
1851 Ontario E. 
514.563.1211

ANO 55 | EDIÇÃO Nº47  |  quArtA-fEIrA, 30 DE mArÇO DE 2016  |  www.AvOzDEpOrtugAl.cOm  | DIstrIbuIÇÃO grAtuItA

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

Directeur: Manuel De Sequeira roDrigueS

A Voz de PortugAl

Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

4

Celebrações PasCais 
em santa Cruz

POr 2-1 bel
Jogo começou com

homenagem às vítimas 
do terrorismo.



A Voz de PortugAl  |  30 de mArço de 2016  |  P. 2

fONDAtEurs | fuNDADOrEs
Elísio de Oliveira

José Simões Silvestre

HEbDOmADAIrE | sEmANárIO
25 avril 1961 | 25 de abril de 1961

ADDrEssE | ENDErEÇO
4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl
Québec, Canada, H2W 1Z4

TéL.: 514.284.1813
Sans frais: 1-866-684-1813

Fax: 514.284.6150

admin@avozdeportugal.com
AvOzDEpOrtugAl.cOm

Membre officiel

Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada
A Voz de PortugAl

Tous droits réservés. Toute repro-
duction totale ou partielle est stric-
tement interdite sans notre autori-
sation écrite. Les auteurs d’articles, 
photos et illustrations prennent la 
responsabilité de leurs écrits. 

Todos os direitos reservados. Os 
textos (e ilustrações) de Opinião pu-
blicados nesta edição são da inteira 
responsabilidade dos seus autores, 
não vinculando, directa ou indirecta-
mente, o cariz editorial e informativo 
deste jornal.

ADmINIstrAÇÃO                            
présIDENt Et éDItEur
prEsIDENtE E EDItOr
Eduino Martins

DIrEctEur ADmINIstrAtIf
DIrEtOr ADmINIstrAtIvO
Tony Saragoça

DIrEctEur | DIrEtOr
Manuel de Sequeira Rodrigues

sEcrétAIrE ADmINIstrAtIf
sEcrEtárIO ADmINIstrAtIvO
Miguel Félix

réDActION                                        
réDActEur EN cHEf
cHEf DE rEDAÇÃO
Mário Carvalho

ADjOINt | ADjuNtO
Antero Branco

DEsIgN grApHIquE
DEsIgN gráfIcO
Sylvio Martins

cOllAbOrAtEurs
cOlAbOrADOrEs                              
António Pedro Costa
Augusto Machado
Daniel Loureiro
Elisa Rodrigues
Elizabeth Martins Carreiro
Francisca Reis
Helder Dias
J.J. Marques da Silva
Hélio Bernardo Lopes
Humberto Cabral
João Arruda
José da Conceição
José de Sousa
Jorge Correia
Jorge Matos
Manuel Neves
Maria Helena Martins
Ricardo Araújo Pereira
Sylvio Martins
Telmo Barbosa
Vitor Gonçalves

DIstrIbutION | DIstrIbuIÇÃO     
Nelson Couto
publIcIté | publIcIDADE                  
canada:  RPM
  IMTV Ethnic Comm.
 Ethnique Média.
Portugal: PortMundo Ldª.

Dépôts legaux à la Bibliothèque 
nationale du Québec et à la 

Bibliothèque nationale
du Canada.

Courrier de deuxième classe
Numéro de contrat: 1001787.

AgendA comunitáriA

AssociAção PortuguesA do cAnAdá

reserve: Apc: 514 844-2269; suzette: 514 593-5395
José Fernandes: 514 501-1278; Isabel: 514 880-2964

Conceição: 514 833-1949 ou Facebook

programa da semana
Quinta-feira 31 de março
- Páscoa em Laval

sábado 2 de abriL
- Dia do Sócio em Anjou

infO@tvPm.Ca
514.993.9047

aPelO à COmunidade
Gostaríamos de fazer uma pequena revista com a história 
do Espírito Santo em Santa Cruz. Necessitamos de 
fotografias das coroações e nomes de todos os Mordomos 
da festa do Divino Espírito Santo em Santa Cruz. Podem 
ajudar?

EmENtA DA sExtA-fEIrA
1 DE AbrIl DE 2016

Ementa especial
das mentiras.

PoemA dA semAnA

vOzes dO festival
O Festival Portugal Montreal 2016 apresenta a sua 3ª edi-
ção do concurso “Vozes do Festival”´. és Português, Luso-
-descendente? Gostas de cantar? Este Concurso é para ti! 
Prémios para todos os participantes. Inscreve-te já. Lugares 
Limitados! Contato: Júlio 514.578.3200.

festa nO Clube Oriental
O Clube Oriental informa que no sábado dia 9 de abril 
celebramos a noite branca, com um jantar, sopa, salada, 
sobremesa e café, prato principal frango à caçadoura com 
animação musical Júlio Lourenço. Pedimos que tragam 
uma peça branca. Juntos fazemos a festa.

liga dOs COmbatentes
O Núcleo do Québec da Liga dos Combatentes realiza o 
seu jantar de Abril no sábado dia 9, Dia do Militar, Batalha 
de La Lys, nas instalações do Clube Portugal de Montreal, 
4397 Boul. St-Laurent pelas 19h. Reserve o seu lugar pelo 
telefone 514-521-0128 (Luís Damas).

fadO na Casa dOs açOres
Haverá uma noite na Casa dos Açores no sábado 2 de 
abril de 2016 às 19h com Suzi Silva acompanhado por 
Luís Duarte e António Moniz. Para reservas 514-388-4129 
ou 514-774-6537.

ass. geral nO Clube POrtugal
Ao abrigo dos Estatutos do Clube Portugal de ‘Montreal, 
convoco a Assembleia Geral a reunir-se na Sede da nossa 
Coletividade, no proximo dia 16 de abril de 2016, pelas 20 
horas, para uma Assembleia Geral Extraordinaria, tendo 
a seguinte.

COm liCença eu vOu à luta
Meu senhor vai bem!

A colheita foi boa!
Este ano! Este século...

Para o meu senhor tudo vai bem!
Alguns negros fingiram!
Outras negras pariram,
Muitos outros...negros!

Meu senhor a colheita foi boa!
Este ano! Este século...

Foi boa
Os Negros?
Os negros!

Alguns morreram...
Alguns Forros

Mas outros ficaram
Meu senhor
Meu amo...
Meu sinhô

A colheita foi boa!
Mas as correntes enferrujaram 

Sinhô
E os negros e negras 

Forros
Não estão mais aqui
Contudo preferiram

Ficar!
Livres!

Dispersos!
Por ai em qualquer lugar

Samuel da Costa
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editorial

vitaminas e minerais mais imPOrtantes

ainda há pouco tempo só 
havia uma série reduzi-

da de multivitaminas dispo-
níveis. agora encontramos 

no mercado milhares de diferentes suple-
mentos vitamínicos e minerais cujo número 
aumenta todos os os anos. a maior parte das 
pessoas acaba a olhar para as prateleiras 
das lojas, sem saber que suplemento deve 
tomar.
Eis um apanhado das vitaminas e minerais 

mais importantes e da forma mais eficaz de 
os utilizar: se estiver a tomar medicamentos, 
consulte o seu médico antes de iniciar um tra-
tamento à base de minerais ou vitaminas. A vi-
tamina E, de acordo com alguns estudos, esta 
vitamina pode estimular o sistema imunitário, 
evitar as cataratas e atrasar a progressão da 
doença de Alzheimer. Há ainda algumas pro-
vas de que a vitamina E ajuda o coração ao 
reduzir a oxidação LDL «o colesterol mau» 
causador da aterosclerose e ao atuar também 
como anticoagulante. 
Diversos estudos de observação da Univer-

sida de Harvard descobriram uma redução de 
cerca de 45% nos riscos de doença cardíacas 
nas pessoas que tomaram suplementos de vi-
tamina E de pelo menos 100 unidades por dia 
durante dois anos. No entanto não existem pro-

vas suficientes de que a ingestão de grandes 
doses de antioxidantes, tais como as vitaminas 
E ou C, evitará o risco de doenças crónicas.
A vitamina C, embora haja poucas provas de 

que a vitamina C ajuda a evitar as constipa-
ções, diversos estudos indicam que a ingestão 
de doses diárias elevadas no início de uma 
constipação retardam os sintomas e diminuem 
a sua duração. A dose diária recomendada é de 
75 mg para as mulheres e 90 mg para os ho-
mens «dose que se obtém num copo de sumo 
de laranja» e um extra de 35 gm para os fuma-
dores. Doses superiores a 200 mg diárias são 
de difícil absorção pelo intestino e pode causar 
dores de barriga, náuseas e diarreia.
A vitamina B, o ácido fólico «a forma sinté-

tica do folato de vitaminas B», a B12 e a B6 
podem proteger o coração, evitar deformações 
congénitas e manter a agudeza de espírito à 
medida que envelhecemos. Os três têm vin-
do a ser ligados a uma possível diminuição 

da incidência de doença cardíaca, talvez por 
contribuírem para o equilíbrio no sangue de 
uma substância chamada homocisteína. Níveis 
elevados de homocisteína têm vindo a ser as-
sociados a um risco do aumento de ataque car-
díaco e outros problemas vasculares. 
O ácido fólico também  tem influência na 

