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pAlAvrA Do DIretorDescentralização no poDer
local e as regiões autónomas?

Em ano de eleições autárqui-
cas, o grande debate a anteceder 
a luta eleitoral deverá centrar-
-se n proposta de lei do Gover-
no quanto à descentralização, 

transferindo para as Autarquias muitas matérias 
até agora do foro da República.
Os municípios exigem que Antes de tudo, importa 

perceber o que está em causa, porque não basta pro-
ceder à transferência de competências para as au-
tarquias sem que esteja claramente prevista que seja 
acompanhada do respetivo envelope financeiro.
Tal descentralização de competências para as autar-

quias e entidades intermunicipais vai no sentido dos 
Municípios passarem a gerir áreas como a educação, 
saúde, ação social e áreas portuárias, pretendendo 
com isto uma maior proximidade na decisão, maior 
eficiência e eficácia nos serviços prestados aos cida-
dãos, maior participação das autarquias na gestão 
dos recursos públicos e, no dizer no Governo, este 
vai respeitar a autonomia do poder local.
Especificamente, pretende o Governo da República 

que as câmaras possam gerir todo o ensino público 
obrigatório, com salvaguarda do domínio pedagógico 
da escola e do regime de carreiras dos professores, 
que se manterá como uma carreira nacional. 
Na área da ação social prevê-se a existência de car-

tas sociais municipais e a concentração nos municí-
pios do atendimento social de proximidade, enquanto 
que na saúde, as Câmaras ganham responsabilida-
des no domínio dos cuidados de saúde primários, 
nomeadamente nos centros de saúde, mas aqui tam-
bém a carreira médica não estará na esfera das autar-
quias que se mantém nacional. 
Por outro lado, as autarquias vão ainda ter mais 

competências na proteção civil, na cultura, na gestão 
do património público, habitação, gestão de áreas 
marítimo-portuárias não sujeitas a utilização comer-
cial portuária e da orla costeira, sobretudo de zonas 
balneares. 
Prevê-se ainda eu a gestão florestal e informação 

cadastral, os transportes e o estacionamento, o poli-
ciamento de proximidade, a proteção e saúde animal, 
a segurança alimentar e os jogos são outras das com-
petências a transferir. 
Por seu lado, as freguesias vão ter as suas compe-

tências reforçadas, quer através de atribuições trans-
feridas de estruturas do Estado, quer de outras atual-
mente desempenhadas pelos municípios.
A intenção do Governo é de que todo este proces-

so legislativo esteja concluído até junho, para que as 
eleições autárquicas, que decorrerão no final de se-
tembro ou no início de outubro, como a lei prevê, pos-
sam realizar-se sabendo todos os que são candidatos 
qual o novo quadro legal que irá marcar o exercício de 
funções a nível local no mandato 2017-2021.
O Presidente da República já veio apelar aos parti-

dos para que rapidamente cheguem a um acordo de 
regime para aprovar legislação que leve mais longe o 
sonho do poder local democrático e reforce a descen-
tralização.
No entanto, há muitos aspetos que exigem uma 

maior clarificação do diploma e a própria Associação 
Nacional de Municípios tem algumas reservas quan-
to a esta descentralização, apontando num primeiro 
instante para a necessidade de o Governo da Repú-
blica esclarecer várias questões, como é o caso dos 
recursos humanos que acompanharão o aumento de 
competências das autarquias. A garantia do governo 
de que serão transferidos os meios “necessários e su-
ficientes” está longe de contentar os autarcas. 
A pressa em aprovar um diploma que agora está na 

Assembleia da República para ser apreciado pelos 
Deputados fez com que se descurasse a situação 
das autarquias sedeadas nas Regiões Autónomas 
dos Açores e da Madeira, porquanto, o poder intermé-
dio que existe cá, que são os Governos Regionais, já 
detêm esse poder descentralizado, e que por cá nas 
nossas ilhas muitas das matérias estão previstas no 
Estatuto Político-Administrativo e portanto vem exigir 
que se compatibilize tais disposições.
O diploma agora em apreciação na Assembleia da 

República vem esvaziar as competências das Re-
giões Autónomas, e visa uma descentralização admi-
nistrativa do Continente, enquanto que nos Açores a 
descentralização foi político-administrativa.
A Associação de Municípios dos Açores e a Assem-

bleia Legislativa têm uma palavra importante neste 
domínio, porque importa salvaguardar o poder regio-
nal consagrado na Constituição e articulá-lo com a 
descentralização nas autarquias.

março é um mês De florecimento e
o Dia 8 a terra prometiDa para as

mulheres De toDo o munDo

março é o mês de uma nova etapa, para construir o sentido de 
pertença e de recolhimento, março é o mês da primavera o 

mês do dia da mulher. o dia 8 de março, trata-se de uma história de 
amor que tem no contexto histórico a vivência da clandestinidade e 
repressão.
Todo este contexto é a força da temática em defesa do direito e valores 

da liberdade e de todas as formas de discriminação e violência sobre 
as mulheres, sobretudo das populações mais vulneráveis e em risco e 
contra as desigualdades sociais.  O mundo que hoje temos, exige que as 
políticas públicas de Educação e a Informação sejam caminhos estrutu-
rantes para a cidadania, sem esquecer ninguém.
Tudo isto depende num primeiro momento da capacidade de diálogo, 

que pode na atuação individual contribuir para o desejável entendimen-
to entre os povos e civilizações, sem polvora, porque a rir se castigam 
os costumes a crítica social e a crítica política.
Hoje a luta a vencer é pelo lugar temperado entre homens e mulheres 

na política de cada país, porque a vaga feminista é uma notoriedade, 
que se contenta com o espetáculo do mundo. Sei bem que nos tempos 
de hoje de frenéticas e microméticas especializações, soará a duvida 
de saber em que companhia vamos, não que duvide da bondade dos 
homens e mulheres, mas da negação da própria existência humana nas 
injustiças e tiranias que agora se têm exercitado nos homens e mulheres 
nas terras do mundo.
Hoje quem está prestes a tudo perder com a guerra e falta de trabalho, 

deita a mão a tudo o que pode para aguentar-se, mesmo numa canoa 
esburacada que arrstará mulheres, homens e crianças para a morte, com 
as feministas confortavelmente sentadas para arredondar o dia.
Nesta atmosfera é verdade que há realidades dramáticas vividas pelo 

povo no Congo e em quantos Ugandas mais?... E leva a refletir que a 
luta pela igualdade e pela justiça vem de longe e ainada não atingiu o 
seu fim. Mas é inaceitável que nos impinjam, como há muito vêm fa-
zendo algumas «figuras» a pretexto da liberdade da mulher o silêncio 
da civilização que temos sido e refinamento do egoísmo. O campo pede 
tempo e reflexão e não é coisa para rambos aventureiros.
é importante assinalar o Dia Internacional da mulher como um 

bom sinal, para discutir novas estratégias em prol da igualdade en-
tre homens e mulheres de todo o mundo.
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AgendA comunitáriA

Festa da mulher
18 de março Às 19h

emeNtA eSpecIAl DA NoIte
SopA, coquIlle St jAqueS

lombo De porco, SobremeSA
25$ SócIoS | 30$ Não SócIoS

reServe o Seu lugAr
Apc: 514 844-2269

j. FerNANDeS 514 501-1278
c. roSárIo 514 255-4849

jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

Dia Da mulher 
O Clube Oriental celebra dia 11 de março de 2017 pelas 
19hs, jantar da primavera com o DJ Entre-nós. A ementa 
desta noite será com uma entrada sopa, salada, sobre-
mesa e prato principal coelho no forno a chefe Silva jun-
tos fazemos a festa. O Oriental sabe receber todos com 
amizade esperamos p’ro si.

amigos Do espírito
santo Do West-islanD
Os Amigos do Espírito Santo do West-Island organiza a
a sua festa tradicional da Matanca do Porco no dia 18 da 
março de 2017 às 19h. Custo 25 Morcelas, 571 Cherrier
L’ile Bizard, H9E 1J7. Reserve o seu espaço; José da 
Silva: 450 424-1534.

