
1851 Ontario E. 
514.563.1211

ANO 55 | EDIÇÃO Nº48  |  quArtA-fEIrA, 6 DE AbrIl 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

A SAntA Cruz tem tAlento, 
o evento dAS deSCobertAS 7

8
nelly FurtAdo é A mAdrinhA do 
novo A330 dA AzoreS AirlineS

lIgA DOs cAmpEõEs DA uEfA | quArtOs-DE-fINAl

bAyern 1
benFiCA 0



A Voz de PortugAl  |  6 de Abril 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

Apelo à ComunidAde
Gostaríamos de fazer uma pequena revista com a história 
do Divino Espírito Santo em Santa Cruz. Necessitamos 
de fotografias das coroações e nomes de todos os Mor-
domos da festa do Divino Espírito Santo em Santa Cruz. 
podem ajudar?

8 DE AbrIl: Sopa, polvo grelhado com
batatinha a murro ou bitoque, sobremesa

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).

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 
20h, para uma Assembleia Geral Extraordinária.

guitArrAS Ai Que SAudAde
Guitarras ai que saudade
O vosso trinar me inspira
Traz de volta a mocidade

Por quem minha alma suspira.

Guitarras ai que saudade
Escutar-vos é sonhar
Num véu de felicidade

Que fica p’ra além do mar.

Guitarras ai que saudade
O vosso som despenteia
Devaneio que persuade

Os sinos da minha aldeia.

Guitarras ai que saudade
Sinto no peito conter

Dor que minha alma invade
E submerge o meu ser.

Guitarras de sonho ledo
Que ao fado emprestam vida

Dizem adeus em segredo
Na hora da despedida.

Trinando notas dolentes
Na hora calma e serena

Dão gemidos comoventes
Como que a chorar de pena .

Guitarras a soluçar
Nesta hora mais sentida

Vossa ausência vai deixar
Nossa noite entristecida.

Guitarras ai que saudade
A noite chegou ao fim

Uma tristeza me invade
Guitarras chorai por mim!...

Euclides Cavaco

fEstA DA mArcHA DA Apc
grANDE mAtINé DOmINgO 24 DE AbrIl As 13H

Ementa: Sopa, pataniscas de bacalhau
franguinho, puré de batata e legumes

sobremesa
Animação musical Júlio Lourenco

diA dAS mãeS no Clube portugAl
O Clube Portugal de Montreal organiza a festa do Dia das 
Mães no dia 8 de maio de 2016 pelas 13h. A festa será 
animada pelo Júlio Lourenço. Reservas: 514-844-1406
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS
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editorial

AS vitAminAS têm beneFíCioS ComprovAdoS

Para escolher bem e não 
exceder as doses dos su-

plementos vitamínicos e mi-
nerais. 
Doses superiores a 1000 mg de ácido fólico 

podem camuflar uma deficiência de B12 o que 
poderia causar danos nervosos. Quanto à B6 
não exceder os 100 mg. Depois dos 50 anos 
as doses mais elevadas a médio prazo podem 
causar dificuldade com o equilíbrio, debilida-
de muscular e danos nervosos.
Para muitas pessoas, o risco de ultrapassar 

2,4 mg de B12 é reduzido e as pessoas com 
idade superior a 50 anos que tomam ácido fóli-
co devem também tomar pelo menos 100 mcg 
de B12 por dia.
Precisamos de grandes quantidades de «Cál-

cio» para manter dentes fortes e reduzir o risco 
de osteoporose, devendo a DDR de cálcio ser 
de 1000 mg para os adultos até aos 50 anos e 
1200 mg para idades que vão dos 51 em dian-
te, o equivalente a três ou quatro copos de leite 
magro por dia. Mais de 2500 mg de suplemen-
to de cálcio por dia podem provocar prisão de 
ventre e problemas renais.
O cálcio não trará grandes benefícios se não 

for acompanhado de quantidade suficiente da 
«Vitamina D», que permite ao corpo absorver 
o cálcio e o fósforo. A vitamina D está presen-

te apenas em alguns alimentos e sobretudo no 
leite, manteiga, na gema do ovo e em cereais 
fortificados para pequeno-almoço. E por outro 
lado produzida na camada subcutânea com o 
estímulo da exposição solar.  As pessoas mais 
velhas têm acentuada tendência para uma defi-
ciência em vitamina D, já que mais dificilmen-
te a absorvem dos alimentos. Para os adultos 
de idade compreendidas entre os 50 e os 70 
anos, a DDR é de 400 UI, e para além desta 
idade é de 600 UI.
Outro mineral vital para a saúde  dos ossos 

e dentes é o «Magnésio» com uma dose de 
420mg para os homens e 320 mg para as mu-
lheres. As multivitaminas fornecem em média 
25% da quantidade necessária, mas o magné-
sio também se encontra nos cereais integrais, 
nos frutos secos, nos legumes e vegetais de fo-
lhas verde-escuras. Em suplementos superio-
res a 350g, o magnésio pode causar diarreia e 
náuseas.
Embora as crianças, os adolescentes e as mu-

lheres em idade de procriar corram o risco de 
apresentar deficiência em «Ferro» os homens 
e as mulheres na pós-menopausa geralmente 
não precisam de suplemento deste mineral. De 
facto, nestes grupos o suplemento de ferro é 
possível de provocar mais danos que benefí-
cios, uma vez que se acumula no organismo.
Alguns medicamentos à base de produtos na-

turais podem ser perigosos quando tomados 
antes de uma intervenção cirúrgica. Os mais 
comuns são o «ginkgo biloba, o alho e o gen-
gibre». Todos eles podem impedir a formação 
de coágulos sanguíneos, tendo estado associa-
dos a hemorragias. Dois outros produtos, a er-
va-de-são-joão «um antidepressivo» e a kava 
kava «um relaxante» podem prolongar o efeito 
sedativo da anestesia.
os doentes devem deixar de tomar esses 

produtos pelo menos duas semanas antes da 
eventual intervenção cirúrgica, se possível e 
que informem o médico de todos os medica-
mentos e suplementos que tomam.
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primeirA domingA nA miSSão de
noSSA SenhorA de FátimA de lAvAl

domingo 3 de 
abril come-

çaram as domin-
gas do divino 

espírito Santo, a jovem amanda 
linhares sendo a Primeira do-
minga na Missão de nossa Senho-
ra de Fátima de laval.
Foi sem dúvida uma semana re-

cheada de muitas emoções, alegria 
e divertimento em casa da família 
Linhares em honra da avó de Aman-
da Linhares.
O culto do Divino Espírito Santo é 

comummente aceite como a maior 
manifestação de natureza religiosa 
dos Açorianos e o legado cultural 
que melhor define e caracteriza a 
Açorianidade. As festas do Divino 
Espírito Santo são uma realidade 
profundamente ligada à alma Aço-
riana seja qual for a sua ilha de ori-
gem ou lugar onde quer que vive o 
Açoriano, ele irá festejar as festas 
do Divino Espírito Santo.
A FÉ no Divino e nos seus sete 

dons: O Divino está presente em 

todo o lado, O Divino sabe de tudo, 
O Divino vê tudo, não havendo se-
gredos nem maldades.
Os SETE DONS: Sabedoria, En-

tendimento, Conselho, Fortaleza, 
Ciência, Piedade e Temor são a fon-
te de toda a sabedoria.

FranciSca 
reiS

frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm as próximas domingas são:
2ª dominga: ricardo oliveira.
3ª dominga: Joshua 
                      e daren Pimentel.
4ª dominga: graça raposo.
5ª dominga: ryanna Pereira.
6ª dominga: nélia Mendonça.

7ª dominga: Manuela da costa.
8ª dominga: Bianca Pereira.
a festa do divino espírito Santo 

acontece no domingo de Pente-
costes 50 dias depois da Páscoa, 
a segunda feira do espírito Santo 
foi instituída como o dia dos aco-
res, segunda-feira, 16 de maio de 
2016, para 2017, segunda-feira 5 
de junho 2017. Para 2018, segun-
da-feira 21 de maio 2018.

