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AssociAção PortuguesA do cAnAdá

sextas-FeiRas na st-théRèse
A Associação Portuguesa de St-Therese organiza todas 
sextas-feiras do mês de março jantar convívio pelas 19h. 
Ementa: sexta-feira dia 25 de março é dedicado às pes-
soas da terceira idade. Ementa: sopa, Bacalhau à brás, 
sobremesa e café; devem reservar o seu lugar até segun-
da-feira. Para mais informações contactar: Lúcia Carvalho 
514.212.1552 ou associação.

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 24 de março
- Dia Mundial das Jornadas da Juventude

sábado 26 de março
- Sarrabulho à moda de Ponte 
  de Lima no Clube Portugal de Montreal

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
25 mArÇO DE 2016

Sopa, pescadinha de rabo na boca, salada
e arroz de feixão ou raia frita com salada

e arroz, sobremesa.PoemA dA semAnA

almoços no smb
Almoço na sede do Sport Montreal e Benfica, sábado dia 
19 de março, como é habito, e domingo dia 20 de março 
somente com reservas. A Páscoa está prómixa, reservem 
hoje! Carlos Fernandes: 514-229-8701 ou Acacio Valente 
514-808-5448. Já estamos a 60%!

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 sexta-feira santa haverá um 
jantar de bacalhau no forno com batatas e no sábado dia 9 
de abril celeberamos a noite branca, com um jantar, sopa, 
salada, sobremesa e café, prato principal frango à caça-
doura com animação musical Júlio Lourenço. Pedimos 
que tragam uma peça branca. Juntos fazemos a festa.

alma de poeta
Uma alma de poeta 

Contempla os universos 
E com estro interpreta 

As emoções nos seus versos. 
Em cortês galantear 

Faz das palavras poesia 
Com sentimento e rimar 

Em perfeita sintonia. 

E num êxtase sublime 
A sua alma dá guarida 

Aos versos onde se exprime 
P’ra dar ao poema vida. 
Correm rios de emoção 

Em cada verso escolhido 
E Divina inspiração 

P’ra harmonizar sentido. 

Nasce um poema qual filho 
Que o seu âmago produz 

Aonde reflecte o brilho 
Que a sua alma reluz... 
Na magia dum poema 

Ditado à simples caneta 
Há a mística suprema 

Duma alma de poeta!...
Euclides Cavaco

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.
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Manuel de 
Sequeira rodrigueS

mrODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

editorial

Riqueza e inseguRança são tRaços
CaRaCteRístiCos na Região da guiné

Falar do golfo da guiné 
é abordar uma região do 

atlântico Sul cuja importân-
cia geopolítica e económica 

tem vindo a captar a atenção crescente da co-
munidade internacional  e na qual Portugal, 
por razões de proximidade geográfica, rela-
ções económicas, laços históricos e presença 
da diáspora portuguesa, tem naturalmente 
especial interesse e responsabilidade.
Pode-se afirmar que riqueza e insegurança são 

traços característicos do contexto estratégico 
regional atual do Golfo da Guiné. Desde logo, o 
Golfo da Guiné dispõe de um enorme potencial 
em recursos naturais e offshore, mas ao mesmo 
tempo existem aqui importantes desafios de se-
gurança, como a pirataria, o crime organizado 
«sob a forma de tráfico de seres humanos, de 
drogas e de armas» o crescente radicalismo so-
cial, convulsões políticas e sociais. E tudo isto 
se reflete no crescente aumento da insegurança 
marítima.
Há em média, 30 navios de países membros da 

«União Europeia» a navegar permanentemente 
nesta região. Por outro lado, consta que 40% do 
petróleo que Portugal importa teve proveniên-
cia do Golfo da Guiné. Também cerca de 20% 

do gás e 50% do gás liquefeito, teve a mesma 
origem.
Relativamente à pirataria, predominam no 

Golfo da Guiné os ataques costeiros, assistin-
do-se sobretudo a ações de pilhagem e de roubo 
de carga, em particular de petróleo. Na última 
década o número de ataques de pirataria repor-
tados nas costas do Golfo da Guiné ultrapas-
sou o meio milhar. A solução pode passar por 
acções de âmbito político-diplomático, econó-
mico, cientifico-tecnológico, patrulhamento e 
vigilância aérea no quadro de participação em 
operações militares multinacionais na região.
Se desenharmos um triângulo da cooperação 

com o Golfo da Guiné no centro, um triângu-
lo dos países estrategicamente mais interessa-
dos, é evidente a identidade lusófona dos seus 
três vértices; Brasil, Angola e Portugal se lhes 
juntarmos os outros dois atores incontornáveis 

no Atlântico, os EUA e a UE, não será difícil 
compreeender pela simples geografia, que esta 
é uma questão que agrupa os principais pilares 
da política externa portuguesa e potencia a nos-
sa centralidade euro-atlântica na defesa e segu-
rança, porque Portugal não pode estar alheio ao 
que se passa.

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.
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cAsAis dA semAnA

Sábado dia 19 de março, 
o Círculo dos amigos de 

rabo de Peixe uniram-se para 
festejar entre amigos e familiares a tradicional 
festa do Chicharro.
O serão iniciou-se com as boas-vindas a todos 

presentes pela nova presidente Maria do Carmo 
Couto fazendo logo a apresentação da nova dire-
ção, Diane Borges, Olívia Paiva, Eduardo Leite, 
António Calisto, Natércia Calisto, Francisca Tei-
xeira, João Teixeira, e Clarêncio Brum. Seguin-
do um momento de silêncio em honra de todos 

que já partiram, o hino do Senhor Bom Jesus foi 
tocado, deu-se início ao tradicional e delicioso 
jantar, como sempre chicharros frescos do mar 
dos Açores, oferta de um dos maiores exportado-
res de peixe dos Açores, Senhor António Moniz, 
mais conhecido António Mineiro, acompanhado 
por sua esposa Eduarda e seu filho Renato, que ao 
longo dos anos deslocam-se da Vila de Rabo de 
Peixe para estarem presentes neste evento. Houve 
vários agradecimentos e vários prémios, a amiga 
Natália Grilo foi a vencedora do primeiro prémio, 

um anel de ouro português, oferta da Ourivesaria 
Portuguesa, e a Maria Reis a vencedora do prémio 
de presença.
A festa continuou pela noite dentro com alegria, 

boa disposição e animação, a música esteve a 
cargo do bem conhecido Jeff Gouveia, JG Night 
Productions, convidando o povo para dançar, não 
faltando o tradicional “BAILINHO” das casta-

nholas, Baile do Pescador único nos Açores, e a 
marcha à moda de Rabo de Peixe. Maria do Car-
mo agradeceu a todos que ajudaram na confeção 
da comida, ao excelente serviço, a todas as pes-
soas que ajudaram, de uma maneira ou de outra, 
para o sucesso da festa.  Entregou uma lembrança 
ao António Calisto (o homem do acordeão) pela 
sua dedicação ao grupo do Bailinho. Foi sem dú-
vida uma festa de alegria, e o mais importante, o 

convívio entre amigos. Os meus parabéns ao Cír-
culo dos Amigos de Rabo de Peixe.
ViVa a Vila de raBo de PeiXe SuaS 

genteS, SeuS aMigoS e FeliZ PÁSCoa 
a todoS oS noSSoS leitoreS.

Festa do ChiChaRRo dos
amigos de Rabo de peixe

FranCiSCa reiS
frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

foto dA semAnA
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oRiental em Festa

o Clube oriental come-
çou o seu ano nas ativi-

dades da cultura Portuguesa 
com uma noite de baile com 
o dJ entre-nós. um jantar a 

abrir o apetite com uns pastéis de bacalhau e 
camarão e carne de porco a alentejana e café. 
Festejou-se depois o dia 19 de março, o DIA 

DO PAI; segundo a tradição da igreja católica, 
inova-se também com origem desta data BABI-
LÓNIA, pois há mais de 4 mil anos, um jovem 
chamado Elmesu terá moldado em argila o pri-

meiro cartão. Desejava a seu pai, um rei Babiló-
nico famoso Nabuco, sorte, saúde, e longa vida e 
desde esta data tornou-se festa nacional. 

A sobremesa com um bonito bolo confecionado 
pela Padaria NOTRE-MAISON, o senhor presi-
dente GILBERTO ALVES solicitou a presença 
do Pai mais idoso, JOSÉ PINHEIRO, e o mais 
jovem FAUSTINHO ALVES para o corte da pri-
meira fatia desta maravilha gastronómica, e ao 
mesmo tempo apresentando a nova equipa de 
trabalho para mais um ano de muitas atividades e 
a próxima será já no dia 9 de abril, um jantar com 

a animação a cargo de Júlio Lourenço intitulada 
“NOITE BRANCA” agradecendo a participação 
se possível vestido de branco ou algumas indu-
mentária da mesma cor.
BEM-VINDOS A TODOS.

telMo BarBoSa
tbArbOsA@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Coisas do CoRisCo

Hoje queria vos falar de Vi-
gariCeS, já tenho escri-

to sobre o assunto mas gostava 
de vos dar , como é que vou di-
zer...
Uma revisão do assunto e atrair 

a vossa atenção às novas e velhas formas de vigari-
ce, sobretudo que as pessoas idosas estão a ser cada 
vez mais escolhidas como vítimas. Tenho a certeza 
que vocês todos conhecem alguém que tem a mãe 
ou pai ou os dois velhinhos e de vez em quando 
dizem... “eh pá já há uns dias que não passo ver os 
meus pais”. Pois sabem que o/a vigarista ele vai 
visitar os teus pais, sobretudo se eles têm algumas 
pataquinhas. Sabem que, 

hoje em dia, há muitos portugueses que são donos 
de uma pequena fortuna que é a sua casa, que eles 
compraram há muitos anos pelo preço da época 
mas que agora vale 500 mil ou mais dólares, até 
mesmo um milhão. E, muitas vezes alguém que em 
princípio só quer ajudar... fazer bem... a si próprio. 
Foi o que aconteceu a uma senhora Russa, Ve-

ronika Piela seu nome, que com 92 anos mesmo 
com o seu juízo todo foi internada numa casa de 
pessoas com Alzheimer, por uma amiga da família 
que mais tarde ficou com um mandato de responsa-
bilidade, falso claro, originando que Veronika fosse 
tratada como uma pessoa maluca incapaz de tomar 
decisões. 
Queria vos lembrar que a Veronika tinha vendido 

dois duplexes há uns anos atrás e tinha quase meio 
milhão de dólares em dois bancos diferentes, que 
foram transferidos para a conta dos vigaristas, eles 
eram três, um deles advogado.
Ela consegui fugir com a sua “Marchete” numa 

noite bastante fria e foi a policia de Montreal que a 
encontrou sentada num monte de neve só com a ca-
misa da residência, ela gritava que não estava ma-
luca e queria um polícia que falasse russo ou pola-
co. Tudo acabou bem para Veronika que agora está 

JoSé de SouSa
jsOusA@AvOzDEpOrtugAl.cOm numa residência ao seu gosto e os vigaristas estão 

passando pelo tribunal. Tirei esta história do jornal 
“Gazette”, achei que faria “uma asseadíssimas coi-
sas do corisco”. Falando em vigaristas eu tenho um 
tipo que tem duas caixas com 4 milhões de dólares 
presas na alfândega de Nova Iorque. À espera da 

minha autorização para serem enviadas à soleira 
da minha porta, como diz o correio eletrónico que 
recebi do meu grande amigo David Wilson...mas 
antes tenho que lhe mandar umas pataquinhas para 
o meu compadre David poder despachar aquela 
fortuna para minha porta.
É preciso ter muito cuidado, mesmo sendo pes-

soas que em princípio são sérias e honestas... às ve-
zes o diabo põe o juízo em caldo mesmo de BOAS 
ALMAS.
“QUANDO TU FAZES ALGUMA COISA MA-

RAVILHOSA E BONITA E NINGUÉM NOTOU 
A TUA OBRA, NÃO FIQUES TRISTE. TODAS 
AS MADRUGADAS O SOL É UM ESPETÁCU-
LO MAS MUITOS DE NÓS ESTAMOS A DOR-
MIR”. JoHn lennon. 

rla rénoVation
renoVaÇÃo reSidenCial

interior e eXterior

rui Miguel rodrigueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605
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a FilaRmóniCa poRtuguesa de montReal em Festa!

ter uma casa cheia numa 
das tradições portugue-

sas é o que nos aquece o co-
ração e o que nos dá vontade 
de continuar, independente-
mente dos desafios e das difi-

culdades que nos possam surgir.
Foi o que aconteceu com a nossa prestigiada 

Filarmónica Portuguesa de Montreal (FPM) que 
realizou no passado sábado dia 5 de março a fes-

ta da Matança do Porco. Uma festa animada pelo 
DJ Tony e com uma excelente refeição confecio-
nada pela prata da casa (onde quero desde já dar 
os meus parabéns  e agradecer por nos alimentar 
com a vossa comida deliciosa! Deram origem a 
uma ótima festa.
Agradeço a todos os sócios e amigos por terem 

mais uma vez feito desta festa um sucesso e que 
contamos com vocês para a realização da nossa 
2ª Dominga do Espírito Santo de Montreal.