romaria Do QuebeQue
sexta-feira santa, 14 De abril
Informa toda a comunidade portuguesa da cidade de 
Montreal que as inscrições para a Romaria do dia 14 de 
abril de 2017, sexta-feira santa. é favor de comunicarem 
com o Mestre dos Romeiros, Duarte Amaral. As Reu-
niões preparatórias terão lugar nos seguintes dias.
26 dE MarÇO dE 2017 pElas 15h
Numa das Salas da Missão de Santa Cruz
60 rua Rachel, Montreal.
2 dE abril dE 2017 pElas 15h 
Numa das Salas da Missão de Santa Cruz
Venha caminhar connosco na Fé de Jesus Cristo, e de 
Nossa Mãe Maria Santíssima
sExta-FEira santa dia 14 dE abril dE 2017 
Partida da Missão de Santa Cruz pelas 7h
Chegada à Missão de Nossa Senhora de Fatima em La-
val pelas 14h30 rua Favreau em Laval.
Obrigado pela vossa colaboração. Me. Duarte Amaral

concurso literário, prosa
Montreal-A minha cidade / Montréal-Ma Ville

Integrado na UTL- Universidade dos Tempos Livres (Mon-
treal), o grupo “Amigos da Biblioteca José d’Almansor”, vai 
promover um concurso literário, iniciativa que tem como 
principal objectivo encorajar o aparecimento de novos 
valores literários e, paralelamente, participar nas come-
morações dos 375 anos da “Ville de Montréal”. O 1º pré-
mio é uma viagem Montreal ou Toronto-Ponta Delgada. 2º 
prémio ($200), 3º prémio ($100). Um diploma de mérito 
literário será atribuído aos concorrentes contemplados 
com uma Menção Honrosa.14. A decisão do júri será pu-
blicamente divulgada do decorrer duma Festa Cultural a 
realizar no dia 15 de Outubro (data a confirmar), no Sa-
lão Nobre do Centro Comunitário Santa Cruz. Os textos 
concorrentes serão reunidos numa colectânea literária 
que será apresentada no decorrer da Festa Cultural. Um 
exemplar da colectânea será oferecida a todos os con-
correntes.

Dia internacional Da mulher

Hoje 8 de março come-
mora-se o Dia Interna-

cional da mulher. esta co-
memoração, se é que lhe podemos dar este 
nome em virtude dos inúmeros atropelos cri-
minosos por todo o mundo contra as mulhe-
res, visa sobretudo realçar a importância das 
mulheres na sociedade. 
Originalmente apelidado de Dia Internacio-

nal da Mulher Trabalhadora, esta ideia derivou 
dos diversos movimentos de defesa dos direitos 
da mulher, de melhores condições de trabalho, 
igualdade de direitos, direito ao voto, etc. que 
nasceram no século XIX e durante o início do 
século XX.
A verdade é que muito se fez, mas muito há 

ainda por fazer. Recordo-me da minha infância 
no interior beirão, onde as mulheres ganhavam 
sempre a metade do que ganhavam os homens 
na jornada no campo, mesmo que o seu rendi-
mento fosse igual: os homens ganhavam 400 
escudos, as mulheres ficavam-se pelos 200; 
os homens eram aumentados para 500, elas 
seguiam na mesma proporção para os 250 es-
cudos, e assim sucessivamente até que com o 
passar dos anos a margem foi se reduzindo. 
Naturalmente os tempos eram outros, prin-

cipalmente em Portugal, mas o que preocupa 
atualmente é que esses “tempos que eram ou-
tros” regressam em força, sem se perceber bem 
como e porquê. 
Líderes sociais, políticos, empresariais ou 

mesmo o cidadão comum alimenta ainda a 
mentalidade tacanha da inferioridade do sexo 
feminino, como se tratasse de uma espécie à 
parte de reduzida capacidade. 
Prova disso é o exemplo, que se não fosse 

grave e aberrante seria caricato, do deputado 
europeu polaco Janusz Korwin-Mikke que di-
rigindo-se ao parlamento europeu alguns dias 

atrás, afirmou categoricamente que as mulheres 
deviam ganhar menos porque são “mais fracas, 
menores e menos inteligentes”, dando como 
exemplos o facto de não haver nenhuma mulher 
nos 100 melhores jogadores de xadrez ou que 
nas olimpíadas de física teórica a primeira mu-
lher a aparecer na tabela ocupa o lugar número 
800. Isto tudo num debate no parlamento euro-
peu sobre as diferenças de remuneração entre 
homens e mulheres.
quanto a este deputado não sei, mas per-

gunto aos amigos leitores: gostariam de ver 
as vossas mães, as vossas irmãs, as vossas es-
posas, as vossas filhas, as vossas netas e ou-
tras vossas familiares do sexo feminino serem 
tratadas como cidadãs de segunda? eu não!



A Voz de PortugAl  |  8 de mArço de 2017  |  P. 4

4ª-FEira 8 dE MarÇO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:01 O Outro Lado
5:53 Televisão
 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Zig Zag
9:23 Filhos da Nação
9:56 A Praça
12:07 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:56 Mundo Automóvel
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Hora dos Portugueses
16:15 Limassol (Chipre)
 Portugueses pelo Mundo
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:07 O Sábio
23:50 Janela Indiscreta
0:22 Sabrina de Sousa
 (Ex-Agente da CIA)
 Grande Entrevista
1:15 Hora dos Portugueses

5ª-FEira 9 dE MarÇO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Grande Entrevista
6:15 Sabia Que?
6:45 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Sociedade Civil
10:45 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:00 Fotobox é um
 programade fotografia.
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Príncipes do Nada
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Uma pitada de humor
 nas noites da RTP!
 Sim, Chef
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Grande Área
0:45 Madeira Prima
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira 10 dE MarÇO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Sociedade Civil
10:45 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Saiba tudo o que de mais
 importante se passa pelo
  país... Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 Brainstorm

17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Curso de Cultura Geral
0:45 Autoramas
 No Ar
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Tudo é Economia

sábadO 11 dE MarÇO               
1:30 Tudo é Economia
2:00 A Grandiosa Enciclopédia
 do Ludopédio
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
 Fim de Semana
5:00 Hora dos Portugueses (Fim 
de Semana)
5:45 G AIR Training Centre e 
 SATA- Network
 Negócios 2017
6:30 Sabia Que?
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Voz do Cidadão
9:30 Zig Zag
10:00 Sociedade Civil
11:00 Podium
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Animais Anónimos
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Alandroal
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Network Negócios 2017
21:15 Donos Disto Tudo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa com
 Herman José
0:15 Diga Doutor
1:00 Príncipes do Nada
1:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 12 dE MarÇO                 
1:30 O Princípio da Incerteza
1:00 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Castelo de Vide
 Visita Guiada
7:00 Onde Está o Tesouro
7:30 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Parlamento
 Os grandes debates
 Governo/Oposição.
10:00 A Praça
 A Praça continua a ser o
 ponto de encontro de
 pessoas e histórias de
 Portugal e do mundo!
11:00 Agora Nós
12:00 Diga Doutor
12:45 Inesquecível
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:15 Preço Certo Especial
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Sociedade Recreativa
 Sílvia Alberto apresenta as
 criações e as conquistas de
 quem revela talento na sua
 área de atividade

joSé DA coNceIÇão
jconceicao@avozdeportugal.com

será a feliciDaDe um mistério?

vivemos num universo 
cheio de mistérios. Há 

biliões de galáxias com inúmeros segredos. 
por exemplo, há um buraco negro no centro 
da via láctea, a nossa galáxia, do tamanho 
de um grão de areia, que engole planetas e 
estrelas inteiras. Ficamos arrepiados só de 
pensar. mas qual é o maior mistério do uni-
verso?
A vida humana é o maior mistério da existên-

cia. Só quem nunca a explorou não se encanta 
com ela. Contudo, se compararmos a personali-
dade humana com uma vasta mansão, a verdade 
é que a maior parte de nós não conhece sequer 
o átrio do seu próprio ser. Até que ponto é que 
nós nos conhecemos?
Apesar da grandeza da vida, o ser humano não 

cuida carinhosamente dela. Alguns só procuram 
mudar o seu estilo de vida quando sofrem um 
enfarte. Outros só pensam em estimular a sua 
inteligência quando já estão profissionalmente 
ultrapassados.
Muitos adultos só detectam que são infelizes 

e ansiosos quando perdem as pessoas que mais 
amam. E a situação dos jovens? É pior. Geral-
mente eles só reconhecem que se sentem frus-

trados quando olham para trás e vêem os seus 
mais belos sonhos destruídos.
Todos nós cometemos loucuras para conquis-

tar a vida.
Existem índices de princípios para que a vida 

se torne um grande espectáculo de felicida-
de e sabedoria. Dos miseráveis aos abastados, 
dos incultos aos intelectuais, todos querem ser 
felizes. Mas para muitos ser feliz é uma mira-
gem no deserto. Muito se fala, mas pouco se 
conhece sobre o que é a felicidade e quais são 
as ferramentas necessárias para se ser feliz. O 
conceito sobre o que é a felicidade e os instru-
mentos para a conquistar são profundos e igno-
rados. Ser feliz é sentir o sabor da água, a brisa 
no rosto, o cheiro da terra molhada. É tirar das 
pequenas coisas grandes emoções. É encontrar 
todos os dias motivos para sorrir, mesmo que 
não existam grandes acontecimentos. É rir das 
próprias tolices. É não desistir de quem se ama, 
mesmo que haja decepções. É ter amigos para 
partilhar lágrimas e dividir alegrias. É ser jo-
vem mesmo com os cabelos a embranquecer.
é transformar os erros em lições de vida. 