gestação de um bebé saudável ou com defi-
ciências congénitas como a espina bífida. 
hoje em dia podem encontrar-se determi-

nados alimentos enriquecidos com ácido 
fólico: pão, farinha, arroz, massas e cereais 
do pequeno-almoço. as pessoas mais velhas 
correm ainda mais riscos porque muitas são 
incapazes de absorver a B12 dos alimentos, 
carne, peixe e frango são as principais fon-
tes. Por isso se aconselha que depois dos 60 
anos, se ingira a vitamina, quer através de 
um suplemento, quer dos alimentos enri-
quecidos. mais informação no próximo nú-
mero do jornal «a voz de Portugal».
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Celebrações PasCais em santa Cruz

as celebrações 
Pascais, em 

santa cruz, terminaram, no pas-
sado domingo, com o envio das 
coroas e bandeiras do espírito 
santo de todas as irmandades da 
ilha de montreal.
Neste ano de Jubileu e da miseri-

córdia de Cristo, o padre José Maria 
pediu aos fiéis de Santa Cruz, para 
levarem ao altar, na celebração do 
perdão, como símbolo de  arrepen-
dimento, botões , entregando a cada 

um deles um botão colocado numa 
mensagem que mencionava as sete 
obras corporais e as sete espirituais 
da misericórdia. Sugerindo que cada 
vez que realizassem uma dessas 

obras, que pusessem um botão de 
lado. Quinta-feira Santa, a celebra-
ção que mais gosto e que mais me 
inspira, por nos sugerir o serviço aos 
outros, a humildade e o colocar-se 
abaixo, considerar uns aos outros 

superiores a si mesmo, além de ser 
a grande cerimónia da Eucaristia. O 
líder espiritual da Missão, convidou 
para o Lava Pés, doze jovens, que 
representaram todos aqueles que 

em Junho se deslocam a Cracóvia, 
na Polónia, para se encontrar com 
o Papa Francisco, na Jornada Mun-
dial da Juventude.  Na celebração da  
última Ceia, a jovem Ana Júlia, de 
origem brasileira, fez a sua primei-
ra comunhão. Sexta-feira Santa, os 
Romeiros chegaram a Santa Cruz 
exaustos. A caminhada a partir da 
ilha vizinha,  Laval foi longa. Este 
ano fria, chuvosa e húmida. Habi-
tualmente várias igrejas lhes abrem 

as portas, dando-lhes a oportunidade 
de se aquecer, infelizmente encon-
traram algumas fechadas. Depois de 
prestarem homenagem ao Senhor 
Santo Cristo dos Milagres, a maioria 
desceu ao salão comunitário aonde 
lhes esperava uma sopa quentinha, 
preparada por um grupo de benévo-
los. Precisamente, às três da tarde e 
em silêncio, teve início a cerimónia 
da Paixão de Cristo. Habituámo-nos, 
nos últimos dezasseis anos,  a ver o 
Padre José Maria a prostrar-se diante 
do altar. Desta vez, o Padre Nguyen 
Phong, prostrou-se a seu lado. De-
pois da liturgia da palavra, onde se 
destaca a proclamação da Paixão de 
Cristo, as pessoas foram convidadas 
à adoração da Cruz, deixando aos 
pés do Crucificado uma flor. No fi-
nal da tarde, as crianças da catequese 
participaram na Via-Sacra ao vivo, 
organizada pelo Grupo de Jovens 
em ação.
Sábado de Aleluia, noite de ressur-

reição, em que a Vigília Pascal é a 
mãe de todas as Vigílias e o coração 
do Ano litúrgico. Depois da bênção 
do fogo, e da liturgia da palavra, o 
cenário foi rodado, apresentando as-
sim, à comunidade, o Cristo Ressus-

citado, feito a partir dos cerca de cin-
quenta mil botões que foram levados 
ao altar, no dia da celebração do Per-
dão. O padre José Maria disse que  
aquele Cristo dos botões eramos nós. 
Aquele Cristo Ressuscitado que nos 
une nas nossas misérias e nas nossas 
misericórdias. É aquele Cristo que 
nos une na noite batismal e que fez 
de nós, de facto, o seu corpo visível. 
Oxalá que nós consigamos continuar 
a abotoar os irmãos uns aos outros, a 

abotoar gestos de paz e de misericór-
dia neste corpo de Cristo. 
Domingo de Páscoa o padre Phong 

(pronuncia-se sem o g), na sua homi-
lia disse que a Páscoa não se termi-
nava naquela celebração e pediu-nos 
para continuarmos a refletir na Mise-
ricórdia de Cristo. Foi também para 
ele, um batismo o envio das coroas 
do Espírito Santo. Estava surpreso 
pela  devoção da comunidade à Ter-
ceira Pessoa da Santíssima Trindade. 
Uma tradição iniciada pelos Francis-
canos na Alemanha e que depois a 
Rainha Santa Isabel a implantou em 
Portugal. De seguida, os povoadores 
do arquipélago dos Açores a levaram 
consigo. Mantendo esta tradição até 
aos nossos dias, que depois a leva-
ram nas suas malas para os quatro 
cantos do mundo.

antero
Branco

fotos de
manuel nevel

AbrANcO@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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eis Os rOmeirOs da sexta-feira santa 

o cenário repete-se todos os 
anos, quando os romeiros 

da sexta-feira santa saem às 
ruas para reafirmar uma fé in-

condicional, agradecer a deus as mais diversas 
graças e cumprir promessas. implorando em 
voz alta a virgem maria pela paz nas famílias e 
no mundo inteiro que bem precisa. há quase 30 
anos que é assim no quebeque.
Neste dia a cidade de Laval acordou, coberta de 

um manto de neve, manha de bruma, chuva miu-
dinha, mal cai no chão fica congelada, cobrindo as 

ruas e passeios de uma camada de gelo, mais parece 
uma pista de patinagem, torna-se difícil caminhar 
nestas condições! Mas, para os caminheiros da fé, 
não há mau tempo que os impeça de fazer esta ca-
minhada na romaria dos romeiros do Quebeque. 
Neste dia, uma centena de irmãos romeiros, sobre 
as ordens do seu mestre Duarte Amaral, homens e 
mulheres, de todas as idades saíram à rua e come-
çaram a sua caminhada a partir da igreja de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval, para rezar em voz 
alta e percorreram a pé quilómetros desde Laval 
até a igreja de Santa Cruz em Montreal, este ano 
debaixo de tempo adverso, muito frio, com tem-
peraturas negativas, neve, granizo e chuva. Só a fé 
dos romeiros pode vencer a força da natureza. São 
eles os romeiros portugueses da sexta-feira santa...
‘’Senhor, nós vamos embora: seguir nossa roma-

ria. À Senhora rezo agora; o hino de Avé-Maria’’.
Aqueles que carregam aos ombros a fé de um 

povo, que ano após ano vão cultivando esta tradi-
ção do povo da ilha de São Miguel em terras lon-
gínquas da América do Norte e da mesma forma se-
meando no meio de toda a comunidade portuguesa 
de qualquer lugar de Portugal esta devoção à Maria 

Mãe de Jesus, caminhando lado a lado unidos na 
mesma fé e na identidade de ser-se português. Esta 
é a grande riqueza que só quem vive no estrangeiro 
pode usufruir, ter a possibilidade de conhecer cos-
tumes e tradições de todo o Portugal.
Dando a possibilidade a homens e mulheres, 

crianças e jovens e adultos dos mais variados lu-
gares de Portugal a residirem neste lugar do Cana-
da (Quebeque) esta oportunidade única de ser pelo 
menos um dia na vida um irmão romeiro, peregrino 
da sexta-feira santa.
Esta é uma grande riqueza cultural e espiritual 

que os imigrantes micaelenses muito bem soube-
ram plantar há mais de duas décadas cultivando no 
estrangeiro. Ensinando a razão pela qual há séculos 
atrás as romarias um dia começaram e os romeiros 

nunca mais deixaram de fazer esta caminhada do-
lorosa. Só quem nunca sofreu na vida, causado por 
uma catástrofe natural é que pode duvidar da fé e a 
relação próxima e apaixonante que o povo Açoria-
no mantém com Deus!
Desde há séculos durante a quaresma, as estra-

das de São Miguel estão repletas de Ranchos de 
Romeiros, que percorrem a ilha em busca de fé, 
rezando a Deus pelas mais diversas razões ou tão 
simplesmente cumprindo promessas. Em 1522 
a primeira capital de São Miguel, Vila Franca do 
Campo, foi sacudida por um forte tremor de terra. 
Seguiu-se uma erupção vulcânica e, dos 4.500 ha-
bitantes, apenas sobreviveram 500.
Quarenta anos mais tarde outro vulcão surgiu no 

local onde se situa atualmente a Lagoa do Fogo. 
Desde então, há registos históricos que dão conta 
de que, todos os anos, grupos de dezenas de ho-
mens caminham pelas estradas da ilha em oração. 

