 Sporting
  V. Guimarães 10:30 Desp. Aves
20/04 Belenenses SAD 10:30 Rio Ave
  Moreirense 10:30 Chaves
  Feirense 13:00 Braga
  FC Porto 15:30 Santa Clara
22/04	Benfica	15:15 Marítimo

 P j v E d
1-liverpool 85 34 26 7 1
2-Man. city 83 33 27 2 4
3-Tottenham 67 33 22 1 10
4-Arsenal 66 33 20 6 7
5-Chelsea 66 34 20 6 8
6-Man. united 64 33 19 7 7
7-Leicester City 47 34 14 5 15
8-Wolverhampton 47 33 13 8 12
9-everton 46 34 13 7 14
10-Watford 46 33 13 7 13
11-West Ham 42 34 12 6 16
12-Bournemouth 41 34 12 5 17
13-Crystal Palace 39 34 11 6 17
14-Burnley 39 34 11 6 17
15-Newcastle 38 34 10 8 16
16-Southampton 36 33 9 9 15
17-B&H Albion 33 32 9 6 17
18-Cardiff City 28 33 8 4 21
19-Fulham 20 34 5 5 24
20-Huddersfield	 14	 34	 3	 5	 26

Inglaterra
PremIer league

campeonaTos eUropeUs - classificação

 P j v E d
1-juventus 84 32 27 3 2
2-napoli 67 32 20 7 5
3-internazionale 60 32 18 6 8
4-Milan 55 32 15 10 7
5-Roma 54 32 15 9 8
6-Atalanta 53 32 15 8 9
7-Torino 50 32 12 14 6
8-Lazio 49 31 14 7 10
9-Sampdoria 48 32 14 6 12
10-Fiorentina 40 32 8 16 8
11-Sassuolo 37 32 8 13 11
12-Cagliari 37 32 9 10 13
13-SPAL 2013 35 32 9 8 15
14-Parma 35 32 9 8 15
15-Genoa 34 32 8 10 14
16-udinese 32 31 8 8 15
17-Bologna 31 32 7 10 15
18-empoli 29 32 7 8 17
19-Frosinone 23 32 5 8 19
20-Chievo 11 32 1 11 20

 P j v E d
1-Paris sg 81 31 26 3 2
2-lille 64 32 19 7 6
3-Lyon 56 32 16 8 8
4-Saint-étienne 53 32 15 8 9
5-Marseille 51 32 15 6 11
6-Montpellier 48 32 12 12 8
7-Stade de Reims 48 32 11 15 6
8-Nice 48 32 13 9 10
9-Strasbourg 44 32 10 14 8
10-Nimes 43 32 12 7 13
11-Rennes 43 32 11 10 11
12-Angers 41 32 9 14 9
13-Bordeaux 38 32 9 11 12
14-Toulouse 35 32 8 11 13
15-Nantes 34 31 9 7 15
16-Monaco 32 32 7 11 14
17-Amiens 32 32 8 8 16
18-Dijon 25 32 6 7 19
19-Guingamp 24 32 5 9 18
20-Caen 23 32 4 11 17

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

eSPanha
lIga Santander

REsUlTADos 29ª
Braga B 0-1 Cova da Piedade
uD oliveirense 1-2	Benfica	B

FC Famalicão 2-0 Académica oAF
FC Porto B 1-1 Paços Ferreira
Ac. Viseu 5-2 V. Guimarães B

Farense 3-1 estoril Praia
Arouca 1-1 Sp. Covilhã

Leixões 1-0 Mafra
Penafiel 2-0 Varzim

30ª joRnADA
19/04 Sp. Covilhã 6:15 FC Porto B
  Cova da Piedade 11:00 Leixões
  estoril Praia 11:00 uD oliveirense
  Farense 13:00	Penafiel
  Varzim 13:00 Braga B
20/04 Paços Ferreira 6:00 Ac. Viseu
		 Benfica	B	12:00 FC Famalicão
  Académica oAF 13:00 Mafra
  V. Guimarães B 13:00 Arouca

mElhoR mARcADoR j golos
1-Haris	Seferovic	[Benfica]	 24	 19
2-Bruno	Fernandes	[Sporting]	 28	 16
2-Bas	Dost	[Sporting]	 19	 14