Ser feliz não é ter uma vida isenta de perdas 
e frustrações. é ser alegre, mesmo quando 
se chora. quem conquista uma vida feliz? 
Será que são as pessoas mais ricas do mundo 
os políticos mais poderosos e os intelectuais 
mais brilhantes? Não! São os que alcançam a 
qualidade de vida no palco da sua alma.

tap pretenDe Que lisboa seja
a porta Dos canaDianos para a europa

o diretor de vendas da tAp na América 
do Norte pretende, com a reabertura da 

rota entre toronto e lisboa, “convencer os 
canadianos a irem para a europa através de 
portugal”.
“Queremos convencer os canadianos a irem 

mais para Portugal e a irem mais para a Europa a 
bordo da TAP”, afirmou Carlos Paneiro, diretor 
de Vendas da TAP na América do Norte.A Trans-
portadora Aérea Portuguesa está de regresso ao 

Canadá após 21 anos de ausência, e apresentou 
a programação da rota entre Toronto e Lisboa, 
numa conferência de imprensa, esta quarta-feira, 
num restaurante em Toronto.”A TAP hoje em dia 
é diferente [do que era] há 20 anos, tal como o 
mercado é completamente diferente. Num proje-
to que já foi fundado no ano 2000, foi formando 
a sua placa giratória de distribuição de passagei-
ros em Lisboa para que pudéssemos transportar, 
não só os passageiros que voam de Portugal e 
para Portugal, mas todos aqueles que vão para a 
Europa e para África”, explicou o responsável.A 
companhia vai operar durante o verão, como iní-
cio em 10 de junho, e até final de setembro, com 
cinco frequências semanais, através de um airbus 

A330, e atualmente já existem “15 mil reservas”, 
não só para Portugal, o que “é muito positivo”.
Após o período do verão, numa fase inicial, serão 
efetuadas três ligações semanais.As vendas tive-
ram início em 7 de dezembro de 2016, com pre-
ços que rondam os 512 dólares canadianos (365 
euros) com as taxas incluídas.Segundo Carlos 
Paneiro, desta forma a TAP vai conseguir “anga-
riar passageiros não só para Portugal”, mas para 
os 52 destinos disponibilizados pela companhia 

aérea.”Essa diversidade é um dos maiores argu-
mentos [para os] que pretendam ir, não só para 
Portugal, mas também [para] a segunda, terceira 
e quarta gerações de portugueses, que quando 
vão para a Europa, fiquem também em Portugal, 
e também os próprios canadianos”, acrescentou.
No futuro, a TAP pretende que os voos para To-
ronto sejam “diários”, o que já sucede para as ci-
dades norte-americanas de Nova Iorque, Boston 
e Miami.Oficialmente há 429 mil portugueses e 
lusodescendentes no Canadá (censos 2011), mas 
calcula-se que existam cerca de 550 mil, estando 
a grande maioria localizada na província do On-
tário. Estima-se que entre 60% a 70% sejam de 
origem açoriana.
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PoemA dA semAnA

cAsAl dA semAnAhá caDa coisa!!!

em contexto de trabalho e 
partilha de êxitos, fracas-

sos e, até, decisões tomadas 
no interesse ou não do povo 
do concelho de ponta Delga-

da, vou abordar neste texto um assunto que 
me deixou perplexa.
Como me parece ser do conhecimento dos mais 

interessados nas questões da política, a cidade 
de Ponta Delgada – a maior dos Açores – tem 
24 freguesias. Com cores políticas diferentes, tal 
como o são os munícipes que as compõem, elas 
fazem parte de um corpo comum. O bom senso e 
a seriedade institucional dizem que todas as fre-
guesias devem ser reguladas nos seus anseios e 
necessidades pelos mesmos padrões no que con-
cerne à distribuição de recursos.
Mas, pelo que me foi dado ouvir pela voz de um 

dos autarcas presentes no local de trabalho em 
que estive integrada por inerência das minhas 
funções no momento, a realidade não se ajusta 
ao que deveria ser a normalidade.
Num aparte que me parece necessário, penso 

poder afirmar que as Juntas de freguesia têm rea-
lidades diferentes e necessidades, também, di-
vergentes. Mas, há um elemento comum: há pes-
soas que empobreceram por via do desemprego 
e outros factores que a sociedade fragilizada e 
viciada criou que vivem nessas 24 freguesias de 
que me ocupo neste momento.
O sofrimento por não ter “pão para a boca” é 

comum a muitos dos munícipes que residem no 
nosso Concelho.
Ora bem. Sei que o sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Ponta Delgada distribui irmãmente 

os recursos que tem destinados às Juntas de fre-
guesia sem olhar à cor política dos presidentes 
das mesmas. Os dados sobre tal procedimento 
têm-nos sido facultados com o acesso às contas 
do Município que nos é entregue regularmente.
Até aqui tudo bem. A partir do que tenho para 

vos dar poderão tecer considerações e opinar 
sobre os procedimentos de outras entidades que 
têm obrigação de colaborar com as Juntas de fre-
guesia naquilo a que as mesmas têm direito.
Vejamos o exemplo da Junta de freguesia de S. 

Sebastião: em 02/07/2015 o Sr. Presidente soli-
citou à Secretaria Regional de Turismo e Trans-
portes ajuda para intervir nos Becos da Arquinha 
– área muito pobre – para serem feitas pinturas 
e rebocos a fim de tornar aprazível aquele local 
que é uma zona muito apreciada por turistas.
Só a 01/04/2016 a referida Secretaria pediu vá-

rios documentos para ser efectuado um contrato 
de programa. No dia 13/04/2016 a Junta enviou 
todos os documentos, incluindo um orçamento 
de 12.500 euros mais IVA. A resposta surgiu a 
21/04/2016: um contrato de programa no valor 
de 6.000euros com IVA. A 28/04/2016 é envia-
do um ofício pelo sr. Presidente em que solicita 
que seja reavaliado o montante. Neste momento 
a resposta tarda a chegar. Ou nunca chegará…
Muito mais elementos tenho na minha posse 

que foram divulgados perante todos os presentes 
reunidos em assembleia em Fevereiro último.
Concluímos, então, que um facto curioso acon-

tece nas nossas freguesias. Se o partido políti-
co A representa a população da mesma, os seus 
munícipes recebem da segunda entidade que 
tem por obrigação mantê-los, pelo menos, com 
dignidade e humanidade, 19 euros. Se o Partido 
político B é quem está à frente da população que 
tem os mesmos direitos, cabe a cada munícipe 
0,17 euros. Há cada coisa!