São os Ranchos de Romeiros, constituídos por 
crianças, jovens e adultos (sexo masculino). Nestes 
grupos, há um Mestre e todos são irmãos.
Na estrada, os romeiros são um só. Todos se con-

fundem nos seus trajes de penitência: a mesma 
roupa escura, o mesmo lenço, o mesmo xaile, a 
mesma cevadeira, o mesmo bordão… Um romeiro 
revestido das insígnias próprias da Romaria funcio-
na como um referente ao testemunho corporal do 

penitente. Todos nós portugueses somos diferentes, 
e vivemos num pais povoado de povos de várias ra-
ças e cores, temos diferenças culturais e religiosas, 
mas nós somos irmãos e devemos todos rezar pela 
paz no mundo, que muito necessita.
É esta a grande mensagem e lição de vida que os 

romeiros nos dão, serem irmãos uns dos outros, 
independentemente do lugar aonde nasceram, ou 
estatuto social. Caminhar pela paz no mundo, rezar 
pela união nas famílias e implorar a Jesus e sua mãe 
Maria Santíssima a sua bênção a todas as horas do 
dia, “Avé Maria”. Os romeiros na sua caminhada 
transformaram a dor física em sorrisos de esperan-
ça, não foram homens nem mulheres que caminha-
ram sobre a neve, foram rosas, cravos, camélias, 
novelões, azáleas, que distribuiram luz e beleza nas 
ruas por onde passaram neste dia frio e cinzento e 
que durante toda a caminhada foram regadas pela 
chuva para que no fim da romaria estivessem mais 
viçosas para enfeitarem e perfurmarem o altar do 
senhor, da igreja de Santa Cruz.

mário carvalho
fotos humBerto caBral

mcArvAlHO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

serviços de 
contaBilidade fernandes

Impostos
Temos uma grande variedade de serviços:
 - Declarações de Pensões 
 - Contabilidade de companhias
 - Declarações
 - e muito mais....

A preços muito competitivos favor contactar
elizaBeth ou dominic
514-566-2659  |   514-653-2659
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UTL apresenta pela quarta vez uma competiçāo de talentos 
na nossa comunidade 

Se está interessado em participar por favor increvam-se na secretária da Igreja Missāo Santa Cruz

Músicos 
Dançarinos
Cantores
Mágicos 

etc...

SANTA CRUZ
UNIVERSIDADE

DE TEMPOS LIVRES
APRESENTA

TEM TALENTO
2015-2016

Inscrevam-se de todas as idades!!!

A  APRESENTAÇĀO FINAL É NO SÁBADO,
02 DE ABRIL 2016, PELAS 19:00 NO SALĀO DA IGREJA

BILHETES  À VENDA  PELAS RESPONSÁVEIS OU NA SECRETÁRIA DA IGREJA
ADULTOS 8 TALENTOS - CRIANÇAS 4 TALENTOS (dos 4 anos aos 12 anos) 

Crianças com 3 anos e menos Grátis
RESPONSÁVEIS: SANDRA COSTA 514-983-7825, EDITE IGREJA 438-934-5105, ESMERALDA BORGES 514-993-2082 
Vamos conhecer os Talentos da nossa comunidade santacruztemtalento@gmail.com

festa dO bife da PásCOa na Casa minhOta

foi o primeiro encontro do 
Bife da Páscoa em mon-

treal no restaurante casa 
minhota à moda de viana do 

castelo, sábado dia 26 de março (véspera da 
Páscoa).
Carlos Palma ofereceu as boas-vindas a todos pre-

sentes, com enorme satisfação pelo sonho realiza-
do, entre amigos, de festejar “O Bife da Páscoa” 
em Montreal. Com a colaboração, e boa vontade, 
do Restaurante Casa Minhota que não tem medo 
de ajudar novas iniciativas na comunidade e abra-
çou esta ideia de criar este evento. O Sr. Carlos Pal-
ma explicou que “o Bife da Páscoa” nasceu em 
Montreal com uma finalidade e um objetivo bem 
preciso de promover um convívio onde a harmonia 
e a boa disposição reinem por excelência, criando 
laços de amizade entre os participantes para manter 

uma rica tradição. A grande novidade é que a orga-
nização deste evento, Carlos Palma, Liliana Mar-
celino e o Restaurante Casa Minhota acolheram de 
braços abertos a participação feminina, que segun-
do a tradição, não podiam sentar-se à mesa, apenas 
ajudando a confecionar este jantar e a animá-la. Em 
algo novo e diferente a presença de pessoas de ori-
gem Açorianos, Madeirenses, Hispânica e Quebe-
quenses, dando um tom multi-cultural a este lindo 
evento. Miguel Arezes , foi “coroado”, como o rei 
(o que comeu mais) do bife. Foi oferecido um cer-
tificado de reconhecimento e uma garrafa de Vinho 
do Porto. A festa continuou pela tarde com um am-
biente muito alegre, com muita música tradicional, 
cantares ao desafio, desgarradas açorianas, não dei-
xando atrás os cantares da Espanha. O “tal bife” foi 
uma delícia e o serviço de 5 estrelas pela casa como 
já é o costume quem quiser comer bem à portugue-
sa, tem que vir à CASA MINHOTA.
Nela Silva ofereceu uma contribuição dos traba-

lhadores da Casa Minhota de 200$ para a menina 
Carolina, e a Casa Minhota retribuiu com o mesmo 
montante de 200$ juntando com a contribuição dos 
presentes, deu um montante total de 650$ para Ca-
rolina. Foi nomeado o novo Conselho Administra-

tivo para 2017, ficou lançado o convite para 2017 
que cada presente tem que convidar mais amigos. 
Foi sem dúvida uma tarde muito bem passada.
histÓria do Bife da Páscoa
No sábado de Aleluia, como manda a tradição, to-

dos os anos algumas centenas, de homens, encon-
tram-se para degustar o “Bife da Pascoa”.
como surgiu esta tradiçÃo?
A tradição dos “Amigos do Bife” começou há 

mais de 50 anos, em Cardielos, Viana do Castelo, 

com um grupo de sete (7) companheiros que “ex-
pulsos” de casa, pelas respetivas esposas porque 
em vez de ajudar, estorvavam, diziam elas, en-
quanto as mesmas faziam a grande limpeza da Pás-
coa preparando assim a casa para a visita da Pascal 
(tempo em que a Cruz paroquial ia de casa em casa 
às costas do mordomo, acompanhado pelo páro-
co ou um seminarista).  Estes homens reuniam-se  
para degustar um bom bife da vazia e assim passar 
uma tarde bem passada. Com o passar do tempo, o 
número de convivas tem aumentado consideravel-
mente, contando já com mais de 500 homens que 
ano após ano se reúnem com o mesmo propósito.

francisca reis
frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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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.

cAsAl dA semAnA

aviãO à benfiCa já vOa
avião à Benfica já voa Imagens de alguns 

jogadores no Boeing 777. Por leonel lo-
pes Gomes Um avião à Benfica. O Boeing 777 
da fly emirates está decorado com imagens 
de alguns jogadores que formam o plantel 

treinado por rui vitória. 
O guarda-redes brasileiro Júlio César coman-

da a lista, onde surgem os compatriotas Luisão 
e Jonas, os argentinos Salvio e Nico Gaitán e 
o grego Samaris. As imagens foram reveladas 

nesta segunda-feira. Desde o início desta época 
que a Emirates patrocina os bicampeões nacio-
nais, numa ligação até à época 2017/2018. Por 
cada época, podem entrar de oito a dez milhões 
de euros nos cofres da formação da Luz. Além 
do Benfica, Real Madrid, PSG, Arsenal, Milan, 
Hamburgo e Olympiacos são outros clubes pa-
trocinados pela companhia área dos Emirados 
Árabes Unidos.

fOlares da COmunidade

pADArIA lAjEuNEssE - vImONtpADArIA NOtrE mAIsON

reportagem
Francisca Reis
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revista eCOnOmist diz que “está na altura de dilma ir embOra”
a revista the economist considera num ar-

tigo de opinião que “está na altura” de a 
Presidente do Brasil, dilma rousseff, demitir-
-se, sendo a gota de água o convite a ‘lula’ da 
silva para o governo.
Segundo um artigo de opinião que será publi-

cado na quinta-feira nas primeiras páginas da 
revista, o convite ao antigo Presidente Luis Iná-
cio Lula da Silva para entrar no Governo “foi o 
momento em que a Presidente escolheu os inte-
resses particulares da sua tribo política sobre o 
Estado de direito, e assim mostrou-se inapta para 
continuar na Presidência”.
O artigo, que passa em revista a recessão no 

Brasil, o aumento do desemprego e da inflação, 
o impasse parlamentar que impede a aprovação 
das reformas políticas e económicas e a degrada-
ção das condições de vida dos brasileiros, lem-
bra que “as dificuldades aprofundam-se há me-

ses” e defende que até ao momento do convite ao 
antigo Presidente, Dilma “podia dizer com uma 
cara séria que queria que a justiça funcionasse”.
Agora, sentencia a revista, “afastou esse resquí-

cio de credibilidade” ao tomar a “extraordinária 
decisão de apontar o seu antecessor para ser o 
seu chefe de gabinete”.
Mesmo que a intenção não fosse proteger o an-

tigo Presidente da investigação, “foi esse o efei-
to”, acrescenta o artigo de opinião, que lembra 
que a revista continua a defender que na ausên-
cia de provas de ilegalidade, “a destituição de 
Dilma é ilegal”.
A Economist considera que o processo de des-

tituição apresentado pelo alegado encobrimento 
do verdadeiro valor do défice orçamental no ano 
passado “parece ser um pretexto para demitir 
uma Presidente impopular”, o que considera ser 
um “precedente preocupante” porque “as demo-

cracias representativas não devem ser governa-
das pelos protestos e pelas sondagens”.
A saída de Dilma, seja através de provas de que 

obstruiu a investigação sobre a Petrobras ou que 
recebeu verbas que financiaram ilegalmente a 

sua campanha de 2014, são duas possibilidades, 
mas a revista defende que o melhor mesmo é a 
demissão, “que ofereceria ao Brasil a hipótese de 
começar de novo”.
estas medidas, conclui a revista, não podem 

ser adiadas: “aqueles que cantam ‘fora dil-
ma’ nas ruas reclamariam vitória se ela saísse, 
mas para o Brasil ganhar seria apenas o pri-
meiro passo”.