Aproveito também para fazer um apelo aos jo-
vens, e, bem claro também aos adultos que se 
gostam de música e se querem aprender um ins-

PatríCia Ferreira
ErODrIguEs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

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

trumento a FPM tem uma escola de música para 
vocês. 
Vem fazer parte da nossa família para manter-

mos as tradições portuguesas vivas.
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gRandiosa Festa 
da pRimaveRa em laval

Hoje, tudo é possivel. este 
inverno foi um dos me-

lhores. não houve grandes 
tempestades de neve... não 
houve frio à bruta... houve um 
inverno suave onde as crian-

ças brincaram na rua e os pais passaram bons 
tempos com a família. Com tudo isso o inverno 
está a acabar e a primavera está a chegar.

Sábado passado foi a festa da primavera em La-
val, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, este 
evento prevê o que vai acontecer durante a pri-
mavera e o verão. Em primeiro lugar, o jovem 
Alex Moreira está cada vez mais na moda. Fa-
zendo bailar ao seu som, dando uma qualidade 
de som superior e dando brilho a cada festa que 
ele está presente como técnico de som ou DJ, ele 
faz milagres em tudo. Na parte artística, vinda de 
Toronto, Michelle Madeira. Não tive a oportu-
nidade de falar muito com ela. Mas, ela tem um 

SylVio MartinS
smArtINs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

carisma sensacional e também uma mala cheia 
de talento. Já é a terceira vez que ela vem aqui 
nos nossos arredores, mas foi uma primeira em 
Laval. 
E, pode ser por isso que ela faz um “SHOW” 

sensacional. Apresentando tudo o que ela é ca-
paz de fazer. WOW. Na parte do jantar, fiquei 

surpreendido, um jantar saboroso e a sobremesa 
foi muita boa. 
nesta noite foi uma verdadeira história de 

amor da missão: uma equipa de trabalhado-
res incansáveis, um serviço impecável, uma 
sala cheia de gente como nunca vi, um progra-
ma que foi para arrebentar tudo. e tudo isso 
foi para satisfazer o nosso povo. Sabendo que 
isto não cai do céu, devo dar parabéns à equi-
pa que organizou esta festa, mereceu muitas 
palmas e muito mais.
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Repos saint-FRançois CelebRou
o seu CentenáRio em Comunhão 

Foi na quarta-
-feira, 16 de 

março de 2016, 
que o cemitério repos Saint-
-François festejou o seu centená-

rio com uma missa e um coquetel 
para os seus convidados e com os 

paroquianos de Saint-François. 
uma exposição foi aberta na igre-
ja paroquial, no 700 rua georges-
-Bizet, contando a história do ce-
mitério desde 1724 até hoje. 
A missa foi presidida pelo Pe. 

François Baril e teve vários convi-
dados onde queremos sublinhar a 
participação do presidente do con-
selho de administração, Louis-Phi-

lippe Desrosiers e do diretor-geral 
Richard Prenevost.

As verdadeiras origens do cemité-
rio remontam à criação da paróquia 
em 1724, quando o arcebispo criou 
a paróquia Saint-François-D’Assise 
de la Longue-Pointe. Como a tra-
dição quer, um cemitério foi cons-
tituído ao lado da igreja paroquial. 
O primeiro defunto foi sepultado a 
10 de junho de 1724. Em 1841, o 
Sr. Nicolas Desautels, que não tinha 
herdeiro, legou à paróquia o seu 
terreno, que ia do rio Saint-Laurent 
até à autoestrada metropolitana. 
Em 1911, ao pedido do arcebispo 

de Montreal, monsenhor Paul Bru-
chési, um relatório faz a proposta 
de transferir o cemitério paroquial, 
para o terreno legado pelo Sr. Ni-
colas Desautels, porque tinha todas 
as condições para ter um cemitério. 
Foi a 16 março de 1916, que a lei 

criando a companhia do cemité-
rio do Este de Montreal Limitée, é 
sancionada pela Assembleia Legis-
lativa do Quebeque. A partir da pri-
mavera de 1916 e até à primavera 
de 1919, que 5633 defuntos serão 
transferidos do antigo cemitério 
para o novo. Como foi a paróquia 
que vendeu à nova companhia uma 
parte do terreno, a paróquia ficou 
assim a principal acionista da com-
panhia. A 23 de maio 1916, realiza-
-se a verdadeira primeira inumação 
de um defunto. Depois de várias di-
ficuldades, em razão da guerra, da 
gripe espanhol ou da crise econó-
mica, é só em 1961, que a compa-

nhia declara-se sem dívida. A 14 de 
janeiro de 1964, a arquidiocese de 
Montreal fica também acionista da 
companhia, em parte iguais à Fábri-
ca da paróquia.
Com os anos 70, o cemitério  vive 

uma modernização: com um novo 
escritório administrativo em 1978, 
que vai integrar um crematório, 
uma capela e umas salas refrigeran-
tes. Em 1982, o cemitério tem o seu 
primeiro mausoléu a pedido da co-
munidade italiana. E em 1986, de-
pois de uma consulta, a companhia 
muda de nome e fica conhecida por 
Repos Saint-François D’Assise.
Hoje em dia, o Repos Saint-Fran-

çois D’Assise toma conta da paz de 
250 000 defuntos nos seus terrenos 
e nos seus mausoléus. O cemité-
rio teve sempre uma missão social 
criando um espaço para a memória 
das crianças desaparecidas e um 
jardim dos anjos destinado para 
os bebés nascidos antes do termo. 

Também eles realizam a inumação 
dos corpos não reclamados em lu-
gar dedicado. Para o seu centenário, 
o Repos Saint-François D’Assise 
realiza várias atividades, como a 
inauguração do jardim João Paulo 
II, domingo 8 de maio de 2016. Um 
novo sítio internet está disponível, 
com mais informações sobre os 
seus serviços e como viver de ma-
neira serena o seu luto.
é nesse ano centenário, que o 

repos Saint-François d’assise 
vai começar uma nova página 
de história, com a nossa comu-
nidade portuguesa, com o futuro 
espaço dedicado à comunidade 
portuguesa, com o nome de Santo 
Cristo, que será inaugurado ofi-
cialmente com uma cerimónia de 
bênção, no 28 maio de 2016, com 
a presença do Sr. Padre José Ma-
ria Cardoso. a inauguração terá 
lugar 

Miguel
FéliX

mfElIx@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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atentados em bRuxelas matam pelo 
menos 34 e deixam mais de 180 FeRidos
explosões no aeroporto e metro da capital 

belga levaram pânico à população na ma-
nhã desta terça. atentados acontecem quatro 
dias após a prisão de Salah abdeslam, consi-
derado principal responsável pelos ataques 
terroristas de Paris.
Pelo menos 34 pessoas morreram nas explosões 

que atingiram o aeroporto internacional de Bru-
xelas e uma estação de metro perto de institui-

ções da União Europeia nesta terça-feira, quali-
ficadas por autoridades como ataques terroristas. 
Dezenas de pessoas ficaram feridas. “Há 11 mor-
tos em Zaventem” (o aeroporto internacional de 
Bruxelas), afirmou à AFP Pierre Mays, porta-voz 
do corpo de bombeiros. “Há também uma deze-
na de mortos em (estação de) Maalbeek, onde 
aconteceu uma explosão muito forte”, disse.
Um suicida cometeu o ataque no aeroporto e as 

autoridades avaliavam se parte dos responsáveis 
pelos atentados pode ter fugido, afirmou em en-
trevista coletiva um promotor federal da Bélgica. 
As explosões ocorreram dias após a prisão de Sa-
lah Abdeslam, apontado como um dos principais 
responsáveis pelos ataques e que foi capturado 
em Bruxelas, após uma caçada de quatro meses.
Pouco depois das 8h, duas explosões quase si-

multâneas atingiram a área de desembarque do 
aeroporto internacional de Bruxelas. “Primeiro 
aconteceu uma pequena explosão e depois uma 
mais forte na altura do check-in”, afirmou a jor-
nalista Teresa Küchler, do jornal sueco Svenska 
Dagbladet. “Todo o edifício tremeu, havia fuma-
ça por todos os lados e pessoas caídas no chão do 
terminal. Pedaços do teto caíram”, disse.
Imagens exibidas por canais de televisão mos-

traram cenas de pânico, com centenas de passa-
geiros fugindo do terminal, em meio à fumaça 
e aos vidros quebrados. “O teto caiu, havia um 
cheiro de pólvora”, contou à AFP Jean Pierre Le-
beau, um francês que acabara de chegar de Ge-
nebra. Várias testemunhas afirmaram que ouvi-
ram tiros e gritos em árabe antes das explosões.
A Procuradoria Federal confirmou à imprensa 

dezenas de feridos no aeroporto. Pouco depois 
aconteceu pelo menos uma explosão na estação 
de metro de Maalbeek, o bairro de Bruxelas onde 
ficam as instituições europeias. Um jornalista da 
AFP observou do lado de fora da estação 15 pes-
soas, com os rostos ensanguentados, recebendo 

atendimento médico.
O ministro do Interior, Jan Jambon, elevou o 

alerta de ameaça terrorista no país ao nível má-
ximo.
As explosões desta terça-feira acontecem após 

a detenção na sexta-feira em Bruxelas de Salah 
Abdeslam, principal suspeito dos ataques terro-
ristas de Paris em novembro, após quatro meses 
de uma operação de busca e captura.

aS reaÇõeS atraVéS do Mundo
Charles Michel, o primeiro-ministro belga, la-

mentou os “numerosos mortos e feridos, alguns 
gravemente”, nos “ataques cegos, violentos e co-
bardes” em Bruxelas. “É um momento trágico, 
um dia negro para a Bélgica”, assinalou. “Receá-
vamos um atentado e ele aconteceu”, explicou 
Charles Michel à imprensa.

António Costa reagiu a partir da Madeira. “Este 
combate contra o terrorismo é um combate que 
nos tem de mobilizar a todos”, afirmou o primei-
ro-ministro. Para Costa, trata-se de “um comba-
te de longa duração, não é um combate que se 
resolva rapidamente” e que “exige um combate 
em profundidade, uma cooperação institucional 
cada vez mais forte”.

O presidente dos Estados Unidos Barack Oba-
ma já foi informado acerca dos atentados em 
Bruxelas. Em visita oficial a Cuba, fonte oficial 
do presidente americano afirmou que “as autori-

dades americanas estão e vão continuar em con-
tacto com os seus congéneres belgas”.

Margaritis Schinas, a chefe do Serviço de Por-
ta-Voz da Comissão, fez saber num comunicado 
oficial que o organismo está em “contacto estrei-
to com as autoridades belgas”. “Os nossos pen-
samentos vão hoje para as vítimas dos ataques 
desta manhã, seus amigos e famílias. A nossa 
principal preocupação é a segurança dos que 
nos rodeiam aqui em Bruxelas e, em especial, 
a dos funcionários da Comissão Europeia. (…)
A União Europeia e as suas Instituições têm e 
devem permanecer resolutas. Permanecemos 
juntos, unidos, contra o terror.» A Comissão Eu-
ropeia está em alerta de segurança laranja.

No Reino Unido, David Cameron mostrou-se 
“chocado e preocupado”. O primeiro-ministro 
britânico escreveu no Twitter: “Faremos tudo o 
que pudermos para ajudar”.

“É um ataque contra a Europa democrática. 
Nunca aceitaremos que terroristas ataquem as 
nossas sociedades abertas”, salientou o primei-
ro-ministro sueco, Stefan Lofven.

Mark Rutte, o primeiro-ministro holandês, 
aconselhou os cidadãos holandeses a não viaja-
rem para a Bélgica devido aos atentados à bom-

ba, e que a presença policial foi aumentada nos 
aeroportos e estações de comboio da Holanda.

O presidente de França, François Hollande, 
convocou uma reunião de emergência devido às 
explosões de Bruxelas. O primeiro-ministro Ma-
nuel Valls, o ministro do Interior Bernard Caze-
neuve o ministro da Defesa Jean-Yves Le Drian 
estarão presentes.

Em Espanha, o ministro do Interior em funções 
também se vai encontrar com responsáveis da 
luta anti-terrorista. Jorge Fernandez Diaz discu-
tirá se o nível de alerta anti-terrorista deverá ser 
elevado em Espanha de 4 para 5.