DrA. mArIA
DA coNceIÇão brASIl

professora suspensa 20 Dias por
obrigar aluno a comer sopa Que vomitou

o inspetor regional da educação dos Açores 
disse hoje à lusa que uma professora da 

escola básica e Secundária das Flores foi sus-
pensa 20 dias por ter obrigado um aluno de 8 
anos a comer sopa que tinha vomitado.
Questionado pela agência Lusa, o inspetor, Rú-

ben Fournier, referiu que o caso remonta a 11 de 
outubro de 2016 e foi denunciado pela encarre-
gada de educação do aluno do 1º ciclo, alegando 
que a professora “teria mandado” o seu educando 
a continuar a “comer a sopa após a ter vomitado”.
“Para o devido apuramento dos factos, foi ins-

taurado processo disciplinar à docente”, no qual 
ficou provado que aquela “ordenou que o aluno 
continuasse a comer a sopa, apesar de este ter dito 
que não conseguia comer mais, tendo vomita-
do para o prato o que tinha acabado de ingerir”, 
adiantou Rúben Fournier.De acordo com o inspe-
tor regional da Educação, “de seguida, a profes-

sora obrigou o aluno a comer o resto da sopa e o 
alimento vomitado”.
“Após toda a produção de prova e dos factos 

dados como provados, a conduta da docente foi 
punida com sanção de suspensão pelo período 
de 20 dias, implicando o afastamento da docente 
das suas funções durante este período, perda das 
remunerações correspondentes e da contagem de 
tempo para a antiguidade”, acrescenta o respon-
sável”. A docente visada leciona desde 2012 e não 
tinha quaisquer antecedentes disciplinares”, refe-
riu ainda o inspetor.

através Da poesia
 

Oh! Jovem senhora de sorriso encantador,
De tez branca e seus cabelos dourados.

Que passas por mim indiferente,
 Com tua bolsa do lado.

 Seria eu, o mais feliz dos mortais,
 Se fosse teu namorado.

Que prazer que alegria...
 Sentia o meu coração. 

Que vive em sobressalto,
 E sabe qual a razão.

Quisera eu ter coragem de dizer-te 
 Hoje ou em outro dia,

  O que estou declarando através da poesia.

A poesia é divina e faz que através dela,
Exprimir, o que se sente...

 Até porque quando se é tímido,
 Pode-se até ficar doente.
 Por nós faltar a coragem,
 De dizer o que se sente.

Vivaldo Terres

FEliz dia intErnaciOnal das MulhErEs
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o Dia Internacional da 
mulher foi comemora-

do pela primeira vez no dia 
28 de Fevereiro de 1909 nos 

estados unidos, por iniciativa do partido 
Socialista dos estados unidos. Foi em me-
mória do protesto das operárias da indús-
tria do vestuário de uma fábrica de têxtil 
de Nova Iorque contra as más condições de 
trabalho.
Em 1910, durante a segunda Conferência In-

ternacional de Mulheres Socialistas na Dina-
marca, uma resolução para a criação de uma 
data anual para a celebração dos direitos da 
mulher foi aprovada por mais de 100 represen-
tantes e 17 países.
Em 1911, no dia 25 de Março, um incêndio na 

fábrica da Triangle Shirtwaist, considerado o 
pior incêndio da história de Nova Iorque onde 
146 trabalhadoras, a maioria costureiras, mor-
reram queimadas por não conseguirem sair a 
tempo de dentro da fábrica.

A orIgem Do DIA DA mulHer:
A data da comemoração teve como origem 

uma greve ocorrida na Rússia no dia 8 de Mar-
ço de 1917 que marcou a história, esssa greve 
das mulheres em prol de melhores condições 
de trabalho, foi o estopim que deu início à Re-
volução Russa que viria derrubar o Czar Nico-
lau II e mudar a história do Século XX.
Somente em 1975 foi designado pela Organi-

zação das Nações Unidas (ONU) como o Ano 
Internacional da Mulher, e em 1977 a data do 
8 de Março foi adotada e reconhecida oficial-
mente pelas Nações Unidas como o Dia Inter-
nacional da Mulher para lembrar as conquistas 
sociais políticas e económicas das Mulheres.
O dia 8 de Março é uma data simbólica, mas 

na verdade todos os dias são dias da mulher.
Dia após dia, a mulher empenha-se em pro-

mover um mundo mais justo, mais humano e 
melhor para se viver. As mulheres ao longo do 
tempo demostraram o seu grande valor como 
MÃES.
SIM SOMOS NÓS MULHERES MÃE, AS 

MÃES DO MUNDO - Deus quando criou a 
Mulher soube muito bem o que estava fazen-
do. 

A NovA gerAÇão DA mulHer:
O que as mulheres da nova geração querem? 
Respeito e Igualdade é isso mesmo que as 

mulheres da nova geração querem.
Será assim tão difícil perceber o que é que 

uma mulher quer?
As mulheres querem um homem que as res-

peite, que seja honesto, que não seja menti-
roso, que as trate com o mesmo respeito com 
que se trata a sí próprio. Hoje em dia, as mu-
lheres têm um papel mais interventivo, é mais 
instruída, ocupa cargos e desempenha profis-
sões anteriormente destinadas apenas e exclu-
sivamente aos homens. Ao contrário do que 
acontecia antigamente, há uns anos atrás, as 

mulheres casavam por motivos de segurança, 
para construírem uma família, terem filhos e 
tomar conta do lar. Hoje em dia, o sexo femi-
nino sabe muito bem que não há mal algum em 
não querer ter filhos. Esta nova geração está 
mostrando e está a conseguir pouco a pouco 
que as mulheres são donas de sí e fazem o que 
bem quiserem, para que elas sejam cada vez 
mais independentes, para que cresçam tendo 
sucesso e conquistando o seu próprio espaço 
no mercado de trabalho e na sociedade bem 
longe do antigo estereótipo que dizia que a 

mulher foi feita para servir o homem e cuidar 
do lar.
Esta nova geração está muito mais indepen-

dente e atrevida do que podemos imaginar. 
Esta nova geração foi criada para ganhar o 
mundo. Uma mentalidade que tem que andar 
para a frente e agora não vai voltar atrás. Que-
rem ser seguras de sí, não querem depender 
de ninguém. Incentivadas a estudar, trabalhar 
e viajar e acima de tudo construir uma inde-
pendência. Há muitas mulheres que prefirem 
ficar sozinhas e gostam de ser independentes.

A mulHer é um Ser INeXplIcável: 
Que cada Mulher faça o que deve fazer com 

amor para que a paz e o amor estejam sem-
pre presentes nas nossas vidas. A nós mulheres 
parabéns, somos realmente seres fantásticos e 
seres muito especiais. TENHO ORGULHO 
DE SER MULHER.

mulHer ImIgrANte:
Sim somos nós as Mulheres Imigrantes e 

“Mulher Guerreira” e “Mulher Batalhadora” 
estamos sempre a lutar pelas nossas raízes. 
Um Feliz Dia da Mulher a todas as Mulheres 
Açorianas, Madeirenses e Continentais que 
fazem parte das nossas associações, grupos 
folclóricos, marchas, bailhinhos, filarmónicas, 
grupos corais, festas religiosas, fadistas, even-
tos culturais e sociais, mulheres da Rádio e do 
Jornal, estas mulheres que fazem no seu dia-a-
-dia uma luta diária na defesa da nossa cultura 
e pela dignidade da Mulher Portuguesa. Um 
bem haja e parabéns a estas grandes Guerrei-
ras.
FelIz DIA DA mulHer A toDAS AS 

mulHereS “eu teNHo orgulHo De 
Ser mulHer e AINDA mAIS De Ser 
mulHer portugueSA”.

Dia internacional Da mulher
FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com

O cd dE jiMMY Faria
a vEnda nO Marché sá
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A confissão é o que mais lhe 
agrada no seu trabalho. 

Não há sítio no mundo que 
seja ruim mas sim as pessoas 
e o pápa Francisco é a pessoa 

internacional que ele mais admira. é o padre 
phong o nosso confessado desta semana.
A Voz de Portugal: Como se define a si próprio? 
Padre Phong: Sarcedote.
A v.p.: qual a sua melhor virtude? 
p.p.: Paciência.
A v.p.: e o seu pior defeito? 
p.p.: Tenho tantos... vamos dizer, jogos eletrónicos.
A v.p.: qual é a sua melhor recordação de in-
fância? A vida dura de agricultor com os meus 
pais no Vietname.
A v.p.: Se voltasse atrás, o que preferia não 
repetir? Nunca pensei, a minha filosofia de vida 
é : “Se fizer não arrependa, se arrepender não 
faça”.
A V.P.: Quando criança, que profissão sonha-
va vir a ter? Não tinha profissão, a minha inten-
ção era ajudar os meus pais em tempo de guerra 
no Vietname.
A V.P.: O que significa para si a vida?
p.p.: A vida é o presente, vivendo com as pes-
soas. Se olhar p’ra traz vai arrepender, p’ro futu-
ro não sabe.
A v.p.: em que época histórica gostaria de ter 
vivido e porquê? É melhor viver na sua época. 
Se vivesse noutra, iria perder as amizades pre-
sentes e isto eu não quero.
A v.p.: qual é o melhor sítio do mundo? 
p.p.: Onde estou.