afinal, as lOiras sãO
as mais inteligentes

acabaram-se as piadas e as teorias precon-
ceituosas. a ciência tem agora a certeza 

de que a loiras são as mais inteligentes.
De anedotas a filmes, passando por piadas, mi-

tos e teorias que ultrapassam fronteiras, as loiras 
sempre foram tidas como as menos inteligentes, 
mas sabe-se agora que, afinal, ‘o burro sou eu’.
Jay Zagorsky, da Universidade de Ohio, analisou 
uma série de dados acerca das mulheres e traçou 
uma linha – bastante clara, por sinal – que une 

os fios de cabelo loiros e a inteligência. Segun-
do este professor, as loiras são mesmo as mais 
inteligentes quando comparadas com outras 
mulheres, lê-se no estudo. Entre as caucasianas 
(o único grupo estudado, uma vez que a grande 
maioria das loiras tem pele branca), as mulheres 
que nasceram com os fios loiros apresentaram 
melhores pontuações no quociente de inteligên-
cia (QI) do que aquelas que têm o cabelo casta-
nho, preto ou branco.
Mais concretamente, as loiras apresentaram um 

QI médio de 103.2, enquanto as mulheres de ca-
belo castanho tiveram 102.7, as de cabelo branco 
101.2 e as de cabelo negro 100.5. Contudo, no 
caso dos homens, o QI mostrou-se mais elevado 
entre os que tinham o cabelo castanho (104.4), 
seguindo-se, então, os loiros (103.9).
A conclusão surgiu depois do investigador ter 

combinado os dados da Pesquisa Nacional Lon-
gitudinal da Juventude dos Estados Unidos com 
as entrevistas e testes realizados ao longo dos 
anos de investigação.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

AgÊnciAs
de ViAgens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EDuíNO mArtINs
Cel.: 514.862.2319

pEDrO AlvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

mErcEArIA
sá E fIlHOs

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

grANItE
lAcrOIx INc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

TRAGA O 
SEU VINHO

le grill
tasquaria
2490 Bélanger, Montreal

Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste 
cupão receba 15% de 

desconto no total da fatura.

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

A mErcEArIA DAs fAmí-
lIAs pOrtuguEsAs

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

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gIlbErtO
Renovações

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO mAr
Miguel

514-835-8405
Fernando

514-944-5102
info@beiranova.ca

contAbilistA

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

www.acaixa.ca

serViços 
finAnceiros

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentistA

eletricidAde

AgÊnciAs
funeráriAs

imPortAdores

merceAriAs

monumentos

notários

PAdAriA

restAurAntes

renoVAções

câmBio do dÓlar canadiano
29 de março de 2016
1 euro = cad 1.484420

4245 Boul. st-laurent tel.: 514.281.0702

ANtÓNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
seguros

- doença grave
- invalidez

- vida

assure-toi.ca
Plano Poupança

- reforma

Paulo f. gonçalves

restAurAntes

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

garantidos. Pacote de 
experiência, 3 DIAs.

cArlOs pAlmA
514-961-0770

AlugA-se

Vende-se

serViços

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel, Aço-
res. Grande propriedade, uma das mais belas dos Aço-
res. Visitem no site web para: 

www.macvieira.com
Guilherme Cabral: 450-663 9127

st-mIcHEl | HENrI bOurAssA
Aluga-se 41/2 no segundo andar, tudo elétrico num

edificio de 4 apartamentos em zona tranquila. 
Livre em junho. 514-382-1341

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click Mega 
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e 

outros mais, canais desportivos de todos os países, 
filmes, séries, possibilidades ilimitadas. Desloco-me 

para instalação. 514-267-8766

OCCUPAÇÃO DUPLA Belo 2plex muito bem 
situado na rua Sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. A VER! $549,000 nego.

Belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

Cozinha muito espaçosa. 2o 
andar de très. perto de todos 

os serviços , transportes e 
Parc Lafontaine. Disponível a 

01 Julho. $294,000 nego.

Bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. Bom terreno. Muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

Apartamento renovado para alugar. Disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
Rua Coloniale/Rachel. $1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. Teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .

imPortAdores

informaçÃo
Para quem lÊ.

resultado
Para quem 
anuncia.

rENOvAÇÃO | mANutENÇÃO
rEpArAÇõEs

Fazemos de tudo, pintura, 
cozinha, casa de banho, 

subsolo, etc.
438-396-8160
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

emPregos

Somos uma família que fala inglês em Montreal e 
estamos à procura de uma governanta (babá) res-
ponsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a 
aceitar para viver connosco ou não. Estamos pron-
tos a patrocinar e oferecer contratos se necessá-
rio. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2 
crianças. Por favor, envie a sua informação, jun-
tamente com o seu número de telefone para lila-
sara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la com 
mais detalhes.

pAvé bOIsbrIAND: A melhor equipa de “pavé-uni” no 
Quebeque, procura pessoa com experiência para a colo-
cação de “pavé-uni”. Bom trabalhador. 

jOHANNE 450-628-5472

Pessoa para trabalhar 
na grelha para uma 

churrascaria 
portuguesa. 

Possibilidade de 
trabalhar de dia 

ou de noite a tempo 
inteiro ou parcial. 

438-764-4964

Terrassement Terra-nova , empresa em crescimento 
procura paisagista com experiência em “pavé-uni”, 
muros e escadas em blocos e asfalto e também 
operador de escavadora com carta de condução 
classe 1-3-5. Roberto: 514-992-1586

Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral 
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e di-
nâmico para uma companhia de imóveis. Bom salário 
para candidato com experiência.

t 514-355-7171
info@plexon.ca

emPregos

Companhia precisa de 
homens ou mulheres com 
experiência na indústria 
da limpeza para edificios 
corporativos, comerciais 
ou industriais. Deve ter 
um carro. 450-975-2303 
ou enviar CV por Fax  
450-975-1977

COmPanhia bem
estabeleCida

esPeCializada em
“Pavé-uni”. PreCisa de 

PessOas COm mínimO de 5 
anOs de exPeriênCia Para 
trabalhar em “Pavé-uni”, 

murOs, e OutrOs trabalhOs 
de Paisagista.

saláriO muitO
interessante.
contActe-nos

514-354-6555
deixe umA 
mensAgem

Companhia de paisagismo precisa de homens 
para trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra 
com experiência, e, também uma pessoa para as-
sistir nestas tarefas. Salário segundo experiência. 

514-240-1535

Companhia em “Pavé-uni” e asfalto está 
a procura de empregados para cortes de 

“pavé” e cavar a terra. 
Deve ter Classe 5 com um 

mínimo de 2 anos de experiência.
Vincent: 514-804-8789

Companhia de paisagismo precisa de homens com 
experiência para colocação de “Pavé-uni”, muros em 
blocos, e outros trabalhos de paisagista.

Carlos: 450 641-7389 ou 514 554-0213

Paisagista Robert Caucci
Procura-se instalador de “Pavé-uni” muros de

pedra e alcatrão com experiência e carta de con-
dução de classe 5. Precisamos também um

assistente paisagista. Assunto sério e 
salário segundo a experiência.

514-766-8390

“Aménagements Belle-Cour” é 
especializada na realização de 
projetos de paisagismo topo 
de gama. Afim de completar a 
nossa equipa para a tempora-

da de 2016, estamos à procura de pessoas apaixona-
das para preencher os seguintes cargos:

“Ouvrier en aménagement paysager”
“Journalier”

“Chauffeur/Journalier”
Se quer boas condições de trabalho que vão além da 
indústria e um ambiente de trabalho estimulante, envie 
o seu currículo: stephanie@belle-cour.com ou pelo te-
lefone 514-550-1370 .

Aménagements Belle-Cour est une entreprise 
spécialisée dans la réalisation de projets d’aménagement paysager haut de gamme.  

Afin de compléter notre équipe pour la saison 2016, nous  recherchons des personnes 
PASSIONNÉES pour combler les postes suivants : 

Ouvrier en aménagement paysager 
Journalier 

Chauffeur/Journalier 
Si des conditions de travail au-delà de la norme de l’industrie et un environnement de  
travail stimulant t’intéresse, fais-nous parvenir ton curriculum vitae au : 
stephanie@belle-cour.com ou par téléphone au 514-550-1370. 
 