Na Grécia, Alexis Tsipras também se manifes-
tou solidário com o povo belga. “Expressamos a 
solidariedade da Grécia para com o povo belga. 
O medo, o ódio religioso e o racismo não devem 
vencer na Europa”, escreveu no Twitter.
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o que a CiênCia já desCobRiu sobRe a pateRnidade
Celebrou sábado passado o dia do Pai. o 

lifestyle ao Minuto analisou algumas das 
mais recentes investigações e revela-lhe o que 
a ciência já descobriu sobre os pais (e a pater-
nidade).
  Ser pai é muito mais do que levar o filho ao 

futebol ou fechar a porta a todos os pretendentes 
da filha. E a ciência que o diga: nos últimos anos 
têm sido vários os estudos acerca da paternidade 
e do papel dos pais no crescimento e desenvolvi-

mento dos filhos. E se alguns resultados primam 
pelo carácter revelador, outros são verdadeira-
mente caricatos. 
A paternidade altera o cérebro do homem. Diz 

um estudo de universidades de Israel, que a pa-
ternidade origina uma transformação cerebral 
nos homens, surgindo novas ligações neurais li-
gadas à capacidade de cuidar. 
É o lado masculino do instinto materno e acon-

tece com a chegada de filhos biológicos ou ado-
tivos. Os recém-nascidos ‘apaixonam-se’ pri-
meiro pelos pais. Um estudo da Universidade do 
Minho revela que o ‘amor à primeira vista’ entre 
o filho (recém-nascido) e o pai é maior do que 
aquele que acontece entre o filho e mãe. 
Os homens com comportamentos sexuais mais 

arriscados tendem a distanciar-se (física e emo-
cionalmente) dos seus filhos, sendo o afastamen-
to maior quando a gravidez é desejada, diz um 

estudo da Universidade de Northwestern, nos 
Estados Unidos.
E sim, ser pai engorda. A mesma universidade 

norte-americana concluiu, numa outra investiga-
ção, que ser pai faz aumentar uns quilos na ba-
lança, esteja o homem próximo ou não do filho. 
Em média, cada homem engorda entre 1,5 e dois 
quilos quando é pai, verificando-se um aumento 
de 2,6% no Índice de Massa Corporal (IMC). 
A culpa? Essa divide-se entre o casamento e a 

falta de tempo para cuidados pessoais (uma vez 
que as atenções estão centradas nos filhos).
Mas não só: a má alimentação dos pais mexe 

com os genes dos filhos. 
As escolhas alimentares do homem não só in-

terferem com o próprio corpo e saúde como po-
dem mesmo alterar a linha genética da família, 
diz um estudo divulgado esta semana, que des-
taca que a má alimentação do homem aumenta 
o risco de obesidade e diabetes nos filhos. As 

crianças beneficiam mais quando são os pais a 
ler a história. Conta uma investigação da Uni-
versidade de Harvard (divulgada no final do ano 
passado) que as crianças que leem histórias com 
os pais são linguisticamente mais avançadas do 
que aquelas que partilham o momento com as 
mães. E quando os pais se preocupam o seu pro-
gresso escolar. 
Os filhos de pais que perguntam pelas no-

tas, que ajudam a estudar e que arranjam tem-
po para brincar tendem a ter melhores notas do 
que aqueles em que tais tarefas são feitas pelas 
mães, revela uma investigação da Universidade 
de Oxford.
a paternidade tardia está diretamente ligada 

a doenças dos filhos. Um estudo levado a cabo 
por cientistas norte-americano e suecos defen-
de que a paternidade tardia está relacionada 
com o aparecimento de vários problemas de 
saúde nas crianças.

apple pRepaRa CompRa
de 761 milhões de euRos

a apple estará alegadamente a preparar-
-se para adquirir a imagination techno-

logies, uma fabricante de chips sediada em 
londres. a intenção não foi manifestada pela 
apple mas sim por uma fonte próxima do ars 
technica.
As informações concedidas por esta fonte refe-

rem até que a tecnológica de Cupertino, listada 
como a terceira maior acionista da Imagination 
Technologies, estará disposta a adquirir esta em-
presa londrina pelo valor de 761 milhões, sendo 
que o interesse estará sobretudo ligado à linha de 
placas gráficas PowerVR.
Este montante deverá ser demasiado aliciante 

para motivar uma recusa por parte da Imagina-
tion Technologies, que já cortou em 300 postos 
de trabalho e até obrigou o CEO, Hossein Yas-
saie, a abdicar do lugar.
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Foto da semana

Cocktail da associação liberal de Vimont com a presença do ministro da saúde do quebe-
que, dr. gaétan Barrette e Jean rousselle deputado de Vimont acompanhado por anabela 
Monteiro, diretora de escritório do deputado e sua mãe.

Último «poRtugal em Festa»
a estação de Carnaxide can-

celou o seu programa de do-
mingo à tarde. a última emissão 
de “Portugal em Festa” será emi-
tida a 1 de maio. 
O JN sabe que a produtora Shine 

Ibéria já comunicou à equipa o fim 
do formato para o Dia do Trabalha-
dor. Em risco, ficam os empregos 
de mais de cem pessoas. Na origem 
da decisão podem estar as audiên-
cias do programa apresentado por 
José Manuel Monteiro, Rita Ferro 
Rodrigues, João Baião, Catarina 
Morazzo e Cristina Oliveira, bem 
como a quebra de receitas das cha-
madas de valor acrescentado. Este 

ano, o “Portugal em Festa” foi visto 
por uma média de 428 mil pessoas. 
Já o “Somos Portugal”, emitido pela 

concorrente TVI no mesmo horário, 
foi acompanhado por uma média de 
733 mil espectadores. No seu lugar, 
a estação de Carnaxide quer trans-
mitir filmes.
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Tel.: 514.943.7907

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

trAduções

CâMBio do dólar Canadiano
22 de MarÇo de 2016
1 euro = Cad 1.478180

4245 Boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

sErvIÇO ImpEcávEl

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

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
cONs. gErAl DE pOrtugAl Em tOrONtO
438 University Avenue | t.: 416 217 0966/0971
Aberto ao público todos os dias úteis das 8 às 15 horas

AssOcIAÇÃO DOs pAIs
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
Ass. DA mulHEr 
pOrtuguEsA 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
bANDA DE NOssA sENHOrA DOs mIlAgrEs
6024, Hochelaga, Montreal  T.:514.254.4647
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
IgrEjA 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

pOrtugAl NA zONA cENtrO
Vende-se por motivo de saúde um restaurante e habi-
tação. Esta propriedade situa-se a 500m da auto-estra-
da e da 1ª Portagem de Torres Novas. O restaurante 
tem 300m2, com uma esplanada coberta da 60m2 e es-
tacionamento à frente. Habitação no 1º andar 200m2, 
completamente remodelado de novo e terraço coberto 
de 70m2 na retaguarda. Para mais informações: 514 
475-4997 ou 438 934-5447

Vende-se

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



A Voz de PortugAl  |  23 de mArço de 2016  |  P. 19

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) 
responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis 
a aceitar para viver connosco ou não. Estamos 
prontos a patrocinar e oferecer contratos se ne-
cessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta 
de 2 crianças. Por favor, envie a sua informação, 
juntamente com o seu número de telefone para 
lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la 
com mais detalhes.

pAvé bOIsbrIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, pro-

cura pessoa com experiência para a colocação 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

Precisa-se de cozinheiro/a 
para trabalhar na grelha 
com exp. a tempo inteiro. 

pAtrícIA
514-814-0362

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

AlugA-se

emPregos

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

Aluga-se 41/2 em St-Michel perto no 8914 2ª avenida.
514-389-5678

serViços

Precisa-se de empregado 
de cozinha tradicional por-
tuguesa a tempo inteiro com 
experiência. 

514-849-0646

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 assistir 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 expe-
riência 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

assitente 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. 
 

 

Precisa de pessoa para fazer limpeza de uma casa, 3 
a 4 dias por semana em Boisbriand.

514-777-7449

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

emPregos

Precisa de operários para trabalhar 
na construção com experiência, no 

residencial. BOM SALÁRIO.
514-668-0656

oRação ao divino espíRito santo
Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo, 
Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que atin-
ja o meu ideal.  Vós que me concedeis o sublime dom de 
perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que me 
têm feito; Vós que estais comigo em todos os instantes, 
eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou e 
por tudo o que tenho e confirmar mais uma vez a minha 
esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a 
todos os meus irmãos na perpétua glória e paz. Amén! Pai 
Nosso e Avé Maria.
Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta ora-
ção três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três 
dias terá alcançado a graça por mais difícil que seja. Pu-
blicar assim que receber graça. Agradeçe-Vos Senhor as 
graças desejadas.                                                         I.g.

oRação ao divino espíRito santo
Oh! Divino Espírito Vós que me esclareceis de tudo, que 
iluminais todos os meus caminhos, para que eu possa 
atingir a felicidade; Vós que me concedeis o sublime dom 
de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o mal que 
têm feito; vós que estais comigo em todos os instantes, 
eu quero humildemente agradecer por tudo o que sou eu 
e por tudo o que tenho e confirmar mais uma vez a minha 
esperança de um dia merecer e poder juntar-me a Vós e a 
todos os meus irmãos na perpétua glória e paz. Amén! Pai 
Nosso e Avé Maria.
Obrigado mais um vez. A pessoa deverá fazer esta oração 
três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias 
terá alcançado a graça por mais difícil que seja. Publicar 
assim que receber graça. Agradeço graça recebida e peço 
perdão pelo atraso e protecção no futuro.                            I.g.

oRação
Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a 
vós peço pelo amor de Deus atendei ao meu pedido. Ó 
minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, pelo 
sangue que Jesus derramou do seu corpo. Pelas lágrimas 
que Jesus derramou dos seus Sagrados Olhos, atendei ao 
meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, deitai-me a Vossa 
Bênção, afastei de mim os inimigos e dai-me sorte na 
vida. Que olhos do mal não me vejam, que os inimigos se 
afastem e cortai a força aos meus inimigos e atendei ao 
meu pedido. Se eu alcançar a graça de... ficarei devota de 
vós e mandarei publicar esta oração, pela Graça recebida.                                      

I.g.

orAção

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

Restaurante Português precisa de um cozinheiro 
com experiência em cozinha tradicional 

portuguesa. Deve trabalhar 40h por semana.
514-293-8450
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ATENDIMENTO 
  
Dia 25 de Março – 6a feira Santa F E C H A D A 
  
  

A toda 
a comunidade 

portuguesa  
votos de uma 

FELIZ PÁSCOA 
 

 
 

4244, boul. St-Laurent             Montréal    Québec      H2W 1Z3 

Tel : (514) 842-8077   Fax:  (514) 842-7930 
 

 

bRasil: aFinal, lula
é ou não ministRo?
tomada de posse no governo 

do antigo Presidente está por 
enquanto suspensa. executivo de 
dilma já anunciou que vai recor-
rer da decisão.
  É um vai e vem ainda sem des-

fecho à vista. Lula da Silva, que 
foi convidado por Dilma Rousseff 
na passada quinta-
-feira a integrar o 
Governo enquanto 
ministro da Casa 
Civil, rapidamen-
te deixou de o ser. 
Passados 40 mi-
nutos, já a Justiça 
Federal de Brasí-
lia tinha decidido 
pela suspensão da 
nomeação, ale-
gando “existirem 
indícios do crime 
de responsabilidade” na operação 
Lava-Jato. Na, sexta-feira, Lula da 
Silva voltaria a ser ministro, após o 
vice-presidente do Tribunal Regio-
nal Federal, o desembargador Reis 
Fride, ter indeferido a liminar que 
suspendia a sua nomeação, conside-
rando que “a primeira instância da 
Justiça Federal não é a competên-
cia adequada para analisar o pedi-

do apresentado em ação popular”. 
O ex-Presidente voltaria a integrar 
o Governo, mas apenas por três ho-
ras. Foi esse o tempo suficiente até 
ter sido interposta uma nova liminar 
(providência cautelar), desta vez 
pela Justiça Federal de São Paulo.
Sabe-se, até agora, que o Gover-

no vai recorrer da decisão. Citado 
pelo portal G1, o advogado-geral 
da União, José Eduardo Cardozo, 
disse que tem “profunda discordân-
cia” do posicionamento do ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes, que considerou a 
nomeação de Lula como uma ma-
nobra para desviar as investigações 
da Operação Lava Jato.
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“hoje é um novo dia, um dia históRiCo”
as portas estão abertas tanto de um lado 

como do outro. Mas tanto Castro como 
obama concordam numa coisa: continuam a 
existir muitas diferenças “que não vão desa-
parecer” entre os dois países.