A v.p.: e o pior? 
p.p.: Não há sítio ruim mas sim pessoas ruins; o 
lugar não é pior.
A v.p.: o que é viver imigrado? 
p.p.: Significa deixar os teus p’ra entrar na vida 
dos outros.
A v.p.: qual a viagem mais agradável que fez?
p.p.: A primeira viagem que fiz ao Vietname aos 
22 anos; eu tinha saído com 7 anos.
A v.p.: quais as características que mais ad-
mira no sexo oposto? 
p.p.: A sua capacidade de aguentar; que seja tris-
teza, dor, ofensas, até o marido.
A v.p.: o que mais o incomoda nos outros?
Falta de respeito.
A v.p.: Como costuma ocupar os tempos livres? 
p.p.: Gosto muito de trabalhos manuais com ma-
deira, tambem gosto de filmes.
A v.p.: O que mais lhe agrada no seu trabalho? 
p.p.: A confissão.
A v.p.: E o que mais lhe desagrada? 
p.p.:A expectativa desordenada dos outros. Não 
é por dar mais dinheiro na colecta que vai ter 
mais atenção do padre.
A v.p.: Em que é que mais gosta de gastar di-
nheiro?
p.p.:Gosto de gastar dinheiro na ajuda da comu-
nidade.
A v.p.: qual é o seu prato preferido? 
Não tenho, nunca pensei em comida preferida.
A v.p.: qual a sua canção preferida? 
É uma canção do Vietname sobre o amor de mãe.
A v.p.: qual é o melhor livro que leu? 
p.p.: “Flores para Algernon”.
A V.P.: Qual é o melhor filme que viu? 
p.p.:“A Missão”, um filme sobre a missão dos 
jesuítas na América do Sul.

A v.p.: que notícia gostaria de encontrar 
amanhã no jornal? 
p.p.: Acabaram as guerras.
A v.p.: qual é o seu personagem imaginário 
preferido? porquê?
p.p.: Superman, por nossa situação de imigrante.
A v.p.: qual é a personalidade internacional 
que mais admira e porquê? 
p.p.: O Pápa Franscico, neste Mundo ser político 
é fácil, mas ser líder de uma religião...?
A v.p.: e qual é a personalidade nacional e 
porquê?
p.p.: Ronald Regean, por ter sido corajoso no 
tempo da Guerra fria.
A v.p.: O que pensa deste confessionário? 
p.p.: É interesante, tem perguntas em que nunca 
tinha pensado, como esta do prato preferido.
A v.p.: Se fosse todo-poderoso, qual é a prin-
cipal medida que tomaria? 
p.p.: A única medida seria de fazer todos felizes.
A v.p.: qual é o provérbio em que mais acredita? 
p.p.: Uma andorinha não faz a Primavera.

confissionário Do paDre phong
joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com
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linha aberta:
514 790.0251

contacto publicitário:
514 366.2888

Domingo Das 16h às 18h
5877 papineau, montreal, Qc

Produtora:
rosa velosa

pica pica o novo molho na comuniDaDe

Há alguns 
anos atrás, 

tivemos um co-
laborador no 

nosso jornal que, na altura, tra-
balhava na preparação de uma 
nova receita culinária. Sempre 
nos ajudou diretamente, quando 
lhe era possível. Frank da rocha 
é um montrealense, filho de pais 
terceirenses (Francisco e elma da 
rocha). 
Fez a sua escola culinária no “Ins-

titut  de Tourisme  et  Hôtelerie  du 
Québec”, porque cozinhar  foi sem-
pre a sua paixão. Reunir famílias, 
ou amigos à volta de uma mesa 
e saborear uma boa refeição, foi 
sempre coisa  que  lhe deu o maior 
prazer e satisfação. O seu caminho 
profissional conta com estadias no 
Estrela do Oceano, Latini, Solmar, 
Queue de Cheval, Viana Sol entre 
outros. 
A voz de portugal: quando é 

que esta ideia de fazer um molho 
começou?
Frank da rocha: Durante vários 

anos eu fiz sempre o meu tipo de 
molho e todos gostavam, em 2013 
eu iniciei a preparação do molho 
em grandes quantidaes, afim de o 
introduzir no mercado. A partir des-

se momento, dediquei-me muito no 
meu tempo livre a este projeto, pois 
continuava a trabalhar. Em 2016, 
completei finalmente o meu projeto 
e apresentei-o ao Sr. Carlos Molei-
rinho, proprietário do Café Central, 
ele adorou o sabor e decidiu entrar 
nesta aventura de concretizar este 
projeto.
A v.p.: como é que foi a comer-

cialização do seu produto?
F.r.: Como qualquer outro produ-

to tivemos que começar pelo mais 
importante, o nome. Achei que Pica 
Pica dava uma mais valia ao produ-
to. Depois assentei-me com o meu 
amigo, e ele fez todo o trabalho de 

SylvIo
mArtINS

grafismo relativo ao produto. Fina-
lizar a receita do molho com bons 
valores nutritivos, e, ao mesmo 
tempo, ter um  gosto agradável ao 
paladar do consumidor. Outra etapa 
para a comercialização do Pica Pica, 
foi de registar a companhia, e de lá, 
as portas abriram-se. O registro da 
companhia no governo é a parte 
administrativa do desenvolvimento 
do molho Pica Pica, tendo em conta 
que o produto já está pronto para ser 
vendido, faltando os testes em labo-
ratório, o reconhecimento dos seus 
valores nutritivos pelas autoridades 
do governo do Quebeque, e deter-
minar um período de validade para 

o consumidor. 
Em seguida passamos à etapa da 

fabricação, engarrafamento e para 
finalizar, registar o código de barras 
e iniciar o marketing,distribuição e 
vendas.
A v.p.: qual é a estratégia de 

marketing para o seu produto?
F.r.: Em primeiro lugar, iniciar a 

venda do Pica Pica através da comu-
nidade Portuguesa, fazendo, entre 
outras iniciativas,vários quiosques 

de degustação através dos comer-
ciantes da comunidade, tal como 
Inter-Marché Universal e Vieille 
Europa, assim como o nos restau-
rantes portugueses, em segundo lu-
gar, temos já um acordo inicial com 
um centro de distribuíção, afim de 
poder distribuir o Pica Pica, através 
toda a provincia do Quebeque.

A v.p.: que  futuro, prevê para o 
pica pica,a longo termo ?
F.r.: O desenvolvimento de no-

vos produtos, está relacionado com 
os desejos e necessidades dos con-
sumidores e sua satisfação. As em-
presas estão a passar por diversas 
mudanças, no intuito de atingirem o 
gosto dos consumidores, na tecno-
logia e na concorrência, sendo, para 
isso, necessário desenvolver cons-
tantemente novos produtos. Estão 
já em estudo, dois novos produtos, 
previstos para 2018, dois novos sa-
bores que vam dar que falar através 
da comunidade.
parabéns ao Frank por esta en-

trada no mercado da alta gastro-
nomia e pelo seu empenho  em  
promover o que  há de  melhor na 
cozinha portuguesa. Frank  con-
vida a comunidade a saborear o 
seu produto e enviar sugestões 
para o  seu site web.
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio excecional
sobre o magníf ico cemitério

Notre-Dame-des-Neiges, o maior 
do país, permite-lhe homenagear

a vida de maneira realmente 
personalizada.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:

- 2 capelas
- 9 salões

- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores

- acesso fácil por transportes públicos

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para 

todo o típo de orçamento.