“Vinde, vinde entre nuvens de 
glória entre anjos e bençãos de 
amor entre os cantos de eterna 
vitória que os rubins vos elevam 
senhor”
ViVa o diVino
eSPírito Santo
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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

rla rÉnoVation
renoVaçÃo reSidencial

interior e eXterior

rui Miguel rodrigueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

o divino eSpírito SAnto
pASSou pelA ASSoCiAção doS pAiS

a associação dos Pais de 
Montreal, situada no 333, 

da rua castelnau o, coroou 
no domingo transato a primei-

ra dominga do centro comunitário divino 
espírito Santo, na igreja de nossa Senhora de 
anjou. 
As domingas  e respetivas coroações do Espíri-

to Santo, que honra a terceira pessoa da Santíssi-

ma Trindade, são as mais populares festas da co-
munidade, sim festas, porque na casa de cada um 
que recebe a coroa do espírito Santo é uma festa, 
durante sete dias consecutivos, o serão começa 
com a reza do terço, seguido de comes e bebes 
e muita animação musical, é uma autêntica ale-
gria. Termina no domingo com o momento mais 
alto que é a coroação e depois é a despedida, a 

coroa que é transferida para a casa de, a quem 
saiu a próxima Dominga e este ritual se repete 
até à realização da festa do mordomo, habitual-
mente dia de Pentecostes.
A sede da associação, voltou a ser durante uma 

semana um local de culto para orar ao Divino 
Espírito Santo, é muito bonito que isto aconteça 
ao menos uma vez no ano.
Celebrar o divino Espírito Santo nesta asso-

ciação, já vem sendo uma tradição nos últimos 

anos, e este ano foi sobre a presidência do João 
Pacheco.
Certamente esta semana irá ficar para sempre, 

gravada na memória de todos, tendo em conta 
a maneira como os seus dirigentes, associados e 
amigos viveram espiritualmente e socialmente a 
semana ao celebrar a primeira dominga. 
Foi uma semana com muita participação na 

reza do terço , mas na sexta e sábado a sala da 
associação estava completamente esgotada.
Na sexta-feira, de uma maneira diferente dos 

outros dias, o acordeonista Salomão animou mu-
sicalmente o terço que foi no decorrer de toda 

a semana celebrado pela senhora Santo Cristo, 
esposa de um dos fundadores desta associação 
“Abílio Santos”.
No sábado para encerrar a semana da reza do 

terço foi a vez de Jorge Pimentel e o seu grupo 
animarem o serão até às tantas da madrugada.
O Espírito Santo é assim, segundo o dizer dos 

nossos antepassados, oração e muita alegria.

Como é tradição, todas as noites após a reza do 
terço foram servidas comida, bebidas e doces a 
todos os presentes. Não esquecendo o trabalho 

daqueles que foram responsáveis pela cozinha, 
José Freitas, Ângelo e Abílio Santos.
Deixo-vos com esta reflexão, para as próximas 

semanas, quanto à ligação desta devoção com o 
numero sete, já que este fim de semana foi o iní-
cio das coroações das sete domingas e os 7 Dons 
do Espírito Santo. Diante de um mundo que bus-
ca prazeres sem medidas; dai-nos, Senhor, o dom 
do Concelho. Diante de um mundo dividido em 
constante discórdia; dai-nos, Senhor, o dom do 
Entendimento. Diante um mundo que valoriza as 
aparências e exterioridades; dai-nos, Senhor, o 
dom da Ciência. Diante de um mundo de incerte-
zas; dai-nos, Senhor, o dom da Sabedoria.
Diante de um mundo que tem dificuldade em 

resistir ao pecado e ao mal; dai-nos, Senhor, o 
dom da Fortaleza. Diante de um mundo insensí-
vel às realidades divinas; dai-nos, Senhor, o dom 
da Piedade. Diante de um mundo insensível, que 
não teme se afastar de vós, dai-nos, Senhor, o 
dom do Temor.

Mário carValho
mcArvAlHO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hAnlon sAnders teiXeirA
3187, rue saint-jacques, bur. 101

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

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

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632
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a Festa do di-
vino espírito 

Santo é uma rea-
lidade profunda-
mente ligada à 

alma açoriana. trata-se de uma 
forma de religiosidade popular 
impregnada dos mais puros e 
genuínos princípios cristãos, ali-
cerçada numa pluralidade de ma-
nifestações de amor ao próximo, 
que passam pela partilha de bens, 
pela solidariedade social e pela 

gratidão a deus, em profundo re-
conhecimento por graças obtidas.
As raízes ancestrais desta tradição 

popular radicam na sagrada escri-

tura e na espiritualidade medieval 
apresentada por Joaquim de Fiora, 
cujo pensamento, disseminando-se 
pela Europa, chegou até à Penín-
sula Ibérica através das diferentes 
ordens religiosas que nela se fo-
ram instalando – Cluny, Cister e 
Franciscanos e, por estes, aos Aço-
res, aquando da colonização des-
tas ilhas atlânticas. A génese deste 
culto, a sua promoção e difusão em 

Portugal é atribuída a D. Isabel de 
Aragão, casada com o rei D. Dinis, 
conhecida como a Rainha Santa.
A forte implantação e prolifera-

ção deste culto nas ilhas fica-se a 
dever a fatores de natureza variada 
de entre os quais se podem destacar 
as atividades cívica e pastoral dos 
franciscanos, a formação dos pri-
meiros colonos que já conheciam e 
praticavam estes ritos, a necessida-

Manuel neVeS
mNEvEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm de de proteção e de solidariedade na 

luta contra adversidades comuns: o 

isolamento e as intempéries que, 
ciclicamente, aconteciam no arqui-
pélago, a resistência à governação 
filipina, pela afirmação e prática das 
tradições e usos locais, entre outros.
A festa do Espírito Santo não se 

circunscreve apenas à realidade ar-
quipelágica açoriana, ultrapassou-a 
com o fenómeno emigratório das 
suas gentes, pelo que passou a fa-
zer parte integrante das suas vidas, 
nas comunidades que as acolheram. 
Deste modo e por este meio, este 
culto realiza-se, hoje, no Brasil, nos 

estados onde a presença açoriana 
e de açordescendentes teve grande 
expressão e significado; nos Esta-
dos Unidos, nas comunidades ra-
dicadas na área da Nova Inglaterra, 
Califórnia e no longínquo Havai, 
entre outros Estados; nas Bermudas 
e, por último, no Canadá, nas pro-
víncias do Ontário, Quebeque, Al-
berta, Manitoba e British Columbia.
As centenas de irmandades dis-

persas pelo arquipélago dos Açores 
e pelas comunidades açorianas da 
diáspora refletem fielmente o pro-

primeirA domingA nA SAntA Cruz
fundo significado e a abrangência 
que esta tradição centenária ocupa 

na vida dos açorianos e dos seus 
descendentes. Esta realidade está 
superiormente definida e expres-
sa nesta frase de Vitorino Nemé-
sio tirada do seu livro Mau Tempo 
no Canal – Obras Completas VIII, 

Lisboa, Imp. Nac., Casa da Moeda, 
1994, página 173 “… As Festas do 
Espírito Santo enchem a primavera 
da vida de um movimento fantás-
tico, como se homens e mulheres 
imitando os campos florissem”.
O culto ao Divino Espírito Santo é 

de tal modo emblemático da açoria-
nidade que o Governo dos Açores 
o associou à celebração do Dia dos 
Açores e da Autonomia, visto tra-
tar-se da manifestação pública que 
melhor define e identifica o povo 
dos Açores.
domingo foi a primeira coroa-

ção na igreja Santa cruz, as pes-
soas que coroaram foram: cíntia 
custódio, José Pacheco, elizabe-
te carreiro, Brian nunes costa. 
Parabéns a todos e a paz estejam 
com vós.

programa da semana
Quinta-feira 7 de março
- Festa da Primavera em Laval
  Entrevista com Mike Arruda

sábado 9 de abriL
- Divino Espírito Santo na Família Linhares 
- Angariação de Fundos em Hochelaga

inFo@tvpm.CA
514.993.9047

DIspONívEl NAs mErcEArIAs pOrtuguEsAs
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A SAntA Cruz tem tAlento, o evento dAS deSCobertAS

o palco da Missão da San-
ta cruz foi, por um ou-

tro ano, o sítio que oferece a 
comunidade portuguesa de 

Montreal uma oportunidade de fazer conhe-
cer os seus talentos. 
A Universidade dos Tempos Livres apresentou 

assim o seu concurso Santa Cruz tem Talento, 
com uma excelente animação de Esmeralda Bor-
ges e de Dauno Ferreira, que foram as vedetas 
da noite, com as suas piadas e as suas peças de 
teatro. Como todo bom concurso de talentos, três 
juízes tiveram o trabalho difícil de atribuir as no-
tas e escolher os vencedores de cada categoria. 
Os juízes foram o cantor Joe Puga, a Sylvia Pinto 
e, eu mesmo, Miguel Félix. 
Três categorias foram constituídas, que foram 

a juventude, o solo e os conjuntos. No grupo da 
juventude, o concurso contou com a participação 
do Steve, a Siena, o Brian, a Amanda e a Ma-
rieKately. O grupo solo teve a Ashley, o Jeffrey, 
a Jeni, o Sr. Ismael, a Sabrina e a Sra. Guimar. 
Na parte dos conjuntos, o júri teve a oportunida-

de de conhecer as Bonecas, o grupo de dança em 
linha de Irene, o duo de Brian e Jeni, o duo Na-
thalie e Suzi, o duo humorístico Suzette e Rafael 
e as Bruxas.
Foi difícil para escolher os três melhores de 

cada grupo. No grupo jovem ficou em 3º o Brian, 
em 2º a Siena e em 1º a Marie Kately. No grupo 
solo foi em 3º a Sra. Guimar, em 2º o Jeffrey e 
em 1º a Jeni. E, no grupo conjunto ficou em 3º 
o duo humorístico Suzette e Rafael, em 2º o duo 
de Brian e Jeni, e em primeiro o duo Nathalie e 
Suzi.