É o momento pelo qual se esperava desde 1959. 
Estados Unidos e Cuba decidiram finalmente 
restabelecer relações e concordaram na aproxi-
mação entre os dois países. Coube a Raul Castro 
e a Barack Obama explicar aquilo que tanto um 
lado como o outro esperam desta ‘nova era’ no 
continente Americano.
O presidente cubano foi o primeiro a ter a pala-

vra e começou por afirmar, desde logo, que o ob-
jetivo, a partir de agora, é “estabelecer relações 
diplomáticas” para que as duas nações possam 
cooperar e “obter resultados concretos”. Contu-
do, advertiu, “continuam a existir diferenças que 
dificilmente vão desaparecer”. Raul Castro reve-
lou que já foram assinados acordos sobre “inte-
resses mútuos” e que o intuito agora é manter 
esses acordos “regulares”. 
“Hoje, será assinado mais um [acordo], rela-

tivo à cooperação na agricultura”, acrescentou 
o líder cubano, adiantando que “na atualidade, 
está a ser negociado outro grupo de instrumentos 
bilaterais, para cooperarmos em esferas como o 
combate ao narcotráfico, a segurança do comér-
cio e dos viajantes e também da saúde”.
Foram ainda firmados acordos de cooperação 

na área da saúde, como “a colaboração na pre-
venção e tratamento de doenças transmissíveis 
como o Zika e outras doenças como o cancro”. 
Essa e outras cooperações, lembrou Raul Castro, 
“são benéficas não só para Cuba e EUA como 
para todo o hemisfério. Ainda assim, o presiden-

te cubano não deixou de dizer que “muito mais 
poderia ter sido feito, se este desbloqueio tivesse 
sido feito mais cedo”. Por isso mesmo, “reco-
nhecemos a posição do presidente Obama e do 
seu governo contra o bloqueio e as chamadas 

constantes que fez ao Congresso para que este 
fosse eliminado”.
“É um novo dia, um dia histórico”. A palavra 

foi tomada depois pelo presidente norte-ameri-
cano, que começou desde logo por dizer que “es-
tar aqui hoje era inimaginável”, mas que “este é 
um novo dia para os dois países”.
Obama brincou com o facto de as filhas o terem 

acompanhado na visita, porque “raramente o 
querem fazer por serem adolescentes”, mas que 
“quiseram vir nesta visita por perceberem a im-
portância deste momento histórico”.
O ‘Mr. President’ salientou também a presença 

de “quase 40 membros do Senado, tanto repu-
blicanos como democratas”. Essa presença das 
duas ‘fações políticas’, disse, “mostra o entu-
siasmo e interesse com que a América acolhe 
este relacionamento”.
Referindo-se finalmente às relações diplomá-

ticas, Obama reconheceu a evolução de Cuba, 
“que nos últimos anos cresceu muito enquanto 
Nação”. Ainda assim, reiterou as palavras de 
Raul Castro: “Ainda há várias diferenças entre 
nós [Cuba e EUA]”. Mesmo assim, “o futuro 
de Cuba será decidido pelos cubanos e por mais 
ninguém”.
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apontamentos sobRe a pásCoa

a esmagadora 
maioria, se-

não todos, os por-
tugueses estão 

relativamente a par da tradição 
Pascoal na cultura portuguesa, 
consequência da forte influência 
católica ao longo de séculos.
Quem de nós não festejou a Pás-

coa? Quem de nós se esqueceu dos 
“festejos”, das tradições do padre 
ou seminarista a circular de casa em 
casa para beijarmos a cruz? Quem 
de nós não se recorda das comemo-
rações com arrematações, oferendas, 
bandas de música, procissões e ou-
tros eventos sócio-religiosos? Quem 
de nós desconhece o coelhinho e os 
ovos da Páscoa? Eu arriscaria a dizer 
que ninguém desconhece, contudo 
há alguns apontamentos interessan-
tes que provavelmente passam ao 
nosso lado.
Certamente sabemos aquilo a que 

está associada a Páscoa, em que se 
comemora a ressurreição de Cristo 
após a sua crucificação (associada 
à sexta-feira santa), sendo um dos 
fundamentos da religião católica. 
Muitos comentários e opiniões têm 
sido manifestadas ao longo dos tem-
pos, com dúvidas acerca da veraci-
dade histórica dos eventos relatados 

no Novo Testamento, com dúvidas 
do significado da crucificação e res-
surreição, do próprio significado de 
redenção associada à ressurreição. 
Esta é uma das comemorações mais 
antigas da igreja católica, remontan-
do aos primórdios da sua formação 
até ao século VI que moldaram fun-
damentalmente aquilo que conhece-
mos como Páscoa.

reSSurreiÇÃo, Bartolo-
Mé eSteBan Murillo
O significado de redenção é de 

suma importância, pois aparecendo 
também noutras religiões, movi-
mentos religiosos ou mesmo como 

conceito filosófico, partilha entre to-
dos a necessidade de aperfeiçoamen-
to do ser humano, a possibilidade de 
aprender e corrigir erros cometidos, 
a possibilidade de nova oportunida-
de para se ser melhor. 
queda e redenÇÃo, 
FranZ tiMMerMann
O hinduísmo, uma das mais antigas 

religiões ou filosofias, com origem 
na Índia, que se ramifica entre vá-
rios outros movimentos filosófico-
-religiosos locais, que influenciaram 
na antiguidade assim como em pe-
ríodos mais recentes o mundo oci-
dental, assumia claramente a dico-
tomia corpo físico e espírito, e que 
este sobreviveria ao corpo físico por 
forma a que o espírito pudesse reto-
mar um novo corpo, para novas ex-
periências e aprimoramento pessoal 
rumo à perfeição (reencarnação). A 
reencarnação era e ainda é um con-
ceito amplamente conhecido nos po-
vos do oriente, em especial na Índia, 
ainda que tivesse algumas variações 
bizarras como a possibilidade de 
reencarnação em corpos de animais 
irracionais ou vegetais como puni-
ção para espíritos recalcitrantes no 
mal (metempsicose).

reinCarnaÇÃo, 
arte Hindu
A reencarnação, como processo 

para permitir a redenção do espírito, 
foi aceite pela maior parte dos filó-
sofos da antiguidade, desde Platão 
(com referência a Sócrates, ainda que 
haja dúvidas) até aos neo-platonis-
tas. Contudo, as chamadas religiões 
“abraâmicas”, as três principais são 
o Judaísmo, o Cristianismo e o Isla-
mismo, e as suas ramificações, não 
aceitam a reencarnação, assumindo 
a redenção como uma única absol-
vição dos “pecados” por parte da Di-
vindade. Por exemplo, o Budismo, 
descendente do Hinduísmo, inter-
preta a redenção como a eliminação 
dos desejos carnais e consequente-
mente libertação da roda de encarna-
ções, libertando assim o espírito dos 
sofrimentos materiais.
Ainda que haja semelhanças na 

ideia de que o ser humano, sendo es-
pírito na sua essência, é imperfeito e 
consequentemente comete erros (pe-
cados na interpretação das religiões 
“abraâmicas”) e necessita de aper-
feiçoamento enquanto ser que evolui 
no Universo, a forma e os processos 
para esse aperfeiçoamento diferem 
conforme as interpretações filosófi-
cas e religiosas. Não é de estranhar 
que a Páscoa coincida com a “Pas-
sover” ou “Pesach” judaicas que ce-
lebram a libertação do povo judaico 
da escravidão no Egito, liderados 
por Moisés. 
 ÊXodo do egito
O tema de libertação das amarras de 

sofrimento, que podem ter variadís-
simas formas do ponto de vista ma-
terial, coexistem nas mais diversas 
correntes filosóficas da antiguidade 
assim como das religiões “abraâmi-
cas” e seus movimentos associados. 
Vários movimentos pagãos também 
têm comemorações coincidentes 
ou muito próximas com a Páscoa, 
devido à proximidade desta com o 
equinócio da Primavera, evento as-
tronómico que aqueles movimentos 
pagãos comemoram.
O próprio tema dos ovos da Pás-

coa, tem semelhanças interessantes 
com outras religiões, ainda que hoje 
em dia, principalmente no mundo 
ocidental, seja uma atração comer-
cial por excelência nesta época. Por 
exemplo, persas da região do Irão, 
de influência do Zoroastrismo (reli-
gião anterior ao Islamismo fundada 
pelo profeta Zoroaster) assim como 
outras fés tinham por tradição usar 
ovos pintados para comemorar o seu 
ano novo, que coincidia com o equi-
nócio da Primavera.

oVo da PÁSCoa, 
PreSente do CZar 
niColau ii à Sua eSPoSa
Este curto e despretensioso texto 

sobre este período pascoal preten-
de acima de tudo mostrar o quanto 
é que as tradições estão interligadas 
entre si, dar uma ideia dessa mútua 
influência ao longo dos tempos e que 
afinal é mais aquilo que nos une do 
que aquilo que nos separa.

Jorge
Correia

jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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batman v supeR homem o despeRtaR da justiça
depois da sua luta titânica contra o ge-

neral Zod, Metropolis foi arrasada e o 
Super-Homem é a figura mais controversa no 
mundo. enquanto para muitos ele ainda é um 
emblema de esperança, um número crescente 
de pessoas consideram-no uma ameaça à hu-
manidade, e busca justiça para o caos que ele 
trouxe para a terra.

No que diz respeito a Bruce Wayne, o Super-
-Homem é claramente um perigo para a socie-
dade. Ele teme pelo futuro do mundo com um 
poder tão imprudente deixado sem disciplina, e 
assim ele veste a sua máscara e capa para corri-
gir os erros do Super-Homem.

A rivalidade entre eles é furiosa, alimentada 
pela amargura e vingança, e nada pode dissuadi-
-los de travar esta guerra. No entanto, uma nova 
ameaça escura surge sob a forma de um terceiro 
homem: aquele que tem um poder maior do que 
qualquer um deles para pôr em perigo o mundo e 
causar a destruição total.
O conflito de super-heróis que o mundo tem es-

tado à espera está finalmente a chegar aos cine-
mas, com um elenco de estrelas que irão dar vida 
às personagens que todos nós amamos.
Zack Snyder regressa como realizador após 

o enorme sucesso de 2013 de Homem de Aço, 
juntamente com Henry Cavill (O Agente da 

U.N.C.L.E.) no papel de Super-Homem. Tam-
bém participam Ben Affleck como Batman, 
Amy Adams como Lois Lane, e Gal Gadot como 
Mulher Maravilha. Batman v Super-Homem: O 
Despertar da Justiça é blockbuster explosivo, re-
pleto de ação que de certeza vai emocionar os fãs 
da DC em todo o mundo.
Batman V Super-Homem: o despertar da 

Justiça estreia nas salas já a 24 de março!
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passeio a CaCilhas

dá para ir de carro, mas 
o passeio pede travessia 

do rio a bordo de um caci-
lheiro. a viagem é rápida do 

terminal do Cais do Sodré são sete minutos 
até Cacilhas e chegando ao outro lado, é a pé 
que vale a pena fazer o caminho. a viagem 
faz-se na companhia de alguns turistas que 
de guia na mão sabem ao que vêm. ao lado 
do clube náutico de almada, está a fragata d. 
Fernando ii e glória, recuperada das chamas 
que consumiram o original de 1843 e trans-
formada em museu. 
Está aqui em doca seca, aberta a quem queira 

subir a bordo daquele que foi o último navio de 
madeira à vela da marinha construído em Damão, 
na Índia, utilizado para o transporte de pessoas e 
produtos que se trocavam na época. Do convés, 
reservado às manobras e condução, desce-se a 
bateria onde fica a artilharia de maior calibre, o 
fogão para as refeições e os aposentos do coman-
dante. A mesa da sala com louças de vista ale-
gre e talheres de prata posta para receber visitas 
importantes quando a fragata atracava, contrasta 
com as tábuas corridas na coberta imediatamen-
te abaixo, onde a restante tripulação e viajantes 
comia e dormia. A descida termina no porão, já 
abaixo da linha de água, onde se guardava a car-
ga. À distância, tem-se uma ideia de como eram 
as condições nesses seis a dez meses a bordo, 
tempo que duravam em média as viagens que 
regista mais de 100 milhas marítimas percorri-

das, o equivalente a cinco voltas ao mundo. De 
volta ao convés parecem não ter fim os mastros 
que atravessam toda a estrutura e se erguem ao 
céu. A vista para o mar da palha na popa vale o 
compasso de antes de abandonar o navio. Vamos 
então em direção a Rua Cândido dos Reis. Há 
cerca de três anos, a câmara Municipal de Al-
mada decidiu acabar-lhe com os carros e fazer 
um imenso passeio em calçada portuguesa, que 
ao contrário do outro lado do rio estão a destruir 
o nosso património no sistema. Lindo de se ver 
imitação de ondas de mar. Restaurantes, e são 
muitos, estendem as suas esplanadas em tempo 
adequado como é obvio. Muita gente nova tem 
vindo a apostar em lojas que estavam vazias, foi 

o caso de Sérgio Correia, o qual tive o prazer de 
conversar, e Célia Guerreiro ambos de 40 anos, 
que transformaram uma mercearia no chá de his-
tória, aberto em Junho de 2012 um mês antes da 
inauguração oficial da obra. Célia já percorria 
esta localidade, e diz que sempre gostou desta 
rua. Para decoração ficaram os móveis antigos 
que se enchem com objetos de outros tempos, 
uma máquina de escrever, um telefone, um gira 
discos, etc. tornando o ambiente acolhedor. Há 
uma variada gama de chás para acompanhar 
com varias doçarias próprias da casa de destacar 
o pastel de Cacilhas, mas há outras opções, vale 
a pena este passeio, que antigamente se dizia o 
passeio SALOIO.