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

HOMENAGEAR A VIDA

Foto DA SemANA

no Dia Da mulher parlamento
Debate DesigualDaDes salariais

o parlamento discute na quarta-
-feira, Dia da mulher, medidas 

para reforçar a proteção das traba-
lhadoras grávidas e eliminar desi-
gualdades salariais entre homens 
e mulheres, com todos os partidos, 
à exceção do pAN, a apresentarem 
iniciativas.
PCP, PSD, CDS, BE e PS apresen-

tam propostas com vista à eliminação 
das desigualdades entre homens e 
mulheres, num debate que vai contar 
com a apreciação do Relatório sobre o 
Progresso da Igualdade entre Mulhe-
res e Homens no Trabalho - 2015, que 
mostra que as mulheres, em 2014, re-
cebiam, em média, menos 164 euros 
do que os homens. Sobre essa maté-
ria, o PSD recomenda, em projeto de 
resolução, que o Governo publique no 

site da Comissão para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego (CITE) uma 
lista das empresas que pratiquem de-
sigualdades salariais “sem justificação 
objetiva”, e que intensifique ações de 
fiscalização junto das empresas com o 
objetivo de detetar a prática “de dife-
renças salariais injustificadas”. O PS 
propõe que o executivo socialista pro-
ceda a um levantamento “integral das 
desigualdades salariais entre mulheres 
e homens, nos setores público e pri-
vado” e realize um “combate efetivo 
às disparidades salariais”, garantindo 
a adoção de medidas que promovam 
a transparência das remunerações. 
Noutro projeto de resolução, os socia-
listas defendem medidas ao nível das 
escolhas educativas e vocacionais, no 
sentido de combater a segregação ocu-
pacional, e uma partilha mais equili-
brada das licenças parentais entre ho-
mens e mulheres. Para a promoção de 
igualdade entre homens e mulheres, 
o CDS centra-se no desenvolvimento 
de incentivos, defendendo a criação 

de um prémio anual que “distinga as 
cinco melhores empresas em Portugal 
em matéria de igualdade entre mulhe-
res e homens” e incentivos fiscais às 
empresas que cumpram o regime de 
paridade “nos órgãos de administra-
ção” compostos por três ou mais ele-
mentos e que assegurem um “política 
salarial igualitária”. Com dois proje-
tos de resolução semelhantes, BE e 
PCP apresentam no Parlamento pro-
postas para combater a discriminação 
das mulheres nas forças de segurança. 
Comunistas e bloquistas querem cam-
panhas de informação e conscienciali-
zação, levantamento das condições de 
trabalho das mulheres e a garantia do 
cumprimento dos direitos de mater-
nidade destas profissionais. O debate 
estará também marcado pelas várias 
iniciativas em torno das licenças pa-
rentais e da proteção das trabalhado-
ras grávidas. Também aqui, Bloco 
de Esquerda e Partido Comunista 
apresentam propostas para o reforço 
da proteção da trabalhadora grávida, 
puérpera (que acabou de dar à luz) ou 
lactante, procurando combater situa-
ções em que o empregador despede 
mulheres grávidas durante o período 
experimental do contrato de trabalho. 
Nesta situação, o projeto de lei do PCP 
prevê uma indemnização ou reinte-
gração do trabalhador caso se prove 
que o despedimento tenha sido ilícito. 
Os Verdes apresentam uma proposta 
de reforço da licença parental inicial 
até 210 dias, alargando o período em 
caso de nascimento prematuro e es-
tendendo a dispensa para amamenta-
ção e aleitação ao acompanhamento 
à criança até aos três anos de idade. 
O CDS, partido com mais iniciativas 
apresentadas para a manhã de quarta-
-feira, defende a flexibilização dos ho-
rários das creches através de acordos 
de cooperação com a Segurança So-
cial, aumento de três para cinco ciclos 
de tratamentos comparticipados pelo 
Estado de Procriação Medicamente 
Assistida e a flexibilização da licença 
parental exclusiva do pai e alargamen-
to do gozo da licença complementar e 
para assistência aos avós da criança.
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INFormAÇão pArA quem lÊ.

reSultADo pArA quem ANuNcIA.

INFormAÇão 
pArA quem lÊ.

reSultADo pArA 
quem ANuNcIA.

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

brunO cOsta
Cel.: 514.885.4724

dannY pEna
Cel.: 514.688.4576

pEdrO alvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

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

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

a MErcEaria das 
FaMílias pOrtuguEsas

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

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gilbErtO
Renovações

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

CoNtabIlIsta

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

www.acaixa.ca

serVIços 
FINaNCeIros

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

deNtIsta

eletrICIdade

aGÊNCIas
FuNerárIas

merCearIas

moNumeNtos

NotárIos

PadarIa

reNoVações

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

antÓniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalvesrestauraNtes

ImPortadores

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.

assOciaÇãO dOs pais
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
ass. MulhEr pOrt. dO canadá T.:514.983-7837
ass. pOrtuguEsa n.s.F. dE laval   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
ass. pOrtuguEsa dO canadá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
ass. pOrtuguEsa dO EspíritO santO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.251.9791
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
círculO dE rabO dE pEixE T.: 514.843.8982
clubE OriEntal dE MOntrEal
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugal dE MOntrEal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
FEstival pOrtugal EM Mtl T.: 514.923.7174
liga dOs cOMbatEntEs T.: 514.844.1406
spOrt MOntrEal E bEnFica
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

associações e clubes

FIlarmóNICas
FilarMÓnica divinO EspíritO santO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
FilarMÓnica pOrtuguEsa dE MOntrEal
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

raNChos FolClórICos
caMpinOs dO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErdE T.:514.618.9087
EstrElas dO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas dO EncantO T.:514.388.4129
ranchO FOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias dE pOrtugal T.:514.844.1406

IGrejas
MissãO santa cruz T.:514.844.1011
MissãO dE nª sª dE FátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
SAnTA CRuz / LuSiTAnA T.:514.844.1011

esColas

ajuda à FaMília T.: 514.982.0804
aÇãO sÓciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

CeNtros

agência
AlgArve

restauraNtes

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIo Do DólAr cANADIANo
7 De mArÇo De 2017

1 euro = cAD 1,430350cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
t.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366
hOráriO dE atEndiMEntO: 2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 
15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00; 6ª das 8h30 às 13h00

INFormAÇão
pArA quem lÊ.

reSultADo pArA
quem ANuNcIA.



A Voz de PortugAl  |  8 de mArço de 2017  |  P. 11

†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

Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral 
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e 

dinâmico para uma companhia de imóveis. 
Bom salário para candidato com experiência.

T 514-355-7171 | info@plexon.ca

Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a 
tempo inteiro com experiência.

patrícia: 514-814-0362

emPreGos

sr. KanDji
viDente méDium competente

muito sério no seu Domínio. retorno Do seu amaDo, 
amor, problema familiais, sucesso social, património 

e negócios, empresarial, 
exame e bom senso nos jogos, desenfeitiçar. 

resultaDos efetivos em 3 Dias, 
Discrição asseguraDa.

tel.: 514.294.4309

Restaurante português procura um cozinheiro(a) e um 
assistente de gerente com expériência para trabalhar 

a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022

Restaurante português muito conhecido precisa 
de um ajudante de cozinha com ou sem 

experiência. 514-293-8450

Precisa-se de um motorista para trazer mercado-
ria para Montreal com Class 5, com ou sem ex-
periência. E, precisa-se de pessoal para trabalhar 
num matadouro com ou sem experiência.

Mário: 514-386-4692 | Maria: 514-779-7938

Precisa-se de uma equipa com experiência em lim-
peza e manutenção de edifícios e escritórios a tempo 
inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um carro. Homens 
e mulheres podem se inscrever. 
Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-1977

ou ligue para 450-975-2303 9:00-17:00.

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

Pacote de experiência, 3 dias.
carlOs palMa

514-961-0770

Linhas da mão e cartas. Vidente com 
dons naturais.

Resolve os seus problemas
sem voodoo.