Liverpool - fc Porto      2-0 17/04  15:00
Tottenham - Man. City      1-0 17/04  15:00
Man. united - Barcelona      0-1      0-3
Ajax - Juventus      1-1      2-1

Villarreal - Valencia      1-3 18/04  15:00 
Benfica - e. Frankfurt      4-2 18/04  15:00 
Slavia Praha - Chelsea      0-1 18/04  15:00 
Napoli - Arsenal      0-2 18/04  15:00

lIgA: A ANálISe DA 29ª jorNADA

tudo iGuAl nA Frente, coM
uMA condenAção À vistA
A 29ª jornada da liga deixou tudo igual no 

topo da tabela, pelo menos na medida em 
que as quatro equipas da frente venceram.
O primeiro lugar continua entregue ao Benfica, 

que no domingo bateu o Vitória de Setúbal por 
4-2, com Rafa e João Félix em destaque.

A equipa de Bruno Lage respondeu assim ao FC 
Porto, que na véspera tinha assumido a liderança 
à condição, graças a uma vitória no reduto do 
Portimonense (3-0), que assim sofreu a terceira 
derrota seguida.
O Sporting manteve o último lugar do pódio 

com o sexto triunfo seguido no campeonato, al-
cançado no reduto do Desportivo das Aves. Re-
nan foi expulso logo aos quatro minutos, mas a 
equipa orientada por Marcel Keizer conseguiu 
um triunfo por 3-1, fechado com o 28º golo de 
Bruno Fernandes na temporada (em todas as 
provas).
Após duas derrotas consecutivas na Liga (e um 

empate para a Taça pelo meio), o Sp. Braga re-

gressou aos triunfos diante do Tondela (3-0). Um 
resultado que começou a construído logo aos 53 
segundos, com um golo de Wilson Eduardo.
Na luta pela Europa também pouco mudou, 

uma vez que o Moreirense empatou na visita ao 
Santa Clara (1-1) e o Belenenses em Chaves (2-

2). O Vitória de Guimarães, contudo, foi derrota-
do em Vila do Conde (2-1), onde o Rio Ave não 
ganhava, para a Liga, desde 27 de outubro.
Para além do Rio Ave, também o Marítimo 

avançou para mares mais calmos na luta pela 
permanência, ao bater o Feirense por 2-0.
A equipa de Santa Maria da Feira somou a 27ª 

jornada sem pontuar, e pode ficar com a despro-
moção matematicamente consumada no próxi-
mo fim de semana.
Outro dos vencedores da ronda foi o Boavista, 

que ganhou ao Nacional (1-0) e ficou com cinco 
pontos de vantagem sobre a equipa madeirense, 
a primeira abaixo da linha de água.

31ª jornAdA: já está deFinidA A
horA do sp. brAGA-benFicA

o jogo quente da jornada 31 da liga portu-
guesa já tem data e hora definidas. Num 

comunicado emitido pela liga de clubes, o 
encontro entre Sporting Braga e o Benfica fi-
cou agendado para o dia 28 de abril, domin-
go, às 12h30.

No outro jogo, pela luta pelo título, o Rio Ave 
defronta o FC Porto, na sexta-feira, abertura da 
jornada,  pelas 15h30. Sexta-feira, 26 de abril: 
Rio Ave - FC Porto, 12h30
Sábado, 27 de abril: Santa Clara - Vitória de Se-

túbal, 10h30

 P j v E d
1-barcelona 74 32 22 8 2
2-atlético Madrid 65 32 19 8 5
3-Real Madrid 61 32 19 4 9
4-Sevilla 52 32 15 7 10
5-Getafe 51 32 13 12 7
6-Valencia 49 32 11 16 5
7-Athletic 46 32 11 13 8
8-Alavés 45 32 12 9 11
9-Real Betis 43 32 12 7 13
10-Real Sociedad 41 32 10 11 11
11-espanyol 41 32 11 8 13
12-Leganés 41 32 10 11 11
13-eibar 40 32 9 13 10
14-Girona 34 32 8 10 14
15-Villarreal 33 32 7 12 13
16-Levante 33 32 8 9 15
17-Celta de Vigo 32 32 8 8 16
18-Valladolid 31 32 7 10 15
19-Rayo Vallecano 27 32 7 6 19
20-Huesca 25 32 5 10 17
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