O jornal A Voz de Portugal ficou satisfeito por 
ter patrocinado este evento, que permitiu dar 
uma oportunidade aos talentos de subirem ao 
palco. Sublinhamos que o evento teve o apoio 

de varias empresas, como o restaurante Portus 
Calle, o Yellow, o Pharmaprix Felice Saulnier, 

Miguel FÉliX
mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm a Mercearia Sá e Filhos e outros. Até ao próxi-

mo ano, mas sobretudo queremos ver novamente 
nos palcos de Montreal, o Sr. Dauno Ferreira que 
fez um grande show durante este evento.
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nelly FurtAdo é A mAdrinhA 
do novo A330 dA 
AzoreS AirlineS

o novo avião da frota azores 
airlines foi batizado, no pas-

sado dia 23 de março, pela can-
tora e atriz luso-canadiana nelly 
Furtado, numa cerimónia presi-
dida pelo chefe do governo re-
gional dos açores, Vasco cordei-
ro. 
Esta nova aeronave, com o nome 

de Ciprião de Figueiredo (impor-
tante figura histórica da Região), 
representa um marco na história do 

Grupo SATA. É um virar da página, 
reforçando não apenas uma nova 
e moderna imagem da Companhia 
como também a expansão da frota 
a operar nas rotas interatlânticas, 
EUA e Canadá.
A renovada imagem da Azores 

Airlines revela uma forte ligação 
emocional com os Açores, pelo que 

foi definida a representação de um 
cachalote e a presença da cor verde, 
alusiva à riqueza ambiental do ar-
quipélago, em cada um dos lados do 
avião. O novo avião tem capacidade 
para 280 passageiros e 10 toneladas 
de carga. É parte da estratégia do 
Grupo a aquisição de um segundo 
aparelho, uma clara aposta quer no 
reforço das rotas de longo curso 
quer no conforto dos passageiros, 
elevando o posicionamento de mo-

dernidade e inovação da Compa-
nhia Aérea Açoriana.
O Grupo SATA e a Azores Airlines 

irão continuar a privilegiar a segu-
rança e qualidade, obedecendo aos 
mais elevados padrões definidos 
pelas autoridades do setor, nomea-
damente a Autoridade Nacional da 
Aviação Civil (ANAC).

ConCedidoS mAiS de 118 mil euroS
pArA ContinuAr à proCurA de mAddie

Madeleine Mccann desapa-
receu na praia da luz, em 

2007, mas o governo britânico 
continua a investir para apurar o 
que aconteceu.
A ministra do Interior britânica 

concedeu 95 mil libras, o equivalen-
te a 118.688 euros, à investigação 
para tentar encontrar Madeleine Mc-
Cann. Passados nove anos do desa-
parecimento da menina na Praia da 
Luz, Kate e Gerry McCann temiam 
que o inquérito fosse encerrado este 
mês. Com o novo investimento auto-
rizado por Theresa May, a Scotland 
Yard vai continuar a trabalhar na 
chamada ‘Operação Grange’, confir-
ma o jornal Mirror. Dos 30 oficiais 

originalmente envolvidos no caso 
desde o ano passado apenas quatro 
continuam alocados à investigação. 

A Operação Grange foi lançada em 
2011 e já custou quase 15 milhões 
de euros. Madeleine desapareceu de 
um apartamento turístico algarvio 
em 2007 onde dormia com os irmãos 
enquanto os pais jantavam com ami-
gos. Tinha apenas três anos de idade.

grAçAS A milhõeS inveStidoS,
londreS já tem um bAirro do QAtAr

os famosos barões do petróleo 
continuam a apostar forte na 

capital britânica apesar da queda 
progressiva do ‘ouro negro’. edi-
fícios históricos são agora pro-
priedade de alguns nomes conhe-
cidos de membros da família real.
Ainda não recebeu nome oficial, 

mas os quarteirões que circundam 

a embaixada norte-americana em 
Londres já estão a ser apelidados 
pelos especialistas em imobiliário 
como o ‘bairro do Qatar’. O nome 
surgiu devido ao forte investimento 
dos magnatas do país em casas de 
luxo nesta área específica da cida-
de de Londres, onde já se fala mais 
árabe do que inglês.

linhA AbertA:
514 482.0980

ContACto publiCitário:
514 366.2888

domingo dAS 15h àS 18h
5877 pApineAu, montreAl, QC

produtorA
roSA veloSA
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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

merceAriAs

monumentos

notários

PAdAriA

restAurAntes

renoVAções

câMBio do dólar canadiano
5 de aBril de 2016

1 euro = cad 1.500480
4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

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

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- Vida

assure-toi.ca
Plano Poupança

- reforma

Paulo F. gonçalves

restAurAntes

imPortAdores

inForMaçÃo Para queM lÊ.
reSultado Para queM 

anuncia.

notários

serViços consulAres
EmbAIxADA DE
pOrtugAl Em OtAvA
645 Island Drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 f.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em mONtrEAl
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
t.: 514.499.0359 | f.: 514.499.0366 | E-mail: Montreal@mne.pt
HOrárIO DE AtENDImENtO
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
Ass. mulHEr pOrt. DO cANADá T.:514.983-7837
Ass. pOrtuguEsA N.s.f. DE lAvAl   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
Ass. pOrtuguEsA DO cANADá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
Ass. pOrtuguEsA DO EspírItO sANtO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.254.4647
Ass. pOrtuguEsA DE lAsAllE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
Ass. pOrtuguEsA DE stE-tHérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
Ass. DA tErrA quEbEquENtE T.:514.237.3994
cAsA DOs AÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cENtrO cOm. DO DIvINO EspírItO sANtO
8672 Forbin Jason, Montreal T.: 514.353.1550
cENtrO cOmuNItárIO sANtA cruz
60 Rachel O., Montreal T.: 514.844.1011
círculO DE rAbO DE pEIxE T.: 514.843.8982
clubE OrIENtAl DE mONtrEAl
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugAl DE mONtrEAl
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
fEstIvAl pOrtugAl Em mtl T.: 514.923.7174
lIgA DOs cOmbAtENtEs T.: 514.844.1406
spOrt mONtrEAl E bENfIcA
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

ASSoCiAçõeS e ClubeS

filArmónicAs
fIlArmÓNIcA DIvINO EspírItO sANtO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
fIlArmÓNIcA pOrtuguEsA DE mONtrEAl
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

rAnchos folclóricos
cAmpINOs DO rIbAtEjO T.:514.648.8343
cANA vErDE T.:514.618.9087
EstrElAs DO AtlâNtIcO T.:450.681.0612
IlHAs DO ENcANtO T.:514.388.4129
rANcHO fOlc. sANtA cruz T.:514.844.1011
prAIAs DE pOrtugAl T.:514.844.1406

igrejAs
AssEmblEIA DE DEus T.:514.668.5601
Igr. bAtIstA pOrtuguEsA T.:514.577.5150
mIssÃO sANtA cruz T.:514.844.1011
mIssÃO DE Nª sª DE fátImA T.:450.687.4035

AjuDA à fAmílIA T.: 514.982.0804
AÇÃO sÓcIO cOmuNItárIO T.: 514.842.8045
INtEgrAÇÃO E culturA lusO T.: 514.252.5233

centros

lusItANA T.:514.353.2827
pOrtuguEsA DE brOssArD T.:514.466.9187
pOrtuguEsA DE lAvAl T.:450.681.0612
sANtA cruz - mONtrEAl T.:514.844.1011

escolAs

inForMaçÃo Para queM lÊ.
reSultado Para queM 

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

Pacote de experiência, 3 DIAs.
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

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 co-
locação 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

Vende-se

serViços

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 condução de classe 5. Precisamos tam-

bém um assistente paisagista. 
AssuNtO sérIO E

sAlárIO sEguNDO A ExpErIêNcIA.

514-766-8390

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

“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 anosde experiência. Salário competitivo
ruI fErrEIrA: 514-655-7168

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

Ofereço o meu serviço de limpeza de 
casa com experiência e referência.

Fátima Andrade: 438-993-3097

Precisa de senhora para fazer limpeza com experiên-
cia. Deve falar inglês. t.: 450 430.9449

rENOvAÇÃO | mANutENÇÃO | rEpArAÇõEs
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho, 

subsolo, etc. 438-396-8160

Companhia precisa de homens ou mulheres com ex-
periência na industria da limpeza para edificios corpo-
rativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro. 