Jorge MatoS
jmAtOs@AvOzDEpOrtugAl.cOm

hulk hogan venCe em tRibunal e ReCebe
100 milhões poR esCândalo sexual

antigo lutador viu um site na internet 
ser condenado depois de divulgar um 

vídeo íntimo.
Hulk Hogan, antiga lenda do wrestling, pro-

cessou um site de notícias de famosos por este 
ter divulgado um vídeo íntimo deste com a sua 
namorada da altura, Heather Cole, e foi-lhe 
dada agora razão no processo. 
O vídeo havia sido filmado em 2007, mas 

apenas foi divulgado em 2012. Terry Bollea, 
o seu nome verdadeiro, irá receber uma inde-
minização de 115 milhões de dólares, cerca de 
102 milhões de euros, depois de ter ganho o 
processo interposto em tribunal contra o site 
Gawker.

O antigo lutador irá, desta forma, receber 48 
milhões de euros relativos a danos económi-
cos, aos quais acrescem 54 por stress emocio-
nal.
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lEÃO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa 
Conclusão. Amor: Se existir desconfianças entre o casal, 
será difícil a harmonia. Saúde: Na saúde em geral não se 
sentirá muito bem. Dinheiro: Poderá ter tendência para 

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

vIrgEm: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Sentir-se-á irresistível e sentimental. 
Saúde: Poderão surgir bloqueios de ordem psicológica. 
Dinheiro: Oportunidade para executar aquele projeto com 
êxito. Números da Sorte: 2, 14, 22, 29, 37, 47

bAlANÇA: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa 
Iniciativa. Amor: Não viva obcecado com a ideia de perder 
a pessoa que tem ao seu lado.
Saúde: Não se desleixe e cuide de si. Dinheiro: As suas 

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

EscOrpIÃO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa 
Perda, Falha. Amor: Procure ser mais extrovertido, só tem 
a ganhar com isso. Saúde: Cuidado com as correntes de 
ar, está com tendência para se constipar. Dinheiro: Se 

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

sAgItárIO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa 
Inteligente, Prático. Amor: Festeje as datas importantes 
da sua relação. Saúde: Vá ao médico, nem que seja por 
rotina. Dinheiro: Pense bem antes de tomar qualquer tipo 

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

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

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

AquárIO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Se não disser aquilo que 
sente verdadeiramente, ninguém o poderá adivinhar. 
Saúde: Cuidado com o excesso de açúcar no seu sangue, 

pois poderá ter tendência para diabetes. Dinheiro: Este é um 
período em que pode fazer uma pequena extravagância, mas não 
se exceda. Números da Sorte: 2, 13, 37, 45, 47, 49

pEIxEs: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa 
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Não deixe 
que o seu orgulho fira a pessoa que tem a seu lado. 
Saúde: Faça uma caminhada por semana e verá como a 

sua circulação sanguínea vai melhorar. Dinheiro: Tente fazer um 
pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um dinheiro 
extra. Números da Sorte: 4, 18, 19, 26, 37, 42

cArNEIrO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que 
significa Avareza. Amor: Não seja mal-humorado, cultive 
diariamente o otimismo. Saúde: Faça alguns exercícios 
físicos, mesmo em sua casa. Dinheiro: Não deixe para 

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

tOurO: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa 
Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo 
de ser ridículo. Saúde: Cuidado com o frio.  Dinheiro: 
Momento favorável. 

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

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

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

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

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

horóscoPo maRia helena maRtins

PAlAVrAs cruzAdAs
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AnedotAs

Jorge Correia
jcOrrEIA@AvOzDEpOrtugAl.cOm

AstrÓlOgO – grANDE méDIum vIDENtE

prOfEssOr AIDArA
Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no ne-
gativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos 
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis 
que sejam: Amor, Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-
-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência 
Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com hones-
tidade e sigilo absoluto. Não perca mais tempo, um só 
telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395 fAlO pOrtuguês

Horizontais: 1. Chefe ou soberano dos Muçulmanos. 
Dar asas a. 2. Altar cristão. Vinha americana (Mad.). 3. 
Redil. Desejavam. 4. Tirar para fora à força. Com asas. 
5. Laje em que se acende o fogo. Anno Domini (abrev.). 
6. Unidade de medida agrária equivalente ao decâmetro 
quadrado. 7. Aqueles. Investe contra. 8. Ganir. Até ago-
ra. 9. Examinar a exatidão de. Cortar e triturar com os 
dentes. 10. Câmara pequena que se destina aos atores, 
nos teatros. Bebida alcoólica, proveniente da destilação 
do melaço. 11. Rezar, suplicar a Deus ou aos santos. 
Membrana que reveste certas cavidades do organismo 
e que segrega muco.

vErtIcAIs: 1. Grande desordem. Que se refere à Po-
lónia. 2. Relativo aos campos cultivados. Escapulir-se 
(fam.). 3. Que não pertence à Igreja. Assunto. 4. Face in-
ferior do pão. Encolerizar, detestar. 5. 21.ª letra do alfa-
beto grego. Tornar a abrir. 6. Membro guarnecido de pe-
nas que serve às aves para voar. Cólera. Órgão excretor 
que tem a função de formação da urina. 7. Planta poli-
galácea de sabor amargo. Mulo. 8. Causa inquietação. 
Gracejar. 9. Transporta. Canoro. 10. Provida de asas. 
Despedida. 11. Que tem rama. Qualquer instrumento de 
ataque ou defesa.

do bRasil paRa o mundo

Se não fosse a gravidade 
da situação, diríamos 

que o que se passa atual-
mente no Brasil era digno de uma telenovela 
com um dos enredos mais complicados mas 
ao mesmo tempo mais vistos por este mundo 
a fora.
O ex-presidente Lula da Silva, depois de ser 

“beliscado” pela justiça devido ao resultado da 
investigação judicial do processo “Lava Jato”, 
encontrou como saída aceitar uma nomeação 
para liderar um ministério do governo sobre a 
presidência da sua amiga próxima Dilma Rous-
seff. Esta nomeação torna mais difícil, mas não 
impossível, ser importunado pela justiça brasi-
leira a propósito desse processo. Sem falar no 
envolvimento noutros escândalos menores por 
parte de outras personalidades do próprio parti-
do de Lula (PT, partido dos trabalhadores) e dos 
partidos da oposição. Não me vou deter aqui 
em pormenores do modus operandi da justiça 
brasileira em comparação com a portuguesa ou 
canadiana, nem pretendo fazer julgamentos es-

pecíficos sobre as pessoas envolvidas. O que se 
pode tirar daqui para exemplo em qualquer par-
te do mundo é o resultado de uma grande nação, 
que tem um enorme potencial praticamente em 
todos os campos do conhecimento humano, en-
contra-se refém de interesses particulares que 
dilaceram todo um povo, toda uma nação que 
tem meios mais do que suficientes para se de-
senvolver por si mesma.
Este é um exemplo do que uma cultura de 

compadrio, de oportunismo, de descaramen-
to, de incapacidade de promover o equilíbrio 
e equidade entre os seus, pode provocar ao 
longo dos anos. O desgaste do povo brasilei-
ro, que merece melhor do que isso, é visível e 
preocupante, pois os ânimos escaldados numa 
sociedade que já tem violência como um dos 
seus principais problemas, podem originar per-
turbações consideráveis. Enquanto remarcados 
comentadores e estudiosos se entrelaçam numa 
discussão sobre as origens de tal fenómeno, não 
nos esqueçamos que a falta de princípios, com 
origem numa educação deficiente, é capaz de 
contornar quaisquer regulamentos ou conjun-
to de leis por mais rigorosas que estas sejam. 
No fim da cadeia é o ser humano que está no 
comando, e se este é deficiente em princípios 
humanos, princípios de igualdade, fraternidade, 
justiça, que são cada vez mais obliterados pelo 
orgulho e egoísmo cultivados na sociedade hu-
mana por todo o mundo, jamais veremos uma 
sociedade equilibrada e justa, não importa qual 
o sistema ou grupo de pessoas que esteja ao co-
mando.
a acrescer temos “profetas” políticos que 

aparecem nestas ocasiões, com ideias popu-
lares mas de consequências desastrosas, pois 
se estão revestidas duma forma diferente, o 
fundo é o mesmo: o oportunismo e o compa-
drio. não nos devemos também deixar emba-
lar e ser comprados pelo que nos “dão”, para 
não podermos exigir a apropriada justiça 
quando esta for necessária.

vElHOtA sEm INImIgOs!
Chegado o fim da missa de domingo, o padre dirigiu-se 
aos seus fiéis, perguntando:
- Quantos de vocês já conseguiram perdoar a todos os 
vossos inimigos? Quase todos na congregação levanta-
ram a mão. Insatisfeito, o padre repetiu a mesma pergun-
ta. Todos responderam desta vez, excepto uma velhinha, 
a D. Guiomar. - A senhora não está disposta a perdoar a 
todos os seus inimigos, perguntou o padre?
- Eu não tenho inimigos. Sr. Padre, respondeu a D. Guio-
mar, muito bem disposta e com um doce sorriso no rosto.
- Mas, D. Guiomar, continuou o Presbítero, isso é muito 
raro, quantos anos tem a senhora?
- Fiz 100 anos em Março, responde a senhora.
A congregação levantou-se e aplaudiu!
- A senhora pode vir aqui à frente a contar-nos como con-
seguiu chegar aos 100 anos sem ter inimigos?
A D. Guiomar foi, vagarosamente, até o púlpito, virou-se 
para a congregação e disse, orgulhosamente:
- Já morreram todos!

cOIsAs DE sENHOrAs!
Uma Alentejana entra numa farmácia e pede uma garra-
fa de frequência.
O farmacêutico, com ar de espanto, olha para ela e diz:
- Desculpe-me, nos meus 30 anos de experiência nesta 
profissão, nunca ouvi falar desse produto. É algum novo 
tipo de perfume?
A alentejana respondeu: - Ê cá nã sê!... O dotôri disse-
-me que aquando ê tiver lôca com comichão na persegui-
da, pra me lavar com “Frequência”!
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HOrIzONtAIs: 1. Califa, Alar. 2. Ara, Isabela. 3. Ovil, Amavam. 4. Sacar, 
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Relações pessoais