Rosa: 514-278-3956

pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

serVIços

Estamos a procura de uma pessoa simpática com 
muito compaixão e segura para tomar conta de 
uma senhora idosa. Para mais informações po-
dem contactar: 

Tel.:514-383-7767 ou  telemóvel: 514-247-2170 

† adElinO jOsé alvEs
1918-2017

Faleceu em Montréal, no dia 1 
de março de 2017, com 98 anos 
de idade, senhor Adelino José 
Alves esposo de senhora Dia-
mantina Rodrigues, natural de 
Fonte Arcada, Póvoa de Lanho-
so, Portugal. 
Deixa na dor seu filho José Joa-
quim, sua filha Maria de Fatima, 
suas netas Carolina(Mark) e 
Maria-Elisa, cunhada Gloria, fa-
miliares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1115, Laurier O., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório teve lugar domingo 5 de março de 2017 das 
14h às 17 e 19h às 22h. O funeral foi celebrado de 
corpo presente segunda-feira 6 de março de 2017 às 
9h na igreja St-Joseph 166, rua Dante, Montreal e foi 
sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A fa-
milia vem por este meio agradecer a todas as pessoas 
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres 
ou que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. 
Bem Hajam.

jardins dEs bEaux-rÊvEs
Companhia paisagista procura homens para

trabalhar nos jardins. Com um mínimo de dois 
anos de experiência.
bOM saláriO

514-554-0213 Ou 450-641-7389

† EugEnia sOarEs FErnandEs
1923-2017

Faleceu em Montreal, no dia  6 
de março de 2017, com 94 anos 
de idade, senhora Eugenia Soa-
res esposa do já falecido  se-
nhor Manuel Fernandes e mãe 
da jà falecida Joaquina (João), 
natural de Fiscal, Amares, Por-
tugal. Deixa na dor seus filhos 
João (Jenny), Manuel (Fatima), 
Antonio (Bella), José (Maggy), 
Faustino (Sylvie), George (Mar-
tine), Domingos (Maral), seus 
netos(as), bistenos(as), familia-
res e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, St-Laurent, Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório terá lugar hoje quarta-feira 8 de março de 
2017 das 14h às 17h e das 19h às 22h, quinta-feira a 
partir das 8h30. O funeral será celebrado de corpo pre-
sente, quinta-feira 9 de março às 10h na igreja Santa 
Cruz  e será sepultada em cripta no cemitério Repos 
St-François D’Assise. 
Renovam com profunda saudade a missa do séti-
mo dia que será celebrada domingo 12 de março às 
11h30. A familia vem por este meio agradecer a todas 
a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimó-
nias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes asso-
ciaram na dor. Bem Hajam.

† Maria dE lOurdEs
batista EstrEla

1934-2016

Faleceu em Montreal, no dia 4 de 
Março de 2017, com 82 anos de 
idade, senhora Maria De Lourdes 
Batista  esposa do jà falecido se-
nhor José Estrela, natural de Àgua 
de Pau, São Miguel,  Açores, Portu-
gal. Deixa na dor suas filhas Maria 
Agostinha (José Estrela), Carmen 
(Joseph Maroun), seus netos(a) Ni-
cholas (Elisabeth), Serena (Eric), 
Justin (Samantha), seus bisneto(as) 
Ella, Clara, Luca, seus irmãos(ães), 
seus cunhados/as, sobrinhos/as, afilhados/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar terça-feira 7 de março de 2017 das 
14h às 17h e das 19h às 22h, e hoje das 8h30 às 11h00. 
O funeral  é celebrado hoje quarta-feira 8 de março às 
11h30 na igreja Santa Cruz e vai ser sepultada no cemi-
tério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda 
saudade a missa de sétimo dia será celebrada seixta-
-feira 10 de março às 18h30. A familia vem por este 
meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

Maria MErcEs lOpEs dE sá
Faleceu em Montreal, no dia 5 de 
março de 2017, com 89 anos de 
idade, a senhora Maria Merces Lo-
pes de Sá esposa do senhor José 
Moniz de Sá, natural de Rabo de 
Peixe, São Miguel, Açores. 
Deixa na dor seus filhos/as Ma-
ria José (Eurico Costa Falecido), 
Eduarda Mourato (George Moura-
to), José Maria, Ana Bashir (Shuja 
Bashir), Trindade Maré (José Ma-
nuel Maré), Conceicão Medeiros 
(Gilberto Medeiros), Filomena Sá 
(Gabriel Ventura), Lidia Sá (José Adriano Pimentel), Alfre-
do Sá (Marie Josée), Antero Sá (Teresa Ventura) e Anto-
nio Sá, seus 28 netos/as, seus 16 bisnetos/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Bruno Costa
O funeral é celebrado hoje quarta-feira 8 de março às 
10h00 na igreja Santa Cruz e vai ser sepultada no cemi-
tério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda 
saudade a missa de sétimo dia que será celebrada sex-
ta-feira, 11 de março às 18h30. A familia vem por este 
meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

serVIços

Precisa-se de torneiro mecânico 
(machiniste) com experiência,

bom salário, companhia situada no 
sudoeste de Montreal. 514-933-6819

Precisa-se de um trabalhador em “Pavé unis” 
com experiência. Podem nos contatar para o 

514 325-7729 ou enviar o vosso CV para 
josbucaro@bucaro.ca

INFormAÇão pArA quem lÊ.
reSultADo pArA quem ANuNcIA.
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Qual o cachorro que é professor?
R: é o cãolecionador.
Qual o cachorro do fazendeiro?
R: é o cãopeão.
Qual o carrocho que adivinha o futuro?
R: é o cãoguru.
Mulher eletricista
Por que a mulher não pode ser eletricista?
Porque ela leva 9 meses para dar a luz!
O livrO dE MatEMática para O livrO dE histÓria
O que fala o livro de Matemática para o livro de História? 
R: Não me venha com história que eu já estou cheio de problema!
QuAL O CuMuLO DA SORTE?
R: ser atropelado por uma anbulancia na frente do hospital
Qual é a comida que liga e desliga?
estrogONOFF!
Qual é o nome do carro que mostra que vai chover?
R: Celta Preto

carnEirO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa Harmonia e 
Prosperidade. Amor: Tente conviver mais com os seus amigos e faça esforços 
para travar novos conhecimentos. Saúde: Período propício a uma consulta 
de oftalmologia. Não descure a sua visão. Dinheiro: Evite faltar a reuniões de 
trabalho. Números da Sorte: 10, 4, 5, 45, 2, 6

tOurO: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções Erradas, 
Colapso. Amor: Cuidado para não magoar os sentimentos de uma pessoa 
que lhe é querida. Meça as suas palavras. Convide um amigo para uma saída 
especial. Dance, vá ao cinema, aproveite aquilo que a vida tem para lhe 
dar. Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado. Tente relaxar. 
Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser recompensado. Acredite 

mais nas suas potencialidades. Números da Sorte: 3, 36, 6, 9, 8, 5

géMEOs: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor:  
Poderá ter de enfrentar um desentendimento com um amigo muito especial. 
Mantenha a calma! Saúde: Controle as suas emoções e procure ser racional. 
Não se preocupe tanto com aquele problema que o tem vindo a afetar. Vai 
perceber que afinal não era nada assim tão grave. Dinheiro: O seu orçamento 
poderá sofrer um acréscimo significativo. Porém, seja contido nos gastos. 

Números da Sorte: 2, 4, 1, 15, 14, 18

caranguEjO: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa Fracasso. Amor: 
Modere as suas palavras pois pode magoar a pessoa amada. Seja mais 
cuidadoso. Saúde: Procure não exagerar no exercício físico, pois poderá 
magoar os seus músculos. Dinheiro: é possível que durante esta semana se 
sinta um pouco desmotivado. Trace objetivos para o seu trabalho, vai ver que 
conseguirá obter melhores resultados.

Números da Sorte: 10, 20, 3, 9, 41, 44

lEãO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: 
Lute pelo seu verdadeiro amor, não se deixe influenciar por terceiros. Não se 
deixe dominar pela insegurança. Converse mais com o seu companheiro e 
tenha mais confiança nele. Saúde: Vigie a sua tensão arterial e controle muito 
bem a sua alimentação. Dinheiro: Procure não ser muito impulsivo nas suas 
compras. Números da Sorte: 6, 9, 7, 40, 30, 20

virgEM: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa Vigilante e 
Atento. Amor: Seja mais carinhoso com a sua cara-metade. Os atos de 
ternura são importantes para revigorar a relação. Saúde: Evite enervar-
se em excesso. As preocupações podem trazer sérios problemas ao nível 
cardiovascular. Poderá sentir-se mais cansado do que o habitual. Tente tomar 

um banho relaxante. Dinheiro: Cuidado com os gastos supérfluos. Seja mais comedido 
para não ter surpresas desagradáveis. Números da Sorte: 22, 5, 41, 14, 12, 21

balanÇa: Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material e 
que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Confie mais na pessoa que tem a seu 
lado. Saúde: Tendência para apanhar uma grande constipação. Dinheiro: Não 
se deixe abater por uma maré menos positiva nesta área da sua vida. Analise 
as suas poupanças. Números da Sorte: 9, 6, 3, 2, 25, 45