450-975-2303 ou enviar CV 
por Fax 450-975-1977

† ErmElINDA prIOstE DA sIlvA
1926 – 2016

é com grande pesar, que a 
família vem por este meio in-
formar o falecimento em Mon-
treal, no passado dia 31 de 
março de 2016, com 89 anos 
de idade, de Ermelinda Prios-
te, esposa de Silvestre Da 
Silva, natural de Atouguia da 
Baleia, Peniche.
Ela deixa na dor o seu esposo, 
os/as filhos/as Aurélia (Her-
mínio Silva), Pedro (Micaela 
Cavalheiro), Afonso (Noémia 
Correia) e Teresa, os/as netos/
as Lígia, Karine, Sandra, Gaby, Mónica, Stephanie, Na-
tasha, James e Melinda, os/as 10 bisnetos/as, os irmãos 
Afonso (Amélia) e Jorge (Eugénia), os/as cunhados/as 
Carlos (Maria Emília), Álvaro (Maria Luísa), Graciano 
(falecida Rosa), Nuno (Lena) e João (Isabel), sobrinhos/
as, primos/as, assim como restantes familiares e ami-
gos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
6825, Sherbrooke E., Montreal
Tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António Rodrigues  
Cel.: 514-918-1848
A missa de corpo presente foi na terça-feira, dia 5 de 
abril de 2016 às 10h na Igreja Santa Cruz, tendo sido 
sepultada em cripta no mausoléu Frère André do cemi-
tério Le Repos St-François d’Assise.
Renovam com profunda saudade, a missa do sétimo 
dia, hoje quarta-feira dia 6 de abril de 2016, às 18h30 
na Igreja Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

† jOsé ANtErO cAbrAl
1954 – 2016

é com grande pesar, que a família 
vem por este meio informar o fale-
cimento em Montreal, no passado 
dia 31 de março de 2016, com 61 
anos de idade, de José Antero Ca-
bral, esposo de Ana Maria Pache-
co, natural de Rabo de Peixe, São 
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor a sua esposa Ana 
Maria, as filhas Victoria e Krysta-
lanne (Steven), os/as irmãos/as 
Emanuela, Laudalina (John), Car-
los (Johanne), Paul (Inês) e John, 
a sogra Maria Ascensão Maurício, o cunhado John (Fá-
tima), os/as sobrinhos/as, os/as primos/as, assim como 
restantes familiares e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
António Rodrigues  
Cell. 514-918-1848

O velório tem lugar amanhã, quinta-feira dia 7 de abril 
de 2016, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e na sexta-
-feira de manhã a partir das 8h. Segue-se a missa de 
corpo presente, na sexta-feira dia 8 de abril de 2016, às 
10h na Igreja Santa Cruz. Será sepultado em cripta no 
mausoléu Frère André do cemitério Le Repos St-Fran-
çois d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem-Haja.

† ANtÓNIO lOpEs 
Faleceu em Montreal, a 1 de 
abril de 2016, com a idade 
de 84 anos, o Sr. António 
Lopes, natural de Alvados, 
Porto-de-Mós, esposo da 
Sra. Celeste da Silva. 
Deixa na dor a sua esposa, 
suas filhas Graciete (José 
Antunes Alexandre), Otília 
(José Agostinho), seus netos 
João António (Neusa Lor-
val), Diogo (Isabel Miguel), 
Emanuel, seus bisnetos 
Francisco e José, sua irmã 
Ermelinda (José dos Anjos), 
familiares e amigos. 

Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa de corpo presente foi segunda-feira, 4 de abril 
de 2016, às 10h na igreja Santa Cruz. 
A missa do sétimo dia será quinta-feira 7 de abril, às 
18h30 na Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

serViços

Excellent Pavage, uma empresa da região de Laval 
especializada no domínio do pavé-uni, está atualmen-
te à procura de um chefe de equipa/instalador para di-
rigir uma equipa de pavé-uni. O candidato pretendido 
deverá ter uma sólida experiência em gestão de proje-
tos de pavé-uni. Deverá ser capaz de gerir e efetuar os 
trabalhos respeitando os planos, os orçamentos e pra-
zos de conclusão. Deverá também ter experiência com 
todos os aspetos técnicos relativos à conclusão do pa-
vé-uni: nivelação, cortes, degraus, muros, contornos 
de piscinas e outras especificações particulares.

Requisitos:
- conhecimento de leitura de planos
- conhecimento dos diferentes materiais
- experiência na gestão de equipas
- habilitado a conduzir bobcats e outros equipamentos
- minucioso e perfeccionista
- carta de condução válida

Enviar CV para: emploi@excellentpavage.ca, ou
contactar os recursos humanos pelo 514-766-4666.
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sAgItárIO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que signi-
fica Avareza. Amor: Mudança radical na sua vida afetiva. 
Saiba acompanhar o evoluir dos acontecimentos. Saúde: 
Procure passar o dia descansado e evite preocupações 

profissionais. Dinheiro: A semana promete ser muito equilibrada a 
nível profissional e económico. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

cAprIcÓrNIO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa 
Perda/ Falha. Amor: Evite arranjar problemas para si e para 
aqueles que lhe estão próximos. Saúde: Pense um pouco 
mais em si e dedique uma parte do seu dia a cuidar do seu 

bem-estar físico e psicológico. Dinheiro: Seja prudente e tente dar o 
melhor num emprego novo. Números da Sorte: 41, 36, 17, 25, 12, 5

AquárIO: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabi-
lidade, Estudo e Mistério. Amor: Seja persistente e não desis-
ta de conquistar o amor da sua vida. Saúde: Poderá sentir-se 
triste e deprimido e por isso sentirá necessidade de estar na 

companhia dos seus amigos. Dinheiro: As condições são favoráveis 
ao investimento. Números da Sorte: 40, 35, 16, 22, 10, 4

pEIxEs: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa 
Amor. Amor: Seja moderado e controle o seu arrebata-
mento. Vida social bastante agitada. Não terá mãos a me-
dir para tantas solicitações. Evite deixar para trás alguém 

muito especial. Saúde: evite deixar-se dominar pelo nervosismo e 
pela ansiedade. Dinheiro: é possível que seja repreendido por um 
erro que cometeu. Números da Sorte: 4, 7, 10, 11, 25, 3

cArNEIrO: Carta Dominante: 3 de Espadas, significa Ami-
zade. Amor: Surpreenda os seus familiares e prepare-lhes 
um jantar especial. Saúde: Possíveis dores abdominais. Di-
nheiro: O nervosismo tomará conta de si quando lhe delega-

rem uma tarefa importante. Números da Sorte: 45, 41, 4, 7, 18, 19

tOurO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Dis-
cussão, Negociação Difícil. Amor: Evite descontrolar-se e 
fazer cenas de ciúmes. Saúde: O seu estômago estará 
particularmente sensível. Dinheiro: Cuide dos seus negó-

cios o melhor que conseguir. Números da Sorte: 2, 23, 12, 14, 19, 8

gémEOs: Carta Dominante: o Mundo, que significa Fer-
tilidade. Amor: é possível que corra o risco de se magoar 
ao revelar os seus sentimentos. Saúde: Procure manter a 
calma e relaxe.  Dinheiro: Durante esta semana exigir-lhe-

-ão muita diplomacia e paciência. Vai receber um convite fantás-
tico e inesperado que o vai levar a sentir-se bafejado pela sorte. 
Números da Sorte: 5, 6, 4, 45, 41, 44

cArANguEjO: Carta Dominante: 3 de Paus, que signifi-
ca Iniciativa. Amor: Aceite os defeitos dos outros e lembre-
-se que ninguém é perfeito. Não se deixe influenciar pelas 
opiniões que os seus amigos têm da sua cara-metade. 

Tire as suas próprias conclusões. Saúde: Procure ser mais cons-
ciencioso e responsável. Dinheiro: Evite gastar dinheiro com ob-
jetos inúteis e dispendiosos. Números da Sorte: 8, 4, 1, 2, 5, 6

lEÃO: Carta Dominante: 9 de Ouros, significa Prudência. 
Amor: Surpreenda o seu amor com uma noite muito es-
pecial. Saúde: Não deixe que nada perturbe a sua paz.  
Vai sentir-se bem-disposto para enfrentar os desafios. Di-

nheiro: Procure ser direto e objetivo na apresentação dos seus 
projetos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 40, 5, 6

vIrgEm: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Via-
gem Inesperada. Amor: Não tenha limites quando o assunto 
é amor. Ultrapasse todas as barreiras e entregue-se à paixão. 
Saúde: Procure estar mais atento às exigências do seu orga-

nismo. Dinheiro: O seu orçamento semanal permitir-lhe-á fazer uma 
pequena extravagância. Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 40, 3

bAlANÇA: Carta Dominante: A Força, que significa For-
ça, Domínio. Amor: Aja corretamente com um amigo a 
quem involuntariamente prejudicou. Saúde: Não abuse do 
tempo que passa de pé, pois pode ser prejudicial para o 

seu sistema circulatório. Dinheiro: Procure ser sincero com um 
colega. Números da Sorte: 23, 9, 14, 15, 12, 10

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa 
Perda de Oportunidades. Amor: é possível que se sinta um 
pouco deprimido e desmotivado. Mais tarde ou mais cedo 
terá domínio sobre as situações que agora o preocupam. 