o objectivo de uma relação 
não tem nada a ver com 

aquilo que podemos ganhar 
com ela, mas com o que esco-

lhemos investir nela. 
Não digo que devíamos investir algo nela como 

meio de extrair dela o que desejamos receber, mas 
simplesmente investir algo nela como forma de 
percebermos quem realmente somos. Então, certi-
ficamo-nos de que tudo o que se investe numa re-
lação, investe-se com autenticidade. E nunca deve-
mos negar por um momento que seja, o nosso “Eu” 
verdadeiro. E se o nosso “Eu” verdadeiro não for 
suficientemente atraente ou capaz de manter essa 
pessoa na sala, então deixamo-la ir embora. Porque 
entrará nessa sala da vida alguém que ache o nosso 
“Eu” Verdadeiro suficientemente atraente. E quan-
do essa pessoa entrar na sala, como resposta à tua 
autenticidade, ficará contigo, porque não terás de 
fingir para a manteres na sala; percebes? E assim 
o sapateado pode terminar. E isto mudou a minha 
forma de encarar as relações. Mudou todo o para-
digma da minha experiência, porque finalmente 
entendi o que estava a fazer. Também entendi que 
as relações são a experiência mais importante que 
podemos alguma vez criar. E que, sem relações, 
nós não somos nada. Nesta experiência relativa, 
aquilo que eu sou só existe relativamente a outra 
pessoa. Quer dizer, ao nível da experiência, eu não 
posso saber uma coisa acerca de mim a menos que 
vocês estejam na sala. E imagina  que estás numa 
sala toda branca, totalmente branca: chão branco, 
teto branco, paredes brancas. E imagina que estás 
suspenso nessa sala, como que por magia, e não 
podes tocar em nada; estás ali pendurado, como um 
enfeite de Natal, sem sequer um fio a prender-te 
à sala, simplesmente suspenso no ar. Aqui estás tu 
neste mar de brancura. E imagina que não existe 
absolutamente mais nada. Durante quanto tempo 
é que achas que vais sentir que existes? E a res-
posta surgiu na minha mente: provavelmente, por 
muito pouco tempo. Porque, na ausência de tudo 
o resto, eu não sou. Não sinto que existo. Não pos-
so ter consciência de que existo. Não posso sentir 
que existo, a não ser existindo em relação a outra 
coisa. Por isso não posso saber nada acerca de mim 
mesmo. No entanto, se alguém entrasse nessa sala 
branca e pintasse uma pequena mancha de tinta na 
parede, um pequeno ponto na parede, a partir do 
momento em que conseguisse ver esse pontinho, 
eu passaria a existir. Primeiro passariam a existir o 
“aqui” e o “ali”, a noção do espaço. Porque o ponto 
estaria ali e eu estaria aqui. Eu começaria a definir-
-me em relação à outra coisa. Neste caso, o ponto 
na parede. Eu imaginaria que sou a coisa chama-
da... talvez proferisse uma palavra que soasse como 
“maior”. Talvez tivesse a audácia de dizer que, em 
relação ao ponto na parede, eu sou “mais in-te-li-
-gen-te” ( às vezes penso que sou muito mais inte-
ligente que um ponto na parede, mas de um modo 
geral imagino que sou) Talvez seja mais rápido ou 
mais lento, mais “isto” ou mais “aquilo”, se é que 
me entendem, em relação ao ponto. Se puserem 
um gato na sala, eu terei subitamente   experiên-
cias muito mais profundas de mim mesmo, porque 
o gato é muito maior que o ponto na parede. Co-
meçaria  a formar uma série de conceitos acerca de 
mim mesmo. Talvez o gato seja mais macio do que 
eu, mas talvez eu seja muito mais velho do que o 
gato, ou outra coisa qualquer. Percebem, começo 

a conceber-me na minha própria experiência, ba-
seado naquilo que existe à minha volta. Assim,  as 
relações - agora estou a falar no campo do relativo, 
no qual existimos sob uma forma física -, as rela-
ções com outras pessoas, lugares e coisas não são 
apenas importantes, são vitais. E na ausência das 
relações com tudo o que existe, nós não somos, não 
existimos. E assim começo a entender a razão pela 
qual as relações existem. Eu não só me conheço a 
partir da minha relação convosco, mas, literalmen-
te, defino-me a partir dela. Ou seja: eu defino-me 
e nesse sentido recrio quem eu sou em relação a 
quem vocês são. Eis um pormenor interessante. 
Em ultima análise, eu não posso recriar-me com al-
guma coisa que vocês não sejam. Ou seja: só posso 
ver em mim o que estou disposto a ver em vocês. 
E aquilo que eu não conseguir ver em vocês, nunca 
encontrarei em mim, porque não sei que existe. As-
sim sendo, eu não posso encontrar a divindade em 
mim até procurar, descobrir e reconhecer ( ou seja: 
conhecer outra vez, reconhecer) a divindade em 
vocês, também não a posso conhecer em mim, nem 
tão pouco posso conhecer qualquer coisa boa acer-
ca de mim. Nem, nesse sentido, qualquer coisa má. 
Porque não pode existir aqui nada que não exista 
ali. E as razões para isso são inúmeras; e uma das 
mais importantes é que só existe um de nós na sala. 
Não há mais ninguém aqui. Então, descobrimos 
que as relações ocupam um lugar único na nossa 
vida: não só um lugar importante, mas um lugar 
insubstituível. Quero dizer, não as podemos substi-
tuir. Não há nada que substitua as relações, que nos 
dê o que as relações nos dão, porque as relações são 
a única experiência da vida que nos dá uma expe-
riência de nós mesmos na vida. E estamos aqui a 
falar não só das relações com pessoas, mas também 
com lugares, coisas e até acontecimentos mesmo 
na nossa relação com os acontecimentos das nossas 
vidas. Todos temos uma relação com as circunstân-
cias e acontecimentos das nossas vidas.
E é através dessa relação, que somos nós que 

criamos, que sentimos, anunciamos, declaramos, 
exprimimos e concretizamos aquilo que realmente 
somos. Quando compreendermos o lugar sagrado 
que as relações ocupam na nossa experiência, ve-
remos as relações como sendo realmente sagradas 
não apenas em pensamento, não apenas em pala-
vras, mas na realidade. E as coisas que fazemos nas 
relações começam a mudar dramaticamente. Pri-
meiro vemos o segredo que anunciei à pouco: que 
só posso ver em mim aquilo que vejo em vocês. 
E assim, quando compreendermos este segredo, a 
nossa função principal na relação passa a ser olhar 
profundamente para o outro, para ver no outro a 
visão mais grandiosa que alguma vez se podia 
imaginar; e até mesmo para o ajudar a criar isso, 
na medida em que o outro escolhe evitar criá-lo. 
Então, uma coisa que os parceiros passam a fazer 
um com o outro é, em vez de receber, procurar dar 
coisas um ao outro, dar ao parceiro o poder de ex-
primir e sentir quem ele realmente é, porque reco-
nhecem a importância vital disso. E vemos que isso 
é, de facto, a razão de ser de todas as relações, e, a 
sua própria razão de ser . Subitamente, o objetivo 
de estar numa relação transforma-se. Deixamos de 
tentar descobrir o que podemos ganhar com a rela-
ção e passamos a tentar descobrir o que podemos 
dar. O que é que podemos fortalecer? O que é que 
podemos criar? O que é que podemos realizar, tor-
nar real---real-izar? Sabem, é como quando “encer-
ram” o vosso carro: do mesmo modo podem “rea-
lizar” pessoas. Basta dar-lhes um pouco de brilho, 
e elas tornam-se realizadas. E esta é, afinal, a maior 
forma de auto realização. 

JoSé da ConCeiÇÃo
jcONcEIcAO@AvOzDEpOrtugAl.cOm

pAsmAcEIrA E AzOrEAN tOrpOr 
Ao longo de oitocentos anos, o arquipélago dos Açores 
foi visitado por vários viajantes e naturalistas estrangei-
ros que escreveram diários, memórias, livros de viagem 
e estudos científicos. Divulgou-se, então, a ideia do 
Azorean torpor como uma forma de atavismo caracte-
rístico dos micaelenses, apontando-se o clima, a reli-
gião católica e a ignorância dos senhores da terra como 
possíveis responsáveis por tal pasmaceira. No entanto, 
os diversos textos são contraditórios, pois ora criticam 
a indolência e a languidez das atitudes sem pressa, ora 
elogiam o árduo e rude trabalho da população micae-
lense. 

pAulEtA 
«O ciclone dos Açores» é alcunha do açoriano mais co-
nhecido no mundo. Nasceu, em 1973, na freguesia São 
Roque, em São Miguel. Jogou vários anos na selecção 
portuguesa de futebol, tendo marcado mais golos pela 
zelação do que o próprio Eusébio. Depois de ter jogado 
em vários clubes estrangeiros, na temporada 2003/04, 
ingressou no Paris Saint-Germain, com um contrato por 
três anos, sendo eleito o melhor jogador de sempre do 
clube. Apesar do contrato milionário que assinou com 
o Paris Saint-Germain manteve a mesma postura de 
discrição, modéstia e timidez, que tanto orgulhava os 
micaelenses. Viajando com frequência para sua ilha, 
antes do final da sua carreira anunciada em 2008, sur-
preendia os passageiros da SATA e da TAP quando pa-
catamente se integrava na fila de espera, à espera da 
sua vez, como um normal passageiro, alheio à fama e 
ao vedetismo. Pauleta honrou-nos pelo seu excelente 
desempenho desportista, mas sobretudo encantou-nos 
por ter preservado o seu carácter de homem das ilhas. 
é caso para se dizer, recordando o livro de Camilo Cas-
telo Branco, que o nosso Anjo não caiu. 
Gostamos muito do Pauleta, porque representa o me-
lhor que nós, açorianos, somos. 

efemérides
1842 - Morre, em Paris, o escritor Henri Beyle, Stendhal, 
autor de “Vermelho e o Negro”, “A Cartuxa de Parma”, 
precursor do realismo e inspirador do “nouveau roman” 
do século XX.
1853 - O Governo português impõe o Fomento Flores-
tal, com a distribuição gratuita de sementes.
1890 - António José de Almeida, estudante universitá-
rio, futuro presidente da República, publica o artigo “Bra-
gança, o último”, contra a monarquia, sendo decretada 
a sua prisão.
1918 - Independência da Lituânia.
1919 - Benito Mussolini funda, em Milão, o Movimento 
Fascista Italiano de Combate, que dará lugar ao Partido 
Fascista, em novembro de 1921.
1933 - O Parlamento alemão, controlado pelo Partido 
Nacional-Socialista de Adolf Hitler, vota o estabeleci-
mento da ditadura nazi, a extinção dos sindicatos e dos 
partidos políticos.
1935 - Morre a escritora e jornalista portuguesa Ana de 
Castro Osório, autora de “As Mulheres Portuguesas”, 
fundadora da Liga Republicana das Mulheres e o Grupo 
de Estudos Feministas.
1942 - II Guerra Mundial. Começa, nos EUA, o progra-
ma de colocação de imigrantes japoneses em campos 
de internamento.
1951 - é criada a Rádio Ribatejo. Manter-se-á em emis-
são até janeiro de 1976.
1956 - é proclamada a República Islâmica do Paquistão.
1994 - Morre a atriz italiana Giulietta Masina, viúva do 
realizador Federico Fellini, que a dirigira em “Ginger e 
Fred”, “Julieta dos Espíritos” e “La Strada”.
1996 - Primeiras eleições presidenciais em Taiwan.



A Voz de PortugAl  |  23 de mArço de 2016  |  P. 28

        FESTA DA POESIA 
    

D O M I N G O ,  1 0  D E  A B R I L ,  1 5 H 0 0  

  S A L Ã O  N O B R E  D O  C E N T R O        
C O M U N I T Á R I O  S A N T A  C R U Z  

6 0 ,  R U E  R A C H E L   O .  M O N T R É A L  
 

Apresentação 
de livro 

Porto de Honra 

Homenagem 
ao poeta 

Fernando André 
 

Entrada livre 

a históRia dos FolaRes da pásCoa

reza a lenda 
que, numa 

aldeia portuguesa 
vivia uma jovem 
chamada Maria-

na que tinha como único desejo na 
vida de se casar cedo. tanto rezou 
a Santa Catarina que sua vontade 
se realizou e logo lhe seguiram dois 
pretendentes: um fidalgo rico e um 
lavrador pobre, ambos jovens e be-
los. 

A jovem Mariana voltou a pedir 
ajuda a Santa Catarina para fazer a 
escolha certa. Enquanto estava con-
centrada na sua oração, bateu a porta 
Amaro, o lavrador pobre, a pedir-lhe 
uma resposta e marcando-lhe como 
data limite o Domingo de Ramos.  
Passado pouco tempo, naquele mes-
mo dia, apareceu o fidalgo a pedir-lhe 
também uma decisão. Mariana sem 
saber o que fazer. Chegado a Domin-
go de Ramos, uma vizinha foi muito 
aflita avisar Mariana que o fidalgo e o 
lavrador se tinham encontrado no ca-
minho da sua casa e que naquele mo-
mento, travaram uma luta de morte.  

Mariana correu ate ao lugar onde os 
dois se defrontavam e foi então que, 
depois de pedir ajuda a Santa Catari-
na, Mariana soltou o nome de Ama-
ro, o lavrador pobre. Na véspera do 
Domingo da Pascoa, Mariana andava 

adormentada, porque lhe tinham dito 
que o fidalgo aparecia no dia do ca-
samento para matar Amaro.  Mariana 
rezou a Santa Catarina e a imagem da 
Santa, ao que aparece, sorriu-lhe.  No 
dia seguinte, Mariana foi por flores 
no altar da Santa e, quando chegou a 
casa, verificou que, em cima da mesa, 
estava um grande bolo com ovos in-
teiros rodeado de flores, as mesmas 
flores que Mariana tinha posto no 
altar da Santa. Mariana correu para 
casa de Amaro, mas encontrou-o no 

caminho e ele contou-lhe que tam-
bém tinha recebido um bolo seme-
lhante.  Pensando ter sido ideia do 
fidalgo, dirigiram-se a sua casa para 
lhe agradecer, mas ele também tinha 
recebido o mesmo tipo de bolo.  Ma-

riana ficou convencida de que tudo 
tinha sido obra de Santa Catarina.
Inicialmente chamado de folares, o 

bolo veio com o tempo, a ficar conhe-
cido como o folar e tornou-se numa 
tradição que celebra a amizade e a 
reconciliação durante as festividades 
cristas da Pascoa.
FeliZ PÁSCoa a todoS e 

FaÇaM o Folar PreSenÇa 
oBrigatória no doMingo 
de PÁSCoa.