 

AméNAgEmENt gENEx INc.
Precisa de pessoas para trabalhar em colocação de 
“Pavé-uni” e pedras com 5 anos de experiência com 

licensa de condução classe #3
450-963-2990

Companhia em paisagismo está à procura de 
homens com ou sem experiência com 

carta de condução. 514-242-7649

Estamos à procura de pessoas para 
instalação de Pavé-uni e muros de 

blocos. Deve ter carro. Mínimo de 4 anos
de experiência. Salário competitivo

cONtActAr ruI fErrEIrA
514-655-7168

Precisa-se de caixeiras
(2 dias/s e fim-de-semana), 
fale francês e precisamos

de uma pessoa
para trabalhar na grelha. 

Bom salário.
514-688-1015

Restaurante Português precisa de um cozinheiro 
com experiência em cozinha tradicional 

portuguesa. Deve trabalhar 40h por semana.
514-293-8450

†

m e m o r a n d u m

ShEILA MOIRA LAGES (MCEwAN)
1958-2016

Faleceu em Montreal, no 23 de março de 2016, com a 
idade de 58 anos, a Sra. Sheila Moira Mcewan, natural 
de Latuque, esposa do Sr. Victor Lages.
Deixa na dor, o seu esposo, a sua irmã Heather (Allan 
Mailoy), suas tias Marguerite McDonald e Norma Mce-
wan, Betty Meclelland, suas primas na Nova Escócia, 
na Colômbia-Britânica e Austrália.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
Uma cerimónia comemorativa teve lugar, sábado 26 de 
março de 2016, às 14h.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem-Haja.

Em memória de
mArIA jOAquINA AlvEs “quINA”

Oito anos já se passaram. Foi no 
dia 31 de Março de 2008 que nos 
deixaste. Aniversário triste, ines-
quecível, jamais esquecerei.
Os anos passam mas a dor per-
siste, quando penso em ti, uma 
sensação de ternura e tristeza me 
invade. Fico com imensa saudade. 
Partiste mas deixaste gravado para 
sempre gratificantes e maravilho-
sos bons momentos que passámos 

juntos. Belas e felizes recordações.
Adeus Quina

Gilberto Alves
Uma missa será rezada em sua memória quinta-feira 
31 de março, às 18h30, na Igreja Santa Cruz. Agrade-
cem antecipadamente a todas as pessoas que se dig-
narem assistir a este ato religioso.

Precisa de senhora para limpeza de uma casa, com 
experiência e referência.

t.: 438 993.3097

Precisa de senhora para fazer limpeza com experiên-
cia. Deve falar inglês.

t.: 450 430.9449

informaçÃo
Para quem lÊ.

resultado
Para quem anuncia.
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sAgItárIO: Carta Dominante: Rei de Espadas, que 
significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que 
abusem da sua boa vontade. Saúde: Possíveis dores 
em todo o corpo. Dinheiro: Cuidado com os grandes 

investimentos. Números da Sorte: 5, 6, 7, 10, 18, 22

cAprIcÓrNIO: Carta Dominante: Julgamento, signi-
fica Novo Ciclo de Vida. Amor: Uma pessoa vai desa-
pontá-lo, porque vai mostrar a sua outra faceta. Saúde: 

Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Momento tranquilo. Nú-
meros da Sorte: 8, 9, 10, 17, 19, 25

AquárIO: Carta Dominante: A Justiça, que signi-
fica justiça. Amor: Momento em que andará mais 
isolado dos seus familiares. Saúde: Cuidado, pois 

o seu sistema imunitário anda muito frágil. Dinheiro: Seja 
prudente na forma como administra a sua empresa.
Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

pEIxEs: Carta Dominante: A Morte, que significa 
Renovação. Amor: Não pense que todas as suas 
relações amorosas vão ser iguais àquelas que o 

magoaram. Saúde: Procure com maior regularidade o seu 
oftalmologista. Dinheiro: Terá segurança financeira.
Números da Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

cArNEIrO: Carta Dominante: O Imperador, que 
significa Concretização. Amor: Poderá chamar a 
atenção de uma pessoa muito especial. Saúde: 
Algumas dores musculares. Dinheiro: Previna-se e 

faça poupanças. Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

tOurO: Carta Dominante: Os Enamorados, que 
significa Escolha. Amor: Confesse o seu amor, não 
tenha medos nem receio. Saúde: Cuidado, pode 

constipar-se. Dinheiro: Tendência para gastar desenfrea-
damente. Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

gémEOs: Carta Dominante: O Eremita, que sig-
nifica Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho 
saia, distraia-se mais. Saúde: Alguns problemas de 

estômago. Dinheiro: Tudo estará a correr pelo lado mais 
favorável. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

cArANguEjO: Carta Dominante: O Louco, que 
significa Excentricidade. Amor: Aproveite a onda de 
romantismo que o irá invadir. Saúde: Cuidado com 
os excessos. Dinheiro: Controle a impulsividade.

Números da Sorte: 7, 22, 23, 28, 33, 39

lEÃO: Carta Dominante: A Temperança, que signifi-
ca equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu compa-
nheiro, ele pode estar carente. Saúde: Vá ao médi-
co, faça uma consulta de rotina. Dinheiro: Seja mais 

exigente consigo, só assim conseguirá atingir o sucesso.
Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

vIrgEm: Carta Dominante: Valete de Paus, que sig-
nifica Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma rela-
ção de amizade poderá evoluir para algo mais sério. 

Saúde: Consulte o seu médico. Dinheiro: Resolverá os seus 
problemas facilmente. Números da Sorte: 2, 3, 5, 8, 19, 20

bAlANÇA: Carta Dominante: 6 de Copas, que signifi-
ca Nostalgia. Amor: Não deixe que os amigos se quei-
xem de falta de atenção. Saúde: Não coma nada que 

possa fazer-lhe mal. Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas 
no local de trabalho. Números da Sorte: 1, 6, 9, 41, 42, 49

EscOrpIÃO: Carta Dominante: Rainha de Copas, 
que significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ajudar 
aqueles que necessitam da sua ajuda. Saúde: Com 

disciplina e controlo tudo estará bem. Dinheiro: Uma pes-
soa amiga vai precisar da sua ajuda a nível financeiro. Nú-
meros da Sorte: 8, 10, 36, 39, 41, 47

HoróscoPo maria helena martins

PAlAVrAs cruzAdAs

1   2   3   4   5   6   7   8  9  10  11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AnedotAs

Jorge correia
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

brANcOs mAIs EspErtOs
Havia uma obra qualquer, onde trabalhavam brancos e 
pretos, e os pretos começaram a reparar que os brancos 
tinham um ordenado superior ao deles. Um deles resol-
veu ir tirar satisfações com o encarregado da obra: - Oh 
patão, patão, nóis qui é preto ricebi menos dinheiro qui 
branco no fim di mêis po’quê?
Responde o patrão: - Olha, vocês recebem menos por-
que os brancos são mais espertos!
- Eh, e branco é mais isperto como? – pergunta o preto.
Explica o encarregado de obra: - Olha queres ver: (o en-
carregado põe a mão à frente da cara do preto e diz – Dá-
-me um murro na mão!
O preto dá um murro com quanta força tem, só que o 
encarregado tira a mão e o desgraçado esmurra a sua 
própria cara. Diz ele: - Ai, porra é verdade, branco ser 
mais esperto que preto!
E vai-se embora ter com os colegas. - Então Malaquias, 
tu falou com pat’ão? Diz ele: - Falou sim. Branco ganhar 
mais qui preto no fim di meis, porque branco ser mais 
esperto dentro da cabeça dele!
- Branco ser mais esperto como? – pergunta outro preto.
- Olha queres ver – e coloca a mão à frente da sua cara 
-  Dá um murro na mão de eu…
cAsAr cOm vElHA
Duas vizinhas encontram-se à porta do prédio. Diz uma:
- Então, o tipo do quinto andar finalmente casou!
A outra: - é verdade! Mas ouvi dizer que a mulher já é 
velha. E a primeira: - Pelo que ouvi dizer, parece que ele 
a conheceu num antiquário!

HOrIzONtAIs: 1. Qualquer estilhaço. Apesar de. 2. 
Ruão. Lírio. 3. Pesquisa. Prefixo de origem latina que 
significa metade, meio ou quase. 4. Terreno onde cres-
cem urzes. Monarca. 5. O p grego. Escassez. 6. Mem-
bro guarnecido de penas que serve às aves para voar. 
Doçura (fig.). Composição poética de assunto elevado e 
destinada ao canto. 7. Festa ao ar livre, por ocasião de 
romaria. Designa dor, admiração, repugnância (interj.). 8. 
Designa várias relações tais como causa, modo, tempo, 
meio (prep.). Fêmea do pombo. 9. Objetar. Verão. 10. 
O bagaço de que se faz a água-pé. Rebocar. 11. Sova. 
Classe, estirpe.
vErtIcAIs: 1. Aqui. Salto brusco. Forma internacional 
de vóltio. 2. Vento brando. Vaso de pedra para líquidos. 
3. O sinal do cristão. Prender, fisgar com arpão. 4. Atre-
ver-se. Grande porção. 5. Aplaudir. Grito de dor ou de 
alegria. 6. Eia (interj.). Norma social. Sétima letra do al-
fabeto grego correspondente ao e longo dos latinos. 7. 
Molibdénio (s.q.). Que ou o que reincide. 8. Tenho conhe-
cimento. Dividir em lotes. 9. Proprietário de olaria. Ins-
trumento de Matemática. 10. Órgão excretor que tem a 
função de formação da urina. Substância fertilizante com 
que se aduba. 11. Empunhar. Emprega-se para excitar 
ou animar (interj.). Contr. da prep. de com o art. def. a.