Saúde: Não se deixe abater por uma notícia menos agradável sobre 
a saúde de alguém muito próximo. Dinheiro: Demonstre a sua com-
petência e profissionalismo. Números da Sorte: 7, 8, 4, 10, 12, 11

horóscoPo mAriA helenA mArtinS

PAlAVrAs cruzAdAs
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AnedotAs

Jorge correia
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

o Ser Corrupto

com este novo e imenso 
caso dos Panama Pa-

pers, onde inúmeras figuras 
em todo o mundo, umas mais 

públicas, outras menos; umas aparentemente 
mais inocentes, outras assumidamente crimi-
nosas; umas mais queridas do público, outras 
menos; mas todas elas com uma marca indelé-
vel no seu caráter: a corrupção!
Para mim, como cidadão de origem lusitana mas 

com passagem por vários países neste mundo, não 
me admira que um determinado Sheik das arábias, 
um futebolista milionário, um ditador político ou 
um criminoso desconhecido do grande público, 
estejam envolvidos no esquema dos offshores e 
lavagens de dinheiro. O que me admirava antiga-
mente, mas agora já não, é a extensão da corrup-
ção que faz parte do DNA do ser humano nesta 
época que a Humanidade vive.
Esta característica assume proporções tanto mais 

intensas quanto mais indiferentes e complacentes 
somos com estas atitudes ou atos corruptos. É pre-
ciso entender que quando fazemos “um jeito” a 
um amigo, do qual esperamos traga “jeitos” em 

nosso favor, estamos automaticamente a entrar 
na máquina da corrupção. Muitos respondem que 
“então não há espaço para oferecermos ajuda a 
ninguém, pois trata-se de corrupção”! Ora aqui 
está a diferença: um ato ou palavra em favor de 
alguém não é corrupção se não traz prejuízo a 
outrem nem aprisiona o ajudado a uma malha de 
influências. Entre ajuda e favorecimento vai uma 
grande distância! 
As escolhas efetuadas são da responsabilidade 

pessoal, mas há também uma responsabilidade 
coletiva pois alguns destes esquemas são perfei-
tamente aceites em determinados países. Assim 
cria-se uma máquina administrativa (e fiscal) que 
acaba por criar uma malha interessante: o peixe 
miúdo não escapa enquanto o peixe graúdo es-
capa com facilidade. Não podemos ignorar tam-
bém que aos Estados interessa ter esses paraísos 
fiscais, para transações do próprio Estado assim 
como dos que trabalham para ele mas que retiram 
todas e mais algumas vantagens. Temos que por 
mais apurada que seja a legislação, por mais res-
tritiva seja a regulamentação aplicável, por mais 
eficazes sejam os instrumentos de intervenção e 
de penalização dos prevaricadores, jamais serão 
totalmente fiáveis, pois haverá sempre meios de 
fuga. Sem desmérito dos reguladores que se esfor-
çam pela equidade das leis, o que poderá e deve 
ser feito e que é completamente ignorado pela 
nossa sociedade é a educação cívica, que deve 
começar pelas próprias crianças, pois eles serão 
os adultos de amanhã. A formação cívica deve ser 
um objetivo assumido pela sociedade fomentando 
a consciência individual como primeiro árbitro e 
juiz das nossas ações. Sei que alguns leitores que 
por ventura passem os olhos por este texto ficarão 
desconfiados com esta proposta, pois está instala-
da muitas vezes na mente das pessoas uma asso-
ciação desta ideia com regimes totalitaristas. Mas 
este instrumento, ainda que mal usado nalguns 
regimes por se basear numa educação política to-
talitarista, ou seja, fazer todos pensar pela mesma 
bitola, tem o seu potencial positivo se for usado 
com objetivos e meios sãos. A formação cívica, 
apoiada em princípios humanos intemporais e en-
sinando o individuo a pensar por si mesmo, coisa 
rara mesmo nas nossas sociedades ditas livres; 
esta formação, que pretenda libertar o potencial 
do individuo em vez de o moldar a algum mo-
delo pré-definido, mas ensinando-o a respeitar as 
regras e por conseguinte o seu próximo e o meio 
físico e social onde se insere, estou certo, será a 
chave para transformar as sociedades, para trans-
formar o ser corrupto que ainda perdura na Huma-
nidade abrigado um pouco em todos nós.

HOrIzONtAIs: 1. Leito. Linguagem de um povo, consi-
derada nos seus caracteres especiais. 2. Pequena argola 
com que se enfeitam os dedos. Recuperar. 3. Assisti. A 
unidade. Altar cristão. 4. Sobre (prep.). Preparar (alimen-
tos) ao fogo. Alternativa (conj.). 5. Naquele lugar. Relativo 
a bronze. 6. Categoria. Entusiasmo artístico. 7. Ramada. 
Progenitor. 8. Graceja. Estado governado por um rei. A 
si mesmo. 9. Composição poética de assunto elevado e 
destinada ao canto. Aqueles. Sétima nota da escala mu-
sical. 10. Porção de gemas de ovos batidas com açúcar e 
um líquido quente. Texto ou conteúdo de um escrito. 11. 
Desejaram. Classe.
vErtIcAIs: 1. Piso de uma casa, inferior ao nível da rua. 
Embarcação comprida e estreita feita de um tronco esca-
vado, usada na África e na América. 2. Ser vivo irracional. 
O mesmo. 3. A mim. Pátria. Ave pernalta corredora que se 
assemelha à avestruz. 4. Perder a razão momentanea-
mente. Brisa. 5. Molibdénio (s.q.). Deseje. Contr. da prep. 
de com o art. def. a. 6. Progredir. Indivíduo do povo (fig.). 
Suspiro. Ante meridiem (abrev.). 7. Preposição. Nome da 
letra N. noroeste (abrev.). 8. Caminhava para lá. Refu-
tação. 9. Ovário dos peixes. Sufixo diminutivo. A minha 
pessoa. 10. Genuíno. Espécie de pastel, com recheio de 
carne, peixe ou legumes. 11. Mensageiro (fig.). Terreiro.

NO rEstAurANtE
- já a chamei três vezes! A menina não tem orelhas? - 
pergunta o cliente à empregada.
- Tenho sim, quere-as com feijão ou com ervilhas?

A sOgrA
Um homem encontra um amigo e diz-lhe:
- Estás cada vez mais parecido com a minha sogra. A 
única diferença é o bigode! O amigo responde-lhe: - Mas 
eu não tenho bigode! - Mas a minha sogra tem!

NA fArmácIA
Diz o farmacêutico para um fornecedor: - Há mais de 20 
anos que vendo estes comprimidos e nunca tive uma úni-
ca reclamação. Ora isto prova o quê?
Ouve-se uma voz muito sumida:
- Que os mortos não falam!

NO mANIcÓmIO
- Diga-me; por que está aqui?
- Por gostar mais de sapatos do que de botas!
- Mas isso é natural! Eu próprio prefiro os sapatos!
- Ah sim? E como gosta mais deles: cozidos ou fritos?

EstrAtégIAs DE vENDA
- Trago aqui belíssimos sabonetes... 
- Não quero! - Desculpe tê-la incomodado, minha senhora, 
mas julguei que a sua vizinha não tinha razão! - Mas... o 
que foi que ela disse? - Que escusava de bater à sua porta 
porque a senhora nunca se lavava! - Ora, a atrevida! Dê-
-me meia dúzia de sabonetes!
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HOrIzONtAIs: 1. Cama, Idioma. 2. Anel, Reaver. 3. Vi, Um, Ara. 4. Em, 
Cozer, Ou. 5. Ali, éneo. 6. Plana, Estro. 7. Rama, Pai. 8. Ri, Reino, Se. 9. 
Ode, Os, Si. 10. Gemada, Teor. 11. Amaram, Aula.
vErtIcAIs: 1. Cave, Piroga. 2. Animal, Idem. 3. Me, Lar, Ema. 4. Aluci-
nar, Ar. 5. Mo, Ame, Da. 6. Ir, Zé, Ai, Am. 7. De, Ene, NO. 8. Ia, Resposta. 
9. Ova, Ota, Eu. 10. Mero, Rissol. 11. Arauto, Eira.
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o Sonho determinA A CorAgem (1)

o antropólogo norueguês 
thor heyerdah estava 

convicto de que no século Xii 
povos nativos sul-americanos 
fizeram algo quase impossível, 
emigraram para a Polinésia 

e povoaram as pequenas ilhas encravadas no 
oceano Pacifico. 
Como é que eles fizeram essa travessia que tem 

milhares de quilómetros de distância? É de pasmar! 
Viajando em pequenas e frágeis jangadas. Esse era 
o pensamento de Thor. Muitos riram da teoria des-
se ousado antropólogo norueguês. Contudo, cren-
do firmemente nela, Thor elaborou um projecto 
que abeirava ao inacreditável. Em 1947, utilizando 
uma madeira leve e resistente de uma árvore, cha-
mada pau-de- balsa, ele e alguns amigos construí-
ram uma jangada semelhante àquelas que os povos 
usavam naquela época. Desse modo, sem nenhuma 
tecnologia moderna, ele resolveu reconstruir o tra-
jeto desses povos. Ele e mais cinco companheiros 
participaram na perigosa expedição. O risco era 
enorme. O projecto parecia loucura. Como é que 
uma pequena jangada poderia enfrentar as altas 
ondas do oceano Pacífico? Teriam grandes possi-
bilidades de ir a pique, de morrer afogados ou ser-
virem de banquete aos tubarões. Muitos apostaram 
no fracasso da expedição e tentaram dissuadi-los. 
Mas, quem consegue conter o ímpeto de um so-