FranCiSCa
reiS

frEIs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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o novo bispo dos açoRes

no dia em que o açoriano 
d. antónio de Sousa Bra-

ga, Bispo de angra, comple-
tou 75 anos, o Papa Francisco 

aceitou a sua renúncia como Prelado diocesa-
no, resignação há muito prevista, depois dele 
ter sido acometido de uma enfermidade grave 
e também ao seu limite de idade.
Segue-se na lista D. João Lavrador, até agora 

coadjutor da Diocese, que aproveitou a visita da 
Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Fátima 
aos Açores, para a acompanhar em quase todas 
as ilhas e, assim, poder tomar contato com as 
paróquias do arquipélago e conhecer melhor o 
povo cristão e as suas práticas de piedade popu-
lar, aqui há muito enraizadas.
Entrou com o “pé direito” D. João e sem que se 

fizesse anunciar, ele andou a percorrer sozinho e 
sem alarido alguns locais problemáticos destas 
ilhas, onde vivem seres humanos em periferia, 
como sejam as prisões, abrigos onde se acolhem 
os sem tecto, cozinhas económicas e algumas 
zonas problemáticas, levando uma palavra de 
conforto e marcando com a sua presença a sua 
preocupação para com os mais desfavorecidos, 
num sinal de inquietação para com os margina-
lizados da sociedade, indo assim ao encontro 
daquilo que, persistentemente, o Papa Francisco 
tem vindo a incitar o clero do mundo inteiro a 
fazer, saindo da sua zona de conforto para ir ao 

encontro dos que mais precisam de Deus.
Deixa-nos D. António de Sousa Braga, o tri-

gésimo oitavo bispo de Angra, que foi apenas o 
segundo nascido nos Açores, a estar à frente da 
Diocese açoriana, sendo natural da ilha de Santa 
Maria e pertence à Ordem dos Dehonianos, pre-
cisamente à Província Portuguesa dos Sacerdo-
tes do Coração de Jesus e que possui um Semi-
nário nesta ilha de S. Miguel, mais precisamente 
na freguesia de S. Roque. No entanto vai retirar-
-se para seminário para aquela Congregação, em 
Alfragide. 
Quando foi conhecida a decisão do Santo Pa-

dre, o Papa Francisco, de aceitar o pedido de re-
signação do Senhor D. António Sousa Braga, o 
novo Bispo manifestou publicamente o seu reco-
nhecimento pelo maravilhoso trabalho pastoral 
que realizou na Diocese e o seu agradecimento 
pelo seu testemunho deixado com a sua entrega 
ao serviço do povo de Deus destas ilhas.
De facto, D. António soube aproximar-se das 

pessoas e cultivava a proximidade com os aço-
rianos, em qualquer ilha e de qualquer extrato 
social, entregando-se com humildade à sua ta-
refa pastoral, o que de alguma forma contrastou 
com o seu antecessor, que apesar de um homem 
afectuoso, mantinha alguma distância do seu re-
banho.
D. António Sousa Braga foi ordenado Bispo 

de Angra no dia 30 de Junho de 1996 e durante 
estes quase vinte anos foi marcante a sua acção 
pastoral junto dos sacerdotes, dos diáconos, dos 
consagrados e dos leigos, numa sintonia com as 
pessoas, qualquer que fosse a sua condição, e a 

sua capacidade de diálogo com as diversas insti-
tuições públicas.
O novo Bispo de Angra, dirigindo-se ao seu 

antecessor, afirmou, publicamente, que esta con-
tinuará ser a sua Diocese, para desta forma lhe 
testemunhar a sua gratidão e para lhe solicitar 
a sua presença para continuar a acompanhar e a 
ajudar com a sua sabedoria e experiência. 
Por seu lado, D. António diz partir de consciên-

cia do dever cumprido, reconhecendo que há 
sempre lacunas e momentos mais difíceis, como 
foram os problemas relacionados com a contro-
versa administração económica da Diocese e a 
dívida contraída, que ainda está ser paga e que 
deixou um anota de mágoa pelos acontecimen-
tos. Aproveitou a sua saída para desejar ao seu 
sucessor que continue com o seu espírito mis-
sionário, na total disponibilidade ao serviço da 
Igreja diocesana. 
Por outro lado, ao entrar na reforma D. António 

de Sousa Braga fez questão de agradecer a todos 
os colaboradores, sejam a nível da Diocese, se-
jam a nível civil, ao governo regional, autarquias 
e a todas as instituições.
apesar de já ter percorrido parte do terri-

tório da diocese, faltando-lhe apenas as ilhas 
de S. Jorge e da graciosa, d. João lavrador 
já conhece a realidade humana e religiosa do 
povo dos açores, manifestando mando do que 
uma vez que pretende ser açoriano com os 
açorianos, conhecer as suas tradições e cul-
tura, a sua religiosidade e as suas aspirações. 
Suscipiat ad dioecesim.

antónio
Pedro CoSta

AcOstA@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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Páscoa é tempo de meditar, de buscar, de agradecer, de plantar a paz.

tempo de abrir os braços, de abrir as mãos e de ser mais irmão.

Para o grupo gdi empire, também é tempo de agradecer aos 
nossos empregados pelo seu excelente trabalho 
e dedicação.

desejamos a todos os nossos 
empregados, familiares e 
leitores do jornal a Voz de 
Portugal, uma Feliz Páscoa

Feliz Páscoa

695, 90e Avenue, LaSalle, QC, H8R 3A4 Tel.: 514.368.1504 | Fax: 514.368.1691
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 p j v E D
1-Leicester City 66 31 19 9 3
2-Tottenham 61 31 17 10 4
3-Arsenal 55 30 16 7 7
4-Manchester City 51 30 15 6 9
5-West Ham 50 30 13 11 6
6-Man. United 50 30 14 8 8
7-Southampton 47 31 13 8 10
8-Stoke City 46 31 13 7 11
9-Liverpool 44 29 12 8 9
10-Chelsea 41 30 10 11 9
11-West Bromwich 39 30 10 9 11
12-Everton 38 29 9 11 9
13-AFC Bournemouth 38 31 10 8 13
14-Watford 37 30 10 7 13
15-Swansea City 36 31 9 9 13
16-Crystal Palace 33 30 9 6 15
17-Norwich City 28 31 7 7 17
18-Sunderland 26 30 6 8 16
19-Newcastle 25 30 6 7 17
20-Aston Villa 16 31 3 7 21

Inglaterra
PremIer league

cAmPeonAtos euroPeus - clAssificAção

 p j v E D
1-juventus 70 30 22 4 4
2-Napoli 67 30 20 7 3
3-Roma 60 30 17 9 4
4-Fiorentina 55 30 16 7 7
5-Internazionale 55 30 16 7 7
6-Milan 49 30 13 10 7
7-Sassuolo 45 30 11 12 7
8-Lazio 42 30 11 9 10
9-Chievo 38 30 10 8 12
10-Empoli 36 30 9 9 12
11-Bologna 36 30 10 6 14
12-Genoa 34 30 9 7 14
13-Torino 33 30 8 9 13
14-Atalanta 33 30 8 9 13
15-Sampdoria 32 30 8 8 14
16-Udinese 31 30 8 7 15
17-Carpi 28 30 6 10 14
18-Palermo 28 30 7 7 16
19-Frosinone 27 30 7 6 17
20-Hellas Verona 19 30 2 13 15

 p j v E D
1-Paris SG 77 31 24 5 2
2-Monaco 55 31 14 13 4
3-Nice 50 31 14 8 9
4-Lyon 49 31 14 7 10
5-Rennes 48 31 12 12 7
6-Caen 46 31 14 4 13
7-Saint-étienne 45 31 13 6 12
8-Nantes 44 31 11 11 9
9-Lille 43 31 10 13 8
10-Angers 42 31 11 9 11
11-Bastia 40 31 11 7 13
12-Marseille 39 31 8 15 8
13-Lorient 39 31 9 12 10
14-Bordeaux 39 31 9 12 10
15-Guingamp 38 31 10 8 13
16-Montpellier 36 31 10 6 15
17-Stade de Reims 33 31 8 9 14
18-GFC Ajaccio 33 31 7 12 12
19-Toulouse 26 31 5 11 15
20-Troyes 14 31 2 8 21

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 69 27 22 3 2
2-b. Dortmund 64 27 20 4 3
3-Hertha BSC 48 27 14 6 7
4-Schalke 04 44 27 13 5 9
5-B. M’gladbach 42 27 13 3 11
6-B. Leverkusen 42 27 12 6 9
7-FSV Mainz 05 41 27 12 5 10
8-Wolfsburg 38 27 10 8 9
9-FC Köln 33 27 8 9 10
10-FC Ingolstadt 33 27 8 9 10
11-Stuttgart 32 27 9 5 13
12-Hamburger SV 31 27 8 7 12
13-Darmstadt 98 28 27 6 10 11
14-W. Bremen 28 27 7 7 13
15-FC Augsburg 27 27 6 9 12
16-TSG Hoffenheim 27 27 6 9 12
17-E. Frankfurt 27 27 6 9 12
18-Hannover 96 17 27 5 2 20

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Barcelona 76 30 24 4 2
2-Atlético Madrid 67 30 21 4 5
3-Real Madrid 66 30 20 6 4
4-Villarreal 54 30 15 9 6
5-Celta de Vigo 48 30 14 6 10
6-Sevilla 48 30 13 9 8
7-Athletic 47 30 14 5 11
8-Málaga 39 30 10 9 11
9-Eibar 38 30 10 8 12
10-Deportivo 36 30 7 15 8
11-Real Sociedad 35 30 9 8 13
12-Espanyol 35 30 10 5 15
13-Real Betis 34 30 8 10 12
14-Valencia 34 30 8 10 12
15-Las Palmas 33 30 9 6 15
16-Rayo Vallecano 28 30 6 10 14
17-Granada 28 30 7 7 16
18-Getafe 28 30 7 7 16
19-Sporting Gijón 27 30 7 6 17
20-Levante 24 30 6 6 18

eSPanha
lIga BBVa

jesus e slimani: a FoRma e o ConteÚdo
quatro nomes em destaque nos jogos do 

fim de semana.
Jesus e Slimani.
Sérgio Oliveira.
Jonas.
Começo pelo avançado brasileiro, que foi o úl-

timo a entrar em jogo.
Decidiu, como tem feito ao longo desta época. 

O golo marcado aos 90+3 minutos levou o está-
dio do Bessa ao rubro e ao alívio por parte dos 
adeptos benfiquistas.
Está seguro o primeiro lugar, pensaram todos 

num jogo que tinha tudo para dar empate, face a 
uma exibição modesta do Benfica e um Boavista 
a responder bem e a lutar para evitar a descida. 
A verdade é que ganha quem marca e Jonas, no 
último momento para decidir, soube perceber o 
lance e movimentar-se para onde a bola ia cair, 
depois do toque de cabeça de Carcela. Sem dei-
xar cair, rematou para golo.
A sorte também faz parte do jogo e do percurso 

de cada equipa e desta vez, Jonas com a qualida-
de que se reconhece, estava lá para resolver. Foi 
o 29º golo em 27 jogos na liga. Vai feliz para a 
canarinha com o Benfica em primeiro.

O jovem Sérgio Oliveira também foi decisivo.
Na visita a Setúbal, o médio do FC Porto mar-

cou aos 45 minutos e fez o resultado. Titular pela 
segunda vez esta época e cumpriu 90 minutos 
em cada jogo. Sem utilização na Liga por par-
te de Lopetegui teve direito a quatro minutos na 
derrota em Guimarães, sob a liderança de Rui 
Barros, apenas a 17 de Janeiro deste ano.
Internacional sub-21, tem qualidade para mais 

mas as opções não têm recaído sobre ele. Só 

agora, com as lesões e castigos de elementos do 
meio campo, teve a sua oportunidade - e está a 
aproveitá-la.
Tem qualidade técnica, critério no passe, me-

lhorou muito o seu posicionamento defensivo e 
sabe aparecer na área, ou perto dela, e fazer uso 
do seu forte pontapé.
O golo de sábado passado ilustra bem o que 

acabei de dizer. Será que vamos continuar a ver 
Sérgio no onze?