banCa POrtuguesa: beCO sem saída!

em relação a esta teleno-
vela, vamos ao que in-

teressa em relação à banca 
portuguesa.
1. A banca portuguesa deve-

ria estar em mãos portuguesas. Esta ideia é a 
que está formalmente por trás do movimento 
“anti-espanholização” da banca, mas será mes-
mo isto? Na verdade isto é uma ideia atraen-
te, que apela ao sentimento soberano de todos 
nós lusitanos. Acrescendo a isto temos que uma 
banca realmente portuguesa mais facilmente se 
adaptará às circunstâncias de modo a “ajudar” 
à economia portuguesa, em vez de capital es-
trangeiro que se preocupará mais com os seus 
próprios dividendos. Isto não é de todo falso, 
mas a verdade não pode ser interpretada só pela 
metade, sob pena de ser mal compreendida e 
distorcida do seu real significado. Se olharmos 
para o passado verificamos os inúmeros erros 
da banca em conluio com o poder político, na 
elaboração de negócios desastrosos para o Esta-
do que pagamos e ainda pagaremos por muitos 

anos! Houve alguma vantagem “portuguesa”? 
É difícil de avaliar e de confirmar.
2. Porque não é a banca, “portuguesa”? Se 

olharmos para o passado mais ou menos re-
cente, vemos as consequências do intercâmbio 
de influências entre a banca, estado e algumas 
empresas principalmente empresas de grande 
porte. Neste momento, a descapitalização dos 
diversos sectores económicos e financeiro do 
país, devido aos erros cometidos, levaram à im-
possibilidade de qualquer grupo português ter 
capacidade sequer de dar uma pequena “denta-
da” neste negócio. Sobra quem? O capital an-
golano/africano, que a Europa pretende que te-
nha menos influência; e o capital espanhol, que 
recuperou do abanão que teve e tem capacidade 
de entrar nas oportunidades existentes em solo 
português. 
3. Quais as consequências do domínio espa-

nhol (ou outro) sobre a banca portuguesa? Em 
primeiro lugar haveria um novo player no cam-
po que obrigaria a um novo posicionamento dos 
intervenientes governamentais e económicos. 
Segundo alguns comentadores resultaria na 
dificuldade de haver novos negócios ruinosos 
como houve no passado pois a banca teria uma 
visão mais abrangente, mais seguidora do que 
se passa no mundo, em vez de estar presa a in-
fluências particulares internas de Portugal. Se 
isto pode ser verdadeiro, o que se passa é que 
qualquer banco, como qualquer grupo econó-
mico procura o maior lucro. Esse sempre foi o 
móbil dos bancos portugueses, e continuaria a 
ser dos bancos sobre domínio espanhol.
qual o resultado desta trapalhada? É que 

a banca “portuguesa” encontra-se num 
beco sem saída, dependente de negociações 
e influências externas por culpa própria, por 
culpa dos conluios nefastos que resultaram 
em negócios ruinosos para estado, a própria 
banca e empresas. enquanto esta mentalida-
de tacanha se mantiver, nada mais restará 
que a subserviência às forças externas.

rla rÉnovation
renovaçÃo residencial

interior e eXterior

rui miguel rodrigues
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605
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HOrIzONtAIs: 1. Caco, Embora. 2. Ruano, Lis. 3. Busca, Semi. 4. Ur-
zal, Rei. 5. Pi, Raleira. 6. Asa, Mel, Ode. 7. Arraial, Ui. 8. Por, Pomba. 9. 
Opor, Estio. 10. Lia, Atoar. 11. Tareia, Raça.
vErtIcAIs: 1. Cá, Upa, Volt. 2. Brisa, Pia. 3. Cruz, Arpoar. 4. Ousar, Ror. 
5. Aclamar, Ai. 6. Ena, Lei, Eta. 7. Mo, Relapso. 8. Sei, Lotar. 9. Oleiro, 
Mira. 10. Rim, Adubo. 11. Asir, Eia, Da.
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dicionário micAelense

1

4

7

JosÉ da conceiçÃo
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

efemérides

1515 - Nasce Santa Teresa de Ávila, autora de “Mora-
das” e “Modo de Visitar os Conventos”.
1746 - Nasce o pintor e ilustrador Francisco de Goya, 
em Fuendetodos, norte de Espanha.
1844 - Nasce o poeta francês Paul Verlaine, referência 
do Simbolismo.
1853 – Nasce o pintor Vincent van Gogh, mestre do 
pós-impressionismo.
1867 – EUA chegam a acordo com a Rússia para a 
compra do Alaska.
1870 – A 15ª Emenda da Constituição dos EUA garante o 
direito de voto à população negra. A aplicação da Lei, em 
todos os Estados, só se verificará depois de nove décadas.
1904 – Nasce Edgar P. Jacobs, mestre da BD franco-
-belga, criador de Blake e Mortimer.
1909 – A ponte de Queensboro, em Nova Iorque, passa 
a ligar Manhattan a Queens.
1912 - Marrocos assina com França o tratado que trans-
forma o território num protetorado da potência europeia.
1917 - O Governo provisório russo garante a indepen-
dência da Polónia.
1922 - Gago Coutinho e Sacadura Cabral partem de Lis-
boa no hidroavião Lusitânia, para a primeira travessia 
aérea do Atlântico Sul.
1942 - Holocausto. Chega ao campo de extermínio de 
Auschwitz, na Polónia ocupada, o primeiro comboio 
com judeus de Paris.
1945 – II Guerra Mundial. O Exército Vermelho entra na 
Áustria anexada pela Alemanha nazi.
1957 - Ao fim das três primeiras semanas de emissões re-
gulares, a RTP põe em serviço o Centro Emissor do Porto.
1967 - O Supremo Comando Aliado na Europa transfe-
re-se de França para a Bélgica, depois de o Governo 
francês ter decidido retirar-se da NATO.
1979 - Os iranianos aprovam, em referendo, a criação 
da república islâmica.
1981 - O presidente norte-americano Ronald Reagan é 
ferido a tiro, num atentado em Washington.
1985 - Primeiro sorteio do Totoloto. O prémio atribuído 
ascende a 25 mil contos.
1986 - Morre, em Nova Iorque, o ator norte-americano 
James Cagney, 86 anos, protagonista de “Inimigo Públi-
co” e “Yankee Doodle Dandy”.
1990 - A Estónia apresenta o programa de retorno fa-
seado à independência e declara o apoio à Lituânia, no 
confronto com Moscovo, sobre a soberania do país.
1991 - A Assembleia do Povo de Angola aprova a Cons-
tituição que introduz o multipartidarismo.
1992 - Prémios Garrett de Teatro 1991 são atribuídos 
à companhia Cornucópia, ao ator e encenador Luís Mi-
guel Cintra e à atriz Maria José Pascoal. A película “O 
Silêncio dos Inocentes”, de Jonathan Demme, conquis-
ta os cinco Óscares mais importantes: melhor filme, rea-
lizador, atriz, ator e melhor argumento.
1993 - A Academia de Hollywood atribui a “Imperdoá-
vel”, de Clint Eastwood, os Óscares de melhor filme e 
melhor realizador.
1994 - O escudo português é alvo de um forte ataque 
especulativo, obrigando o Banco de Portugal a intervir 
em defesa da moeda.
1998 - A Swissair compra 20% do capital da TAP.

quErEs mAmAr! - Queres mangar. Estás a descon-
versar. Queres brincadeira, mas eu estou a perceber a 
tua intenção e não me enganarás. Expressões como “é 
cedo demais para queres mamar” ou “já estou velho para 
queres mamar” são frequentes entre os micaelenses e 
não têm qualquer sentido pejorativo. Apenas significam 
que somos mais espertos do que o nosso interlocutor 
julga e apercebemo-nos, a tempo, da mangação.

ataques suiCidas, eurOPa vOlta a sangrar

depois de Paris, agora  foi Bruxelas. Os bombis-
tas suicidas voltam a atacar fazendo explodir 

na capital da Bélgica. Desta vez no principal aero-
porto do país e numa estação de metro em Bruxelas. 
E o Estado Islâmico promete “mais dias sombrios 
ao ocidente”. Foi o “caos”. Transportes bloqueados 
e hospitais entupidos. Redes de telemóveis ficaram 
completamente sobrecarregadas. Revistaram toda a 
gente que parecesse ser árabe. Conta-nos José Viei-
ra, residente em Bruxelas, que escapou por pouco 
ao atentado na estação do metro, “O tempo estava 
bom e foi a pé para o trabalho. Escapei por pouco 
ao atentado na estação do metro. Isto é viver um 
momento semelhante ao 11 de Setembro”, disse. 
A cidade ficou mergulhada num caos que atinge o 
mais elementar da vida quotidiana. “É uma atroci-
dade. Tudo isto acontece porque a Bélgica capturou 
Abdeslam. Não nos sentimos seguros em lado ne-
nhum na cidade”, desabafou uma senhora enquan-
to seguia as instruções da Polícia para abandonar a 
Praça Schuman. Na Rue de la Loi, que acolhe as 
sedes da Comissão Europeia e do Conselho Euro-
peu, os funcionários foram avisados para não se 
deslocarem para as instalações. Os que já lá estão 
recebem ordem para não saírem. Maelbeek fica a 
170 metros da Comissão Europeia e “a cidade não 
está segura”, avisa um agente da Polícia, enquanto 
limita a circulação na zona da paragem do metro, 
uma hora após a explosão. Entre os portugueses que 
se mudaram recentemente para a Bélgica, quando 
ficaram desempregados em Portugal, a dúvida so-
bre o futuro está instalada: “o que fazemos agora? 