nhador? Os sonhos animam a alma, renovam as 
forças. Quem nunca sonhou nunca correu riscos na 
vida, nunca lutou por algo que amou. Sob o risco 
de nunca voltar, eles partiram. No dia 28 de Abril, 
a partir do pequeno porto peruano de Callao, um 
navio conduzia a jangada denominada “Kon-TiKi” 
oceano a dentro. Quando a jangada era apenas um 
minúsculo ponto num mundo das  águas, o reboca-
dor desfez-se das amarras que o ligavam a ela. As-
sim Thor e seus amigos começaram a sua sinuosa 
e longa trajetória. Os olhos lacrimejavam e o cora-
ção vibrava no peito enquanto eles viam, pouco a 
pouco, o continente sumindo. O medo e a coragem  
misturavam-se nas águas da emoção enquanto na-
vegavam nas águas do oceano. Eram nada menos 
que oito mil quilómetros a serem percorridos. Thor 
e seus amigos construíram uma jangada de acordo 
com o modelo sul-americano antigo, mas ninguém 
sabia manobrá-la. Içaram uma vela redonda rogan-
do para que os ventos os impelissem em direção ao 
seu destino. No princípio, os ventos iam soprando 
suavemente. Mas aos poucos mostraram a sua for-
ça e sopravam as velas com impetuosidade. Os via-
jantes usavam como leme um longo remo preso à 
popa. Os sonhadores revezavam-se na real e exaus-
tiva tarefa de economizar energia. Passaram-se dois 
longos meses, uma eternidade diante da mesmice 
do azul oceânico. Parecia não haver grandes sur-
presas. Águas calmas mas emoção tensa. Porquê? 
Porque o medo formava ondas que desconfiavam 
das calmas ondas do mar.

Continuação na próxima edição

imigrAção ilegAl

chen Xiaomin, condenado por imigração 
ilegal tinha 9 identidades. era testa de fer-

ro de 156 empresas, para que os imigrantes ile-
gais pudessem abrir negócio próprio. 
Eram lojas, armazéns, bazares ou restaurantes das 

quais recebia comissão, a maior parte delas situa-
das no Norte do país . O homem conseguia autori-
zações de permanência em Portugal para cidadãos 
chineses com documentos falsos. Sentenciado a 12 
anos de cadeia, mas a justiça não sabe dele, é pro-
curado pela Iterpol. Ao longo de dez anos, lucrou 
quase 5 milhões de euros com vários esquemas de 
imigração ilegal envolvendo centenas de cidadãos 
chineses, a quem conseguia autorizações de per-
manência com documentação falsificada e através 
de uma rede de empresas de fachada. Mas, segun-
do a notícia no JN, a gigantesca mina de ouro de 
Chen Xiaomin, tradutor chinês naturalizado por-
tuguês, de 43 anos, acabou por ser desmantelada 
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras(SEF) 
em 2011. Mas a justiça deixou-o em liberdade. O 
homem, que usou pelo menos nove identidades e 
conseguiu, entretanto fugir de Portugal, terá sido 
visto em Jacarta, Indonésia. Este suspeito, barão 
do crime, trabalhava a partir de casa, em Matosi-
nhos. Inicialmente, constituiu 12 empresas, que 
lhe serviam para fazer falsos contratos laborais 
fictícios que os candidatos à legalização iam apre-
sentar depois ao SEF, no processo da legalização. 
Com simples variações nos próprios nomes e cor-
tes de cabelo diferentes ou através da falsificação 
de passaportes de terceiros, o vigarista manteve 
nove identidades diferentes.
A investigação do SEF permitiu estabelecer três 

formas de atuação: promovia a regularização frau-

dulenta de imigrantes, garantia a sua permanência 
em Portugal e adaptava a contabilidade das em-
presas reais e fictícias para o efeito. Por cada le-
galização cobrava até 6000 euros. E o negócio era 
bem lucrativo. Só no semestre que antecedeu a sua 
detenção, movimentou, segundo as autoridades, 
nas diversas empresas, 10,8 milhões de euros. O 
negócio começava em Portugal, através dos imi-
grantes, ou na China, por contactos telefónicos ou 
publicidade na Internet e nos jornais escritos em 
chinês. O imigrante podia estar na China, em Por-
tugal ou noutros países europeus. Nos primeiros 
contactos, o cliente entregava ao arguido o passa-
porte ou uma cópia e o dinheiro. Chen Xiaomin 
facultava depois os documentos necessários ao re-
gisto no SEF e posterior atribuição de número de 
contribuinte e à inscrição no Serviço Nacional de 
Saúde e Segurança Social. Para criar o percurso 
de pelo menos três meses de trabalho necessário 
à legalização, o arguido usava as 156 empresas de 
que era dono ou gerente. Com esta enorme fraude, 
Chen Xiaomin, assumiu, com as diferentes falsas 
identidades, a figura de testa de ferro para a consti-
tuição de 156 empresas que eram de facto detidas 
e geridas por imigrantes proibidos de terem negó-
cios em Portugal, por terem vistos que apenas lhes 
permitia serem trabalhadores dependentes. Esse 
esquema também constituía uma boa fonte de 
rendimento. Todas essas lojas, bazares, armazéns 
de retalho ou restaurantes onde os imigrantes sur-
giam, no papel, como empregados, mas eram eles 
que geriam os negócios. Mas o esquema não lhes 
saía barato. Pelo serviço, Chen Xiaomin cobrava 
uma renda mensal de 200 euros, como condição 
para continuar a dar a cara junto da Administração  
Tributária e movimentar as contas bancárias das 
empresas. Só aqui ganharia ele, facilmente, cerca 
de 30 mil euros por mês.

1384 - Trava-se a Batalha dos Atoleiros, com Espanha, 
no âmbito da guerra pela independência portuguesa.
1385 - João I, Mestre de Avis, é aclamado rei de Portugal.
1528 – Morre o pintor alemão Albert Durer, amigo do 
humanista português Damião de Góis.
1814 - Luís XVIII sobe ao trono, restaurando a monar-
quia francesa.
1835 - é promulgado o decreto de Maria II que cria a 
Beneficência Pública.
1838 - Morre José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos 
heróis da independência do Brasil.
1941 - II Guerra Mundial. Tropas alemãs invadem a Gré-
cia e a Jugoslávia. é ordenada a deportação de mais de 
150 mil judeus, residentes nos dois países.
1944 – II Guerra Mundial. Holocausto. As forças SS de 
Adolf Hitler, na França ocupada, fazem um “raid” nas 
principais cidades, para a captura de crianças judias. 
Serão deportadas.
1945 – é lançado o jornal Mundo Desportivo.
1961 – Crise Estudantil. Começa a greve na Universida-
de de Lisboa, após nova proibição do Dia do Estudante. 
Entre os líderes associativos destaca-se o aluno de Di-
reito Jorge Sampaio.
1962 - Portugal assina, em Genebra, o protocolo de 
adesão ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, 
que irá dar origem à Organização Mundial do Comércio.
1972 - O Egito corta relações com a Jordânia, pela pro-
posta do rei Hussein de criar um novo Estado palestiniano.
1983 – é criado o Tribunal Constitucional.
1984 - Challenger. Primeira reparação de um satélite no 
espaço.
1991 - O Iraque aceita a resolução 687 da ONU, sobre 
o cessar-fogo no Golfo, que retira ao país a capacidade 
de agressão.
1992 - Morre o escritor Isaac Asimov, 72 anos, mestre 
da ficção científica. O escudo entra no mecanismo das 
taxas de câmbio do Sistema Monetário Internacional.
1994 - O avião do presidente ruandês hutu Juvenal Ha-
byarimana é abatido no regresso da Tanzânia, onde ti-
nham decorrido negociações de paz com os rebeldes 
da Frente Patriótica Ruandesa (FPR, de maioria tutsi), o 
que desencadeia o genocídio de cerca de 800 mil pes-
soas de etnia tutsi.
2002 - Toma posse o XV Governo Constitucional, for-
mado pela coligação PSD-CDS/PP, liderado pelo social-
-democrata Durão Barroso.
2003 - O Governo português apresenta a reforma da 
tributação do património.
2011 – O ministro das Finanças entende que Portugal 
tem de pedir ajuda imediata. Em resposta por escrito a 
perguntas colocadas pelo Negócios, Fernando Teixeira 
dos Santos afirma que “é necessário recorrer aos me-
canismos de financiamento disponíveis no quadro eu-
ropeu”.

lApArOsO: Há micaelenses que dividem as pessoas 
em dois géneros: os laporosos (os maldosos) e os sa-
grados (os bondosos). Não é raro sermos ouvidos com 
atenção, sendo interrompidos com a palavra “sagrada”, 
em assentimento e em concordância com o que dizemos. 
Laparoso, pelo contrário, é alguém que prevarica, que 
não está agindo conforme a norma e, por isso, chamámo-
-lo de laparoso, numa corruptela de leproso. O laparoso é 
geralmente esperto, matreiro e astuto.