EscOrpiãO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. 
Amor: O encontro com um desconhecido e uma insinuante troca de olhares 
podem ser o ponto de partida para algo muito prometedor. A felicidade e a 
paixão poderão marcar a sua semana. Aproveite muito bem esta fase. Saúde: 
Cuidado com as correntes de ar; durante esta semana poderá constipar-se 

facilmente. Dinheiro: Poderá precisar da ajuda de um colega para finalizar uma tarefa 
importante. Não tema pedir apoio. Números da Sorte: 2, 25, 14, 17, 18, 19

sagitáriO: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: Poderá 
encontrar um amigo que já não via há muito tempo. Coloque a conversa em 
dia. Saúde: Procure não abusar em refeições muito condimentadas. Dinheiro: 
Não influencie as ideias dos outros. Permita que cada um pondere por si. 
Aceite críticas construtivas feitas por alguém que tem mais experiência. Não 

as encare como algo negativo, mas sim como forma de melhorar o seu desempenho
Números da Sorte: 6, 45, 40, 20, 30, 4

capricÓrniO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: 
Período marcado pela harmonia familiar. Saúde: Tendência para problemas 
de estômago. Cuide de si. Dinheiro: Semana propícia ao investimento. 
Aconselhe-se com o seu gestor de conta. A sua vida profissional vai exigir de 
si um desgaste redobrado de energias.
Números da Sorte: 1, 5, 45, 4, 7, 6

aquáriO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento.  
Amor: Esteja alerta, o amor poderá surgir em qualquer lugar. Deixe-se ser 
amado. Saúde: Pratique uma atividade física que lhe dê bastante prazer. 
Dinheiro: A sua vida profissional tende a melhorar significativamente. Continue 
a demonstrar o seu dinamismo. Não adie decisões importantes e urgentes. 
Seja firme. Números da Sorte: 5, 6, 16, 14, 15, 40

pEixEs: Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: 
Período favorável à conquista. Encha-se de coragem e diga aquilo que sente. 
Siga em frente e lute para alcançar os seus objetivos. Saúde: Cuidado com 
alergias, pois o seu sistema respiratório poderá estar muito frágil. Dinheiro: 
Seja ousado e não hesite em revelar as suas ideias criativas. Poderá ser útil 
para o seu desenvolvimento profissional. 

Números da Sorte: 20, 10, 3, 6, 45, 44

horósCoPo maria helena martins

pirarucu
anchOva
baiacu
bagrE

salMãO
carpa
bOnitO
atuM

pacu
Mandi 

cAçA PAlAVrAs | Peixes

chArAdAs

esta estrela canaDiana (aDmire-se) 
tem ascenDência no funDão
“Sou portuguesa”, já afirmou a atriz di-

versas vezes.
Nasceu no Canadá e está atualmente a fazer 

sucesso na televisão, na série ‘You me Her’, 
no papel de Isabelle Silva. Priscilla Faia pode 
ser para alguns de nós ainda uma desconheci-
da mas o facto é que a jovem de 31 anos con-

ta já com um currículo recheado de sucessos, 
tendo vencido inclusivamente um Canadian 
Screen Award, em 2014, pela sua prestação 
em ‘Rockie Blue’. 
O que muitos não sabem é que Priscilla 

tem raízes bem portuguesas. A revelação é 
feita pelo jornal LusoAmericano, que indica 

que os pais da atriz são do Fundão, distrito 
de Castelo Branco. A atriz já afirmou diver-
sas vezes em entrevistas e até na sua página 
de Twitter que é portuguesa, mas o jornal 
distribuído entre a população emigrante dos 
Estados Unidos avança a localização exata do 
local de nascimento dos seus pais. 
A jovem, que nasceu em vitória, no ca-

nadá, foi descoberta num concurso de ta-
lentos aos oito anos, por uma agente, e tem 
vindo desde então a acrescentar vários tra-
balhos ao seu currículo, entre eles séries, 
curtas metragens e filmes televisivos.

nova consola Da nintenDo
‘inunDaDa’ por elogios... até Das rivais

muitos consideram que o catálogo da 
Switch, a nova consola da Ninten-

do, é um pouco magro. 
Porém, verdade se diga que poucos catá-

logos de lançamento conseguem ter um tí-
tulo da dimensão de ‘The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild’ que já está a ser consi-

derado pela crítica especializada como um 
dos melhores jogos de sempre.
Não acredita? O jogo está a ser elogiado 

por vários setores da indústria dos video-
jogos, nomeadamente produtoras, editoras 
e até pelas grandes rivais da Nintendo, a 
PlayStation e a Xbox.
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efemérides

solução

hOrizOntais: 1. Azoada, Tome. 2. Recrescer. 3. Lar, Portal. 4. Parolar, 
Ira. 5. Ir, Barcagem. 6. Mar, Oca. 7. Alargava, Na. 8. Rir, Amolgar. 9. Es-
cada, Mas. 10. Alarmaram. 11. Aura, Ourelo.
vErticais: 1. Ar, Picareta. 2. Zelar, Lis. 3. Ocar, Marcar. 4. Arrobar, 
Ala. 5. De, Largada. 6. Aspar, Amaro. 7. Corcovo, Mu. 8. Ter, Acalmar. 9. 
Ortiga, Gare. 10. Are, Nasal. 11. Enlamear, Mo.

7

2
7

5

4

9

6
4

7

4 5

1500 - A armada de Pedro Álvares Cabral larga do Tejo, 
rumo ao Brasil.
1550 – Morre, com 55 anos, São João de Deus, natural 
de Montemor-o-Novo, precursor do tratamento de doen-
tes mentais.
1765 - O Parlamento britânico emite a Lei do Selo, desti-
nada a tributar as colónias americanas. 
1811 - Invasões francesas. Começa o cerco à fortaleza 
de Campo Maior pelo exército do marechal Mortier.
1830 - Nasce, em São Bartolomeu de Messines, o peda-
gogo e poeta João de Deus, autor de “Campo de Flores” 
e “Cartilha Maternal”.
1857 - Operárias nova-iorquinas da indústria têxtil fazem 
uma greve pela igualdade de salários e a redução da jor-
nada de trabalho para dez horas. São fechadas na fábri-
ca onde, entretanto, se declarara um incêndio, e cerca 
de 130 mulheres morrem queimadas. Em 1910, numa 
conferência internacional de mulheres realizada na Di-
namarca, foi decidido, em homenagem àquelas mulhe-
res, comemorar o 8 de março como “Dia Internacional 
da Mulher”.
1869 - Morre, em Paris, o compositor francês Louis-Hec-
tor Berlioz, autor de “Sinfonia Fantástica”. Tinha 66 anos.
1914 - Fernando Pessoa cria o heterónimo Alberto Caei-
ro e começa a escrever “O Guardador de Rebanhos”.

39

hOrizOntais: 1. Zunido, barulheira. Segure. 2. Tornar 
a crescer. 3. Face inferior do pão. Sítio que permite ao 
utilizador aceder a uma gama de serviços (Informática). 
4. Falar à toa. Cólera. 5. Mover-se de um sítio para ou-
tro. Carga de barco ou barca. 6. Grande massa de água 
salgada que cobre cerca de três quartas partes da super-
fície do Globo. Vazia. 7. Dilatava. Contr. da prep. em com 
o art. def. a. 8. Gracejar. Amachucar. 9. Série de degraus 
por onde se sobe ou desce. Senão, dificuldade. 10. Alvo-
rotaram. 11. Popularidade. Tira de pano grosseiro.

vErticais: 1. O espaço aéreo. Instrumento de ferro 
para escavar a terra, arrancar pedras, etc. 2. Administrar 
diligentemente. Lírio. 3. Esvaziar. Assinalar. 4. Pesar às 
arrobas. Fileira. 5. Designa posse, matéria, lugar, provi-
dência (prep.). Partida de um lugar. 6. Meter entre aspas. 
Amargo. 7. Salto do cavalo, arqueando o dorso. Mulo. 
8. Possuir. Serenar. 9. O m. q. urtiga. Cais. 10. Unidade 
de medida agrária equivalente ao decâmetro quadrado. 
Fanhoso, roufenho. 11. Enxovalhar (fig.). Contr. do pron. 
pess. compl. me e do pron. dem. o.

se Quer estar mais atento,
combine café com