Regressamos ao nosso País ou ficamos”? Se é para 
ir, temos de largar tudo”, comenta um enfermeiro 
que chegou a Bruxelas há poucos meses. Testemu-
nhas das explosões descrevem o medo, a carnificina 
e as marcas indeléveis que irão ficar para sempre na 
memória dos sobreviventes.  Pânico, choro, pernas 
e braços no chão, tetos caídos e vidros estilhaçados 
por todo o lado são as memórias dos feridos e so-
breviventes que jamais esquecerão. Depois veio o 
segundo atentado que ninguém esperava; cerca de 
uma hora depois das explosões no aeroporto de 
Zavendem, outra deflagração causava várias víti-
mas na estação de metro de Maelbeek, situada na 
rue de la Loi, uma artéria muito movimentada de 
Bruxelas, próxima de várias instituições europeias 
e onde existem vários bancos e sedes de empresas. 
Depois de Paris, os terroristas causam o caos na ca-
pital da Bélgica, recorrendo a bombistas suicidas 
para atacar no principal aeroporto do país e numa 
estação de metro. Último balanço aponta para 34 
mortos e perto de 250 feridos. Esta é a Europa ainda 
em convalescença, a tentar recuperar dos atentados 
de novembro, que causaram 130 mortos em Paris, 
voltou a ser atacada, desta vez em Bruxelas, casa 
das principais instituições europeias por um inimi-
go repetido. Foi o terror a voltar em grande escala: 
ambulâncias, sirenes, helicópteros em todo o lado, 
as autoridades a aconselharem as pessoas a ficar em 
casa e a Comissão Europeia a aumentar o nível de 
alerta para laranja, o quarto mais elevado.
Entretanto, as autoridades apertam a vigilância em 

Portugal havendo mais troca de informação para 
controlar movimentos suspeitos, nomeadamente, 
nos aeroportos, estações de transportes, zonas co-
merciais e fronteiras com reforço de policiamento.

augusto machado
AmAcHADO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

será POssível sermOs felizes sOzinhOs?

a felicidade poderá ela ser 
o fruto de uma vida go-

vernada completamente pelo 
egoísmo? 
Sem necessariamente fazer 

mal aos outros, nós podemo-nos desinteressar de-
les e concentrarmo-nos exclusivamente sobre o 
crescimento do nosso bem estar pessoal. Os estu-
dos sociológicos contemporâneos mostram-nos 
entretanto que o amor, e a amizade, são elos afeti-
vos que constituem um dos principais motivos da 
felicidade (Com a saúde e o trabalho). Aristóte e 
epicure já tinham sublinhado: que não pode existir 
felicidade sem amizade, Aristóteles dizia não dis-
tinguir o amor conjugal da amizade: para ele, trata-
va-se do mesmo sentimento, implicando identida-
de reciprocidade, que unia o casal como amigos, o 
que fazia com que eles fossem felizes. Identidade, 
porque nós antes de tudo mais vimos na amizade 
“o espelho de nós mesmos” essa amizade com a 
qual partilhamos as mesmas aspirações, os mes-
mos gostos e centros de interesse, os mesmos va-
lores e eventualmente os mesmos projetos de vida. 
Nós somos felizes por termos encontrado um ser 
com o qual nós nos sentimos em comunhão sobre 
todo o essencial. Diogène Laerce transmite-nos 
que quando ele perguntava a Aristote o significado 
da palavra amigo, ele tinha o costume de respon-
der: “uma só alma que reside em dois corpos” onde 
ele acrescenta também que o amor para florescer 
tem que ser partilhado, e por outro lado nos diz que 
inevitavelmente seremos infelizes se amarmos al-
guém que não nos ama. O amor de amizade que 
nos fala Aristóteles implica a presença de um ser 

amado com o qual nós gostaríamos de fazer “obra 
de comunhão”: numa partilha de paixão artística, 
desportiva, lúdica, intelectual, na fundação de um 
lar. O filósofo precisa: que “um pequeno número 
de amigos é suficiente, igual como na comida não 
faz falta muitos ingredientes para fazer o molho”. 
Ninguém pode ser feliz sem amor, quer dizer sem 
viver uma experiência de comunhão afetiva. E isso 
não significa portanto que toda a forma de amor 
nos faça feliz. A paixão amorosa, por ser fundada 
pelo desejo físico e, muitas vezes, sobre uma re-
presentação idealizada do outro, pode também nos 
fazer muito infeliz. Sem duvida que existe algo de 
patológico numa paixão amorosa: idealização do 
parceiro, jogo de sedução, ciúmes, alternância de 
tristeza e de euforia, esperança e desilusão... Mui-
tas relações amorosas começam por um prologo de 
tipo passional, antes de aprofundar o conhecimen-
to sobre o parceiro, onde uma amizade dupla de 
cumplicidade, pode fazer em sorte que o amor seja 
duradouro e feliz. Certamente que existe em todas 
as relações afetivas uma dimensão dual de amor 
egocêntrico e de amor altruísta: nós preocupamo-
-nos ao mesmo tempo através do amor que damos 
e que recebemos, do prazer do outro e da sua felici-
dade e da sua realização pessoal. Esses dois aspetos 
são misturados de maneira muito diversa. O amor 
é por sinal mais forte e radiante que os amigos côn-
jugues se amam na reciprocidade de um amor for-
temente altruísta. Em qualquer das maneiras não 
nos devemos tornar infelizes por não podermos dar 
aos outros mais do que aquilo que podemos fazer. 
Montaigne condenava o espírito de sacrifício de 
numerosos cristãos e dizia-lhes de evitarem a ne-
cessidade de ultrapassarem as forças da natureza 
em tentar amar e ajudar os outros.

5
2 1
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OrçamentO. as 4 dúvidas e as 3 Certezas de marCelO
o Presidente fala do orçamento como “uma 

solução de compromisso” que não arreba-
tou ninguém e tem tudo a provar. Promulgou 
o diploma aprovado pela esquerda, mas com 
mais dúvidas que certezas.
Marcelo Rebelo de Sousa recorreu ao tom a que 

habituou o país durante longos anos de comentá-
rio político nas televisões: colocar tudo em cima 
da mesa e traçar possíveis respostas/riscos. Agora 
que é Presidente da República, o impacto é outro: 
o comentário passa a aviso sério e a análise das 
hipóteses em jogo transforma-se em exigência. 
Num formato a que prometeu recorrer sempre que 
tiver de explicar alguma decisão de peso ao país, 
Marcelo falou sentado a uma secretária e sem um 
discurso escrito para distribuir, para justificar por 
que promulgou o Orçamento do Estado para este 
ano. 
dúvidas: 1. “as previsões, mesmo revistas, 

não serão ainda demasiado otimistas?”
O Presidente nunca as coloca diretamente, re-

fere-se às dúvidas quase como teóricas, mas os 
recados ficam dados e o primeiro é sobre as pre-
visões económicas inscritas no diploma aprovado 
pela esquerda parlamentar. Marcelo lembra que 
elas foram revistas, quando o Governo levou o 
esboço Orçamental à Comissão Europeia, tendo 
de ceder a algumas exigências que lhe foram co-
locadas, entre elas a revisão das metas iniciais do 
défice e do crescimento e até de medidas. Quan-
do coloca a pergunta, o chefe de Estado responde 
também indiretamente, refugiando-se no que diria 
“uma análise fria”.
2. “Poderá ser executado sem medidas adicio-

nais que venham a exigir retificação?”
O anterior Governo retificou por oito vezes os 

Orçamentos do Estado que aprovou durante o seu 
mandato e Marcelo não se esqueceu disto quando 
falou na execução orçamental deste ano e se refe-
riu “à prática dos últimos anos”. A pressão neste 
capítulo foi colocada quase exclusivamente nos 
ombros do executivo de António Costa. 