Estás cEgANgO! : Estás a tirar-me o juízo. A abor-
recer-me. Fico cega para te responder e para te dar um 
ensaio.

cáDE? : Onde está? Onde se encontra o objeto procura-
do. - Ó mulher, cáde a vassoura?
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 p j v E D
1-Leicester City 69 32 20 9 3
2-Tottenham 62 32 17 11 4
3-Arsenal 58 31 17 7 7
4-Manchester City 54 31 16 6 9
5-Manchester U. 53 31 15 8 8
6-West Ham 51 31 13 12 6
7-Southampton 47 32 13 8 11
8-Stoke City 47 32 13 8 11
9-Liverpool 45 30 12 9 9
10-Chelsea 44 31 11 11 9
11-West Bromwich 40 31 10 10 11
12-Everton 38 30 9 11 10
13-AFC Bournemouth 38 32 10 8 14
14-Watford 37 31 10 7 14
15-Swansea City 37 32 9 10 13
16-Crystal Palace 34 31 9 7 15
17-Norwich City 31 32 8 7 17
18-Sunderland 27 31 6 9 16
19-Newcastle 25 31 6 7 18
20-Aston Villa 16 32 3 7 22

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - clAssificAção

 p j v E D
1-juventus 73 31 23 4 4
2-Napoli 67 31 20 7 4
3-Roma 63 31 18 9 4
4-Fiorentina 56 31 16 8 7
5-Internazionale 55 31 16 7 8
6-Milan 49 31 13 10 8
7-Sassuolo 48 31 12 12 7
8-Lazio 42 31 11 9 11
9-Chievo 41 31 11 8 12
10-Genoa 37 31 10 7 14
11-Empoli 36 31 9 9 13
12-Atalanta 36 31 9 9 13
13-Torino 36 31 9 9 13
14-Bologna 36 30 10 6 14
15-Udinese 34 31 9 7 15
16-Sampdoria 33 31 8 9 14
17-Carpi 28 31 6 10 15
18-Palermo 28 31 7 7 17
19-Frosinone 27 31 7 6 18
20-Hellas Verona 19 30 2 13 15

 p j v E D
1-Paris SG 80 32 25 5 2
2-Monaco 55 32 14 13 5
3-Lyon 52 32 15 7 10
4-Rennes 51 32 13 12 7
5-Nice 50 32 14 8 10
6-Saint-étienne 48 32 14 6 12
7-Lille 46 32 11 13 8
8-Caen 46 32 14 4 14
9-Angers 45 32 12 9 11
10-Nantes 44 32 11 11 10
11-Bastia 43 32 12 7 13
12-Bordeaux 42 32 10 12 10
13-Marseille 39 32 8 15 9
14-Lorient 39 32 9 12 11
15-Guingamp 39 32 10 9 13
16-Montpellier 37 32 10 7 15
17-Stade de Reims 33 32 8 9 15
18-GFC Ajaccio 33 32 7 12 13
19-Toulouse 29 32 6 11 15
20-Troyes 14 32 2 8 22

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 72 28 23 3 2
2-b. Dortmund 67 28 21 4 3
3-Hertha BSC 48 28 14 6 8
4-B. M’gladbach 45 28 14 3 11
5-B. Leverkusen 45 28 13 6 9
6-FSV Mainz  44 28 13 5 10
7-Schalke 04 44 28 13 5 10
8-Wolfsburg 38 28 10 8 10
9-FC Ingolstadt 36 28 9 9 10
10-Hamburger SV 34 28 9 7 12
11-FC Köln 34 28 8 10 10
12-Stuttgart 33 28 9 6 13
13-Darmstadt 98 29 28 6 11 11
14-TSG Hoffenheim 28 28 6 10 12
15-W. Bremen 28 28 7 7 14
16-FC Augsburg 27 28 6 9 13
17-E. Frankfurt 27 28 6 9 13
18-Hannover 96 17 28 5 2 21

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Barcelona 76 31 24 4 3
2-Atlético Madrid 70 31 22 4 5
3-Real Madrid 69 31 21 6 4
4-Villarreal 57 31 16 9 6
5-Celta de Vigo 49 31 14 7 10
6-Sevilla 48 31 13 9 9
7-Athletic 48 31 14 6 11
8-Málaga 40 31 10 10 11
9-Real Sociedad 38 31 10 8 13
10-Eibar 38 31 10 8 13
11-Deportivo 37 31 7 16 8
12-Espanyol 36 31 10 6 15
13-Las Palmas 36 31 10 6 15
14-Real Betis 34 31 8 10 13
15-Valencia 34 31 8 10 13
16-Rayo Vallecano 31 31 7 10 14
17-Granada 29 31 7 8 16
18-Getafe 28 31 7 7 17
19-Sporting Gijón 27 30 7 6 17
20-Levante 24 30 6 6 18

eSPanha
lIga BBVa

F1: niCo roSberg venCe trAnQuilAmente em SAkhir no bAhrein

nico rosberg venceu do-
mingo passado a sua 16ª 

corrida de Fórmula 1, con-
quistando a quinta vitória se-
guida na categoria e a sua pri-
meira no circuito de Sakhir, 

no Bahrein, pista onde disputou a sua primei-
ra corrida de F1 há exatamente dez anos, em 
2006.
Nico Rosberg aproveitou-se de uma boa larga-

da enquanto que o seu companheiro de equipa e 
pole position Lewis Hamilton  acabou por largar 
muito mal. Pior para o inglês foi que o finlandês 
Valteri Bottas acabou por cometer um erro no 
ponto de travagem acertando no centro do seu 
monolugar, fazendo-o cair para nono. Hamilton 
teve de fazer corrida de recuperação, deixando o 

caminho livre para a vitória de Rosberg. O inglês 
terminou em terceiro, atrás de Kimi Raikkonen .
Rosberg saltou para a frente de Hamilton na 

largada, antes do seu companheiro de Mercedes 
sofrer o contato, para assumir uma liderança que 

ele não perderia mais. Mas o drama começou 
antes da largada, com o motor de Vettel explo-

dindo na volta de apresentação, o que o deixou 
fora da corrida. “Foi uma corrida muito curta 
hoje, eu nem mesmo suei”, comentou com um 
sorriso Vettel. A vitória de Rosberg coloca-o a 
17 pontos à frente de Hamilton na classificação 
do campeonato. Atrás dos pilotos que subiram 
ao pódio, Daniel Ricciardo entregou um de-
sempenho sólido para terminar em quarto pela 
Red Bull, enquanto Romain Grosjean, da Haas, 
surpreendeu novamente com um quinto lugar. 
“Foi uma luta inacreditável com a Williams, Red 
Bull e Toro Rosso”, disse Grosjean depois. “Não 
tive nenhum problema, eu poderia guiar o carro 
do jeito que queria em uma estratégia agressi-
va de pneus supermacios. “Mesmo empolgado, 
Grosjean mostra foco. “Há muitas áreas em que 
podemos melhorar, mas isso continua sendo um 
sonho. Estou muito feliz com o carro, eu tenho 
grande confiança na travagem o que me permi-
te atacar. Adoro o sistema implantado dentro do 
carro. Ele permite-me libertar o seu potencial. 
Agora, precisamos manter os pés no chão”.
Max Verstappen, da Toro Rosso, aproveitou 

um bom conjunto de pneus supermacios para 
terminar em sexto, ficando melhor do que Da-
niil Kvyat, da Red Bull que teve uma tarde bem 
desastrosa. Massa e Bottas ficaram em oitavo e 
nono, enquanto Stoffel Vandoorne conquistou os 
primeiros pontos da McLaren nesta temporada 
ao fazer a  sua estreia no lugar de Fernando Alon-
so, que como já noticiámos, sofreu um terrível 
acidente em Melbourne e foi impedido por or-
dens medicas de participar neste GP De Bahrain. 
Alonso sofre de um problema de pneumo-tórax.
Vandoorne superou o experiente Jenson Button 
na sua primeira tentativa, antes de lutar pela 10ª 
posição na corrida. Os pontos de Vandoorne são 
os primeiros de um piloto belga na Fórmula 1 
desde Thierry Boutsen no GP da Austrália de 
1992. “A largada foi um pouco difícil para mim, 
mas no final nós mais ou menos conseguimos 
maximizar a oportunidade”, comentou Vandoor-
ne depois da corrida. “Para a minha estreia na 
Fórmula 1, posso ficar muito feliz”.
Classificação final deste GP de Bahrein
1-Nico Rosberg, Mercedes; 2 -Kimi Raikko-

nen, Ferrari; 3 -Lewis Hamilton, Mercede
a terceira etapa da temporada 2016 de Fór-

mula 1 terá lugar na china entre os dias 15 e 
17 de abril.