A confiança e oportunidade e que lhe foram 
dadas por Peseiro estão a ser justificadas com o 
rendimento apresentado: quanto a mim, é para 
manter.
Por último, Jesus e Slimani. Mas, antes, o jogo 

e esse com um grande ambiente em Alvalade: o 
Sporting demonstrou qualidade, foi autoritário e 
resolveu o jogo na primeira parte. Slimani tem 
sido importante e decisivo na equipa e os 20 go-
los marcados até ao momento são a prova disso.
No sábado não marcou nos cinco golos que o 

Sporting fez. Estando com quatro amarelos e o 
jogo resolvido, Jesus substituiu-o, juntamente 
com Adrien aos 60 minutos.
O avançado argelino não gostou e demonstrou a 

sua insatisfação publicamente na saída. No final 
do jogo, nas entrevistas rápidas, Jesus fez logo 
questão de marcar a sua posição. “Quem manda 
sou eu” e “para mim o que Slimani pensa e diz 
vale zero”
Vamos por partes.
Não gostei da reacção de Slimani. É certo que 

podemos encontrar vários motivos para aquele 
comportamento. Seja a vontade de jogar, de mar-
car, de continuar na luta pelo título de melhor 
marcador. Mas tem de lembrar-se que ninguém 

está acima da equipa e que as suas atitudes estão 
a ser vistas por milhares de pessoas. Os jogado-
res agem por vezes sem pensar, emocionalmente, 
e nem sempre bem - mas pelos vistos o avançado 
já se retratou perante a equipa.
Que fique o aviso para que todos se lembrem 

do que devem ou não fazer. Jesus é o treinador 
e é quem toma as decisões. Aos jogadores cabe 
aceitar, goste-se ou não.
Não gostei da forma como Jesus falou, foi ex-

cessiva, mas entendo as palavras do treinador 
leonino. Nas atitudes e no uso da palavra Jesus 
não é subtil nem usa “paninhos quentes” e no 
final do jogo foi ele próprio, no seu estilo trucu-
lento, centrado em si. Nada que surpreenda.
Dito isto, não questiono a sua autoridade, nem 

o poder que tem sobre a equipa e os seus jogado-
res, como qualquer treinador tem de ter. Decidir 
e optar fazem parte do seu dia a dia. Quem joga, 
quem sai, quem entra é Jesus quem decide e o 
próprio já o disse.
“Slimani vai continuar a jogar e quando o qui-

ser tirar, tiro aos dois minutos de jogo e ponto 
final, porque quem manda aqui sou eu”. A ques-
tão não está no conteúdo mas sim na forma como 
passa a mensagem: é Jesus ao seu estilo.

P.S. Como prometido, aqui está o recorde de 
Buffon, com o guarda redes italiano em grande 
estilo na celebração.
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 J P
1-Impact Montréal  3 6
2-Philadelphia Union 3 6
3-Orlando City 3 5
4-Toronto FC 3 4
5-New York City FC 3 4
6-NY Red Bulls 3 3
7-Chicago Fire 3 2
8-NE Revolution 3 2
9-DC United 3 2
10-Columbus Crew 3 1

major
league Soccer

 J P
1-Sporting KC 3 9
2-LA Galaxy 3 6
3-SJ Earthquakes 3 6
4-FC Dallas 3 6
5-Real Salt Lake 3 5
6-Houston Dynamo 3 4
7-Portland Timbers 3 4
8-Colorado Rapids 3 4
9-Vancouver Whitecaps 3 3
10-Seattle Sounders 3 0

Grupo East

Grupo West

 J G
1-Cyle Larin [Orlando City] 3 3
1-Joao Plata [Real Salt Lake] 3 3
1-Will Bruin [Houston Dynamo] 3 3
1-Pedro Morales [Vancouver W.] 3 3
1-Ignacio Piatti [Impact Mtl] 3 3

Melhores Marcadores

F1: niCo RosbeRg venCe gp da austRália e
alonso sobReviveu num teRRível aCidente

Como ao longo dos anos 
vem acontecendo o calen-

dário da ForMula 1 come-
ça no famoso circuito de al-
bert Park, mais precisamente 

em Melbourne e este ano não fugiu à regra 
vencedor do gP da austrália em 2008 e 2015, 
lewis Hamilton iniciou bem a defesa de seu 
tricampeonato nesta manhã de sexta-feira na 
austrália. 
O piloto do carro de número 44 da Mercedes 

cravou o tempo de 1min29s725 na parte final da 
sessão, sendo o mais rápido que  Daniil Kvyat 
por 0s421. O russo foi o único a ficar no mes-
mo segundo de Hamilton. Ricciardo veio em se-
guida, com Hulkenberg e Verstappen no top-5. 
Realçamos que esta sessão de treinos efetuou-se 
na maior parte do tempo com a pista molhada. 
Lewis Hamilton, da Mercedes, foi o pôle -po-
sition do GP da Austrália, primeira etapa da 
temporada 2016 da Fórmula 1, seguido pelo seu 
companheiro alemão Nico Rosberg e pelo tam-
bém alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. A quar-
ta posição ficou com a outra Ferrari, do finlan-
dês Kimi Raikkonen. Aí vieram o holandês Max 
Verstappen, da Toro Rosso, o brasileiro Felipe 
Massa, da Williams, o espanhol Carlos Sainz Jr., 
companheiro de Verstappen, e o australiano Da-
niel Ricciardo, da Red Bull, completando os oito 
pilotos que participaram do Q3. A sessão deste 
sábado marcou a implementação do novo siste-

ma de treino classificatório, que provou ser muito 
emocionante, durante o Q1 e o Q2. No entanto, 
no Q3, por conta do tempo mais curto as elimi-
nações acontecem rapidamente, dando somente 
uma chance àqueles mais lentos e somente os 
quatro mais rápidos duas chances. Mas o melhor 
estava para vir e no Domingo o companheiro do 
actual campeão do Mundo, Nico ROSBERG da 
Mercedes Gp , vence o GP da Austrália, segui-
do por Lewis Hamilton e pelo alemão Sebastian 
Vettel, da Ferrari. O australiano Daniel Ricciar-

do, da Red Bull, conseguiu terminar na quarta 
posição correndo em casa, seguido pelo brasilei-
ro Felipe Massa, da Williams, e o francês Ro-
main Grosjean, da estreante Haas, que chegou a 
classificar este resultado como uma vitória para a 
equipe norte-americana. Completando a zona de 
pontuação terminaram o alemão Nico Hulken-
berg, da Force India, o finlandês Valt-
teri Bottas, companheiro de Massa, e 
a dupla da Toro Rosso, o espanhol 
Carlos Sainz Jr. e o holandês Max 
Verstappen, respectivamente.A cor-
rida começou com uma má  largada 
para ambas as Mercedes, mas princi-
palmente para Hamilton, que acabou 
por ser pior e desceu da pole-position 
para a quinta posição. Quanto a Ros-
berg este foi ultrapassado não só por 
Vettel, que subui a liderança, mas também pelo 
finlandês Kimi Raikkonen, que mais tarde viria 
a abandonar com problemas em seu motor. Rai-
kkonen manteve a segunda posição até a primei-
ra rodada de pit-stops, quando foi superado por 
Rosberg.
Foi então quando na curva 3, um terrível aci-

dente acontece  em Melbourne. O espanhol Fer-
nando Alonso, da McLaren, tentava  ultrapassar 
o mexicano Esteban Gutierrez, companheiro de 
Grosjean na Haas, quando mergulhou por dentro 
e perdeu a travagem, o erro de Alonso fez com 
que sua roda dianteira acertasse a roda traseira 
de Gutierrez, fazendo com que ele perdesse to-
talmente o controle do seu McLaren e chegasse 
a capotar duas vezes, a ponto do seu monolugar 
ficar completamente destruído e somente o seu 
monocoque sendo preservado. Gutierrez apenas 
rodou e ficou preso na gravilha   mas a sua pri-
meira reação foi perguntar via rádio qual era o 
estado de Alonso. Neste instante a cena já mos-
trava o McLaren do espanhol tombado e o piloto 

a sair sozinho – sem sinais de problemas maio-
res.Tomando em conta a gravidade do acidente e 
da quantidade de detritos na pista, a direção de 
prova determinou que a corrida fosse paralisada 
sob bandeira vermelha. “Sou consciente de que 
gastei uma das vidas que me restava hoje. Quero 
agradecer à McLaren e à FIA pela segurança dos 
monopostos. A meus companheiros e fãs pela 
preocupação demonstrada e apoio incondicional. 
Agora é me recuperar, pensar em Bahrain e tentar 
os primeiros pontos” disse encorajado Alonso. E 

um dia depois do acidente, Alonso descontraí-
do disse-nos” dormi muito mal e doí-me o corpo 
todo poderá... Com tudo isto, toda a vantagem 
construída por Vettel acabaria aqui .Além disso, 
a Mercedes tomou a decisão de calçar pneus mé-
dios também no carro de Rosberg, assim como 
várias outras equipes também tomaram a mesma 

decisão, com o objetivo de fazer com que seus 
pilotos não parassem mais nos boxes, enquan-
to que a Ferrari manteve a sua estratégia. Após 
a relargada não demorou muito para que Vettel 
começasse a sofrer com seus pneus supermacios 
e fosse obrigado a parar nos boxes, perdendo a 
sua posição para Rosberg e Hamilton. Além dos 
abandonos de Alonso, Gutierrez e Raikkonen, o 
russo Daniil Kvyat, da Red Bull, nem chegou a 
largar, enquanto que Rio Haryanto, da Manor, e 
Marcus Ericsson, da Sauber, abandonaram com 
problemas mecânicos ao longo da corrida. A du-
pla da Renault, que volta a ter equipa de fábrica 
na Fórmula 1, terminou por pouco fora da zona 
de pontuação. O inglês Jolyon Palmer levou a 
melhor sobre o seu companheiro dinamarquês 
Kevin Magnussen, que teve problemas logo na 
primeira volta, perdeu uma volta, descontou du-
rante a bandeira vermelha, e ainda assim conse-
guiu terminar na frente de vários carros. 
Voltamos dentro duas semanas, de 1 a 3 de 

abril, no gP de Bahrain.

Hélder diaS
HDIAs@AvOzDEpOrtugAl.cOm
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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

a 30.ª CaRtada de Rui vitóRia
no benFiCa aConteCeu no bessa
luka Jovic foi lançado aos 85 minu-

tos de jogo. O treinador do Benfica, 
rui Vitória, apesar de mexer pouco no 
onze titular, salvo quando é obrigado 
devido a lesões e suspensões, não pode 

ser criticado por lançar poucos jogado-
res. 
Desde que chegou ao Benfica, no verão, 

o técnico dos ‘encarnados’ já lançou 30 
jogadores na equipa. Luka Jovic, um dos 
reforços de janeiro, foi utilizado nos ins-

tantes finais do encontro frente ao Boavis-
ta, numa última tentativa de Vitória atingir 
o golo que daria os três pontos ao Benfica. 
De acordo com o jornal A Bola, o sérvio 
acabou por ser o jogador número 30 a ser 

utilizado pelo treinador das ‘águias’. E 
apesar do pouco tempo em campo Jovic 
nem foi dos atletas menos utilizados por 
Rui Vitória. Bryan Cristante somou ape-
nas 4 minutos numa partida diante do V. 
Guimarães.

FeRnando santos
estReia Renato sanChes
o treinador da Seleção nacional 

anunciou uma lista com 24 convo-
cados para os encontros com a Bulgária 
(25 de março) e a Bélgica (29), jogos de 
preparação para o Campeonato da eu-
ropa de 2016.
O grande destaque vai para a estreia de 

Renato Sanches. O jovem médio que está 
em destaque no Benfica poderá assim rea-
lizar o primeiro jogo com a camisola da 

equipa das Quinas. Cristiano Ronaldo, 
Ricardo Quaresma, Ricardo Carvalho, 
Adrien Silva, Danny, Rafa e Éder regres-
sam às opções do selecionador depois de 
terem falhados os encontros com o Lu-
xemburgo e a Rússia, em novembro. Em 
sentido inverso, saem Luís Neto, João 
Moutinho, André André, Gonçalo Guedes, 
Lucas João, Nélson Oliveira e Ricardo Pe-

reira. Eis a lista completa dos convocados:
Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), 

Eduardo (Dínamo Zagreb) e Rui Patrício 
(Sporting)
Defesas: Bruno Alves (Fenerbahçe), Cé-

dric e José Fonte (Southampton), Eliseu 
(Benfica), Pepe (Real Madrid), Raphael 
Guerreiro (Lorient), Ricardo Carvalho 
(Mónaco) e Vieirinha (Wolfsburgo)
Médios: Adrien Silva, João Mário e Wi-

lliam Carvalho (Sporting), André Gomes 
(Valência), Bernardo Silva (Mónaco), Da-
nilo Pereira (FC Porto) e Renato Sanches 
(Benfica)
Avançados: Cristiano Ronaldo (Real Ma-

drid), Danny (Zenit), Éder (Lille), Nani 
(Fenerbahçe), Rafa (SC Braga) e Ricardo 
Quaresma (Besiktas).
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