3. “este modelo que aposta no consumo das 
famílias e público fará crescer a economia?”
A resposta está, mais uma vez, “sobretudo na 

execução do Orçamento”, de acordo com o chefe 
de Estado. Mas não só. “Depende do Plano Na-
cional de Reformas e do Programa de Estabilida-
de” que o Governo apresentará nos próximos dias 
e que vão estabelecer as linhas de ação para um 
horizonte mais largo (quatro anos) do que o do 
Orçamento do Estado. 
4. “a política é a arte do possível. 
Resta saber se o possível é suficiente”
O Presidente descreveu o Orçamento do Estado 

como um diploma que não enche as medidas de 
ninguém: do Governo, dos partidos que o apoiam 
e das instituições europeias. Os dois primeiros, 
descreve Marcelo, não tiveram o OE que teriam 
preferido e a Comissão Europeia não teve o que 
teria “apreciado”. E aqui deixou um aviso implíci-

to à necessidade deste equilíbrio constante, e que 
vai voltar a ser testado já nos próximos tempos — 
na apresentação dos dois documentos já referidos 
(o Plano Nacional de Reformas e o Programa de 
Estabilidade). Marcelo recorreu mesmo à velha 
máxima: “A política é a arte do possível”. Mas 
para voltar a frisar a incerteza: será esta uma me-
dida “suficiente”?
certezas: 1. “os portugueses 
precisam de saber com o que contam”
Aqui, o Presidente foi curto e grosso e acabou 

por justificar os quatro dias (em vez dos 20 que 
tinha disponíveis) que levou para promulgar o Or-
çamento: o país precisava de ter este instrumento 
em vigor rapidamente. Porquê? “Os portugueses 
precisam de saber com o que contam, no que vão 
receber e no que devem pagar”.
2. “a certeza do direito”
A existência de dúvidas constitucionais ou o es-

clarecimento sobre se tenciona enviar o diploma 
para o Tribunal Constitucional era um dos pontos 
que os últimos anos ditaram que o novo Presiden-
te deixasse claro na sua declaração. 
3. “É indiscutível que há preocupação social”
A ideia foi logo transmitida no início da declara-

ção, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter fala-
do da negociação em Bruxelas do Orçamento do 
Estado, com o Governo a ser confrontado com “a 
exigência de um défice mais baixo”, “previsões 
menos otimistas” e necessidade de conter medi-
das sociais ou o aumento de impostos indiretos, 
o que “aproximou o Orçamento do modelo ante-
rior”, sublinhou. Ainda assim, o Presidente admite 
que o resultado final foi um diploma onde se nota 
“preocupação social dirigida para certas camadas 
da população”.
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1-FC Porto B 67 37 20 7 10 66 43
2-Chaves 66 37 17 15 5 46 31
3-Famalicão 63 36 17 12 7 53 37
4-Feirense 62 37 17 11 9 41 31
5-Portimonense 60 36 16 12 8 45 39
6-Freamunde 59 36 16 11 9 43 25
7-Gil Vicente 57 37 15 12 10 47 37
8-Varzim 55 37 15 10 12 43 38
9-Desp. Aves 55 37 16 7 14 39 32
10-Olhanense 51 37 14 9 14 34 36
11-SC Braga B 50 37 13 11 13 39 41
12-Sporting B 50 37 14 8 15 47 46
13-Penafiel	 49	 37	 11	 16	 10	 39	 38
14-Sp. Covilhã 47 36 11 14 11 38 41
15-Atlético CP 45 37 11 12 14 38 40
16-Farense 44 37 12 8 17 37 43
17-Ac. Viseu 44 36 10 14 12 34 41
18-Mafra 44 37 10 14 13 28 32
19-V. Guimarães B 42 37 11 9 17 41 53
20-Leixões 42 36 11 9 16 37 47
21-Benfica	B	 41	 37	 11	 8	 18	 40	 51
22-Santa Clara 40 37 10 10 17 39 46
23-Oriental 34 37 8 10 19 39 53
24-UD Oliveirense 26 37 5 11 21 34 66

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 67	 27	 22	 1	 4	 71	 18
2-Sporting 65 27 20 5 2 56 17
3-FC Porto 61 27 19 4 4 53 23
4-Braga 50 27 14 8 5 46 22
5-Arouca 41 27 10 11 6 36 32
6-Rio Ave 39 27 11 6 10 37 38
7-Paços Ferreira 36 27 9 9 9 34 34
8-Estoril Praia 36 27 10 6 11 32 32
9-Nacional 34 27 9 7 11 33 39
10-V. Guimarães 34 27 8 10 9 37 42
11-Belenenses 33 27 8 9 10 36 54
12-Marítimo 29 27 8 5 14 36 52
13-V. Setúbal 28 27 6 10 11 35 47 
14-Moreirense 28 27 7 7 13 32 45
15-U. Madeira 25 27 6 7 14 18 37
16-Boavista 24 27 6 6 15 20 34
17-Académica 23 27 5 8 14 26 47
18-Tondela 14 27 3 5 19 24 49

  P J V E D GM GS

resultAdos
Rio Ave 1-0 Marítimo
Sporting 5-1 Arouca

V. Setúbal 0-1 FC Porto
Tondela 2-2 Belenenses

Nacional 3-2 V. Guimarães
Académica 0-3 Estoril Praia
P. Ferreira 0-0 Moreirense

 Boavista 0-1 Benfica
 Braga 2-0 U. Madeira

PróximA jornAdA
03/04 Arouca - Académica
  V. Guimarães - Boavista
  U. Madeira - V. Setúbal
  Belenenses - Sporting
  Benfica - Braga
  Estoril Praia - P. Ferreira
  Marítimo - Nacional
  Moreirense - Rio Ave
  FC Porto - Tondela

mArítImO 3-1 pOrtImONENsE
bENfIcA ADI brAgA

quArtOs-DE-fINAl

meiAs-finAis

 1ª Mão    2ª Mão
Villarreal - Sparta Praha 07/04  20:05 14/04  20:05
Athletic - Sevilla 07/04  20:05 14/04  20:05
Borussia Dortmund - Liverpool 07/04  20:05 14/04  20:05
Braga - Shakhtar Donetsk 07/04  20:05 14/04  20:05

 1ª Mão 2ª Mão
Bayern München - Benfica 05/04  19:45 13/04  19:45
Barcelona - Atlético Madrid 05/04  19:45 13/04  19:45
Paris SG - Manchester City 06/04  19:45 12/04  19:45
Wolfsburg - Real Madrid 06/04  19:45 12/04  19:45

BRAGA - FC PORTO (22/05/2016)

OItAvOs-DE-fINAl

“é PreCisO dar mais 
temPO a brunO de CarvalhO”
dias ferreira admitiu que, se as elei-

ções fossem hoje, votaria no atual 
presidente do sporting. 
Já foi candidato à presidência do Sporting 

mas, neste momento, Dias Ferreira apoia 

o atual líder ‘leonino, Bruno de Carvalho. 
“Ganhe ou não ganhe o campeonato é ne-
cessário dar mais tempo a este presidente, 

para que ele possa completar o que falta 
completar. É preciso também que o Spor-
ting tenha estabilidade e com este anúncio 
é dado tempo para que algumas pessoas, 
que se assumem críticas, comecem a pre-

parar uma alternativa. Acho 
que é o timing adequado”, 
referiu Dias Ferreira, em 
declarações à Antena 1. O 
antigo dirigente dos ‘leões’ 
realçou também que votará 
em Bruno de Carvalho. “Se 
as eleições fossem neste 
momento, votaria nele. Não 
vejo alternativa, sincera-
mente. Mais do mesmo do 

passado, nem vale a pena pensar nisso”, 
terminou.

‘fair-Play’ finanCeirO Obriga
fC POrtO a vender jOgadOres

sad portista não pode ultrapassar 
os 8,6 milhões de euros de prejuízo, 

conforme escreve o jornal a Bola. 
O FC Porto vai ser obrigado a vender 

jogadores, uma vez que está 
pressionado pelo ‘fair-play’ fi-
nanceiro da UEFA. Este ‘fair-
-play’ impõe um limite máxi-
mo de 30 milhões de euros de 
prejuízo, acumulado ao longo 
de três épocas e, uma vez que 
o FC Porto há duas épocas teve 
uma perda de 40,7 milhões, e na 
temporada seguinte lucrou 19,3, 
tudo somado dá um défice de 19,3 mi-
lhões. Isto quer dizer que o FC Porto pode 
apenas apresentar um prejuízo no valor de 

8,6 milhões de euros. E mesmo com a ven-
da de Imbula ao Stoke City, que rendeu 24 
milhões de euros, a direção da SAD por-
tista aponta para um lucro minimalista, o 

que obriga a venda de ativos para que as 
contas fiquem de acordo com as normas 
estipuladas pela UEFA.

“maxi alertOu-me Para
Os PerigOs dO benfiCa”
Jovem central nigeriano não poupou 

nos elogios aos companheiros de 
equipa. chidozie não fez por menos. 

Com várias lesões no eixo da defesa, o jo-
vem nigeriano aproveitou a oportunidade 
e foi pela primeira vez titular no FC Porto, 
no encontro frente ao Benfica, no Estádio 
da Luz. Neste momento já conta com seis 
jogos na equipa principal e, em entrevista 
à revista ‘Dragões’, o central desfez-se em 
elogios aos companheiros de equipa, que 

o ajudaram bastante na sua integração. “O 
Herrera, por exemplo, brinca imenso co-
migo; o Casillas também; o Brahimi e eu 

conversamos bastante... 
São todos impecáveis. 
Aliás, no próprio dia do 
Benfica x FC Porto, de-
ram-me muita força. O 
Maxi alertou-me para o 
perigo dos movimentos 
dos pontas-de-lança do 
adversário e disse que 
me ia apoiar. O Casillas 
ajudou-me a corrigir al-
guns movimentos. São 
gestos que te fazem ter 
a certeza de que fazes 

parte do grupo”, confessou o jogador de 
19 anos. Chidozie destaca ainda, em parti-
cular, um colega com quem tem um grande 
prazer em jogar. “Jogar na mesma equipa 
com o Casillas é um sentimento fantástico. 
É um guarda-redes que todos conhecem, 
que já ganhou tudo, e é um orgulho parti-
lhar o balneário com ele”, terminou.
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