hÉlder diaS
HDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

do CAnAdá A muniQue
por Amor Ao benFiCA
três amigos nem pensaram duas vezes 

quando souberam que o Benfica jogaria 
em Munique. 
Viajaram durante 12 horas e chegaram a tempo 

de ver passar a comitiva encarnada. Marco Fon-

seca, Bryan Antunes e Kevin Antunes, viajaram 
de Montreal para Toronto e daí para Munique. 
Tudo por amor ao Benfica. Fizeram uma entre-
vista com a raio TSF.
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1-FC Porto B 70 38 21 7 10 70 43
2-Chaves 69 38 18 15 5 49 31
3-Famalicão 67 38 18 13 7 57 40
4-Freamunde 65 38 18 11 9 46 26
5-Portimonense 64 38 17 13 8 47 40
6-Feirense 63 38 17 12 9 41 31
7-Varzim 59 39 16 11 12 47 40
8-Gil Vicente 57 38 15 12 11 47 39
9-Desp. Aves 56 39 16 8 15 43 37
10-Olhanense 52 38 14 10 14 34 36
11-Sporting B 51 38 14 9 15 49 48
12-Penafiel	 50	 38	 11	 17	 10	 41	 40
13-SC Braga B 50 38 13 11 14 40 43
14-Sp. Covilhã 48 38 11 15 12 38 42
15-Atlético CP 46 38 11 13 14 39 41
16-Ac. Viseu 45 38 10 15 13 35 46
17-V. Guimarães B 45 38 12 9 17 43 54
18-Mafra 45 38 10 15 13 29 33
19-Farense 44 38 12 8 18 38 45
20-Leixões 43 38 11 10 17 38 49
21-Benfica	B	 42	 38	 11	 9	 18	 40	 51
22-Santa Clara 41 38 10 11 17 39 46
23-Oriental 35 38 8 11 19 39 53
24-UD Oliveirense 26 38 5 11 22 34 69

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 70	 28	 23	 1	 4	 76	 19
2-Sporting 68 28 21 5 2 61 19
3-FC Porto 61 28 19 4 5 53 24
4-Braga 50 28 14 8 6 47 27
5-Arouca 44 28 11 11 6 39 34
6-Rio Ave 42 28 12 6 10 38 38
7-Estoril Praia 39 28 11 6 11 33 32
8-Paços Ferreira 36 28 9 9 10 34 35
9-V. Guimarães 35 28 8 11 9 38 43
10-Nacional 34 28 9 7 12 33 41
11-Belenenses 33 28 8 9 11 38 59
12-Marítimo 32 28 9 5 14 38 52
13-V. Setúbal 29 28 6 11 11 37 49
14-Moreirense 28 28 7 7 14 32 46
15-U. Madeira 26 28 6 8 14 20 39
16-Boavista 25 28 6 7 15 21 35
17-Académica 23 28 5 8 15 28 50
18-Tondela 17 28 4 5 19 25 49

  P J V E D GM GS

resultAdos
Benfica 5-1 Braga

Arouca 3-2 Académica
Marítimo 2-0 Nacional

V. Guimarães 1-1 Boavista
U. Madeira 2-2 V. Setúbal

Estoril Praia 1-0 P. Ferreira
Moreirense 0-1 Rio Ave
FC Porto 0-1 Tondela

Belenenses 2-5 Sporting

PróximA jornAdA
08/04 Boavista 15:30 Arouca
09/04 Académica 13:30 Benfica
  Sporting 15:45 Marítimo
10/04 Setúbal 11:00 Belenenses
  Nacional 11:00 Estoril Praia
  Tondela 11:00 U. Madeira
  P. Ferreira 13:15 FC Porto
  Braga 15:30 Moreirense
11/04 Rio Ave 15:00 V. Guimarães

mArítImO 3-1 pOrtImONENsE
bENfIcA ADI brAgA

quArtOs-DE-fINAl

meiAs-finAis

 1ª Mão    2ª Mão
Villarreal - Sparta Praha 07/04  15:05 14/04  15:05
Athletic - Sevilla 07/04  15:05 14/04  15:05
Borussia Dortmund - Liverpool 07/04  15:05 14/04  15:05
Braga - Shakhtar Donetsk 07/04  15:05 14/04  15:05

 1ª Mão 2ª Mão
Bayern München - Benfica    0-1 13/04  14:45
Barcelona - Atlético Madrid    2-1 13/04  14:45
Paris SG - Manchester City 06/04  14:45 12/04  14:45
Wolfsburg - Real Madrid 06/04  14:45 12/04  14:45

BRAGA - FC PORTO (22/05/2016)

OItAvOs-DE-fINAl

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

major league Soccer

GRUPO OESTE J P
1-FC Dallas 5 10
2-Sporting KC 4 9
3-Real Salt Lake 4 8
4-LA Galaxy 4 7
5-Colorado Rapids 4 7
6-Vancouver Whitecaps 5 7
7-SJ Earthquakes 4 7
8-Houston Dynamo 4 4
9-Portland Timbers 4 4
10-Seattle Sounders 4 3

impACto vS SounderS

o impacto de Mon-
treal voltou a perder 

pelo segundo jogo conse-
cutivo fora de casa. desta 
vez foi em Seattle frente 
aos Sounders por 1-0. 

Uma derrota amarga que chegou nos úl-
timos minutos do encontro e de bola para-
da. Foi um canto do lado esquerdo, em que 
Evan Bush saiu-se mal à bola e Clint Demp-
sey faturou para os homens da casa. O Im-
pacto começou bem o encontro e como tem 
sido o caso este ano, o Impacto entrou no 
jogo para vencer. Infelizmente, o Impacto 
saiu do jogo derrotado mas não sem muito 
trabalho e merecia melhor sorte. O ataque 
do Impacto não conseguiu aproveitar al-
gumas das oportunidades. Mais uma vez, 
Nacho Piatti foi um dos bons jogadores dos 
homens de Mauro Biello. O campeonato já 
vai no quarto jogo e notou-se porque Piatti 
foi constantemente marcado por dois ad-

versários. Neste jogo viu-se os dois laterais 
do Impacto apoiar muito mais o ataque do 
que tem sido a norma até agora esta épo-
ca. Camara e Toia foram mais ofensivos e 
Donny Toia até salvou o segundo golo dos 
Sounders no fim do jogo com um sprint 
impressionante. O Impacto fez um jogo 
bom mas sem ter muitas oportunidades fla-

grantes de golo. Alguns bons remates, mas 
muito longe de preocupar Sebastian Frei. O 
Impacto joga agora o seu próximo jogo no 
próximo Sábado às 16 horas frente ao Crew 
de Columbus, no que é uma repetição da 
meia-final de Este do ano passado. O jogo 
terá lugar no Estádio Olímpico.

daniel loureiro
DlOurEIrO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

“SonhAr FAz bem e o benFiCA
eStá noS oito melhoreS
dA europA”
Simão Sabrosa acredita que o Benfica 

poderá seguir em frente na liga dos 
campeões. Simão Sabrosa analisou, em 
entrevista à rádio renascença, as pos-
sibilidades do Benfica nos quartos-de-
-final da Liga dos Campeões, frente ao 
Bayern Munique. 
Para o antigo jogador ‘encarnado’, este 

será “jogo bastante difícil”, mas que a 
equipa tem possibilidade de ultrapassar 
caso “jogar da mesma maneira”. “Tem sido 
uma equipa muito compacta. Tem vindo a 
crescer de jogo para jogo. Rui Vitória tem 
tirado partido da qualidade do plantel”, 
afirmou. Quanto às possibilidades do Ben-
fica na competição, Simão Sabrosa não co-
loca limites, até porque “sonhar faz bem”. 

“Sonhar faz bem e o Benfica está nas oito 
melhores da Europa. Tem direito a querer 

chegar o mais longe possível e a pensar 
nas meias-finais. Tudo é possível no fute-
bol”, considerou.

“Sporting de brAgA tem AlgumAS ChAnCeS...”
domingos Paciência, treinador que 

na temporada 2010/2011 levou o 
Sporting de Braga à final da Liga Eu-
ropa em futebol, recordou a “equipa ex-
traordinária” de então e espera, agora, 
uma eliminatória dividida entre ‘arse-
nalistas’ e Shakhtar.
O técnico que treinou o Sporting de Bra-

ga entre 2009 e 2011, recordou à Agência 
Lusa a temporada 2010/2011, na qual os 
bracarenses conseguiram chegar a um fi-
nal europeia. “Recordo que foi uma equi-
pa extraordinária em termos de compor-
tamento, com maturidade e experiência. 
Houve jogos muito equilibrados e jogou-
-se com as melhores armas, sabendo que, 
por vezes, o poderio e o favoritismo estava 
do outro lado, como eram os casos do Li-
verpool, Benfica ou Dínamo Kiev”, afir-
mou o técnico de 47 anos.
O Sporting de Braga, agora de Paulo 

Fonseca, vai medir forças nos quartos de 

final da Liga Europa com os ucranianos 
do Shakhtar Donetsk, equipa que também 
defrontou em 2010/11, mas ainda na fase 
de grupos da Liga dos Campeões, que o 
Braga terminou em terceiro lugar.

“Neste momento, o Braga tem um bom 
plantel, já o mantém há dois anos. Há que 
referir o trabalho do Sérgio Conceição, 
porque fez um bom trabalho e conseguiu 
construir uma equipa. Este ano, o Paulo 
Fonseca melhorou-a, com dois ou três jo-
gadores”, referiu.



A Voz de PortugAl  |  6 de Abril de 2016  |  P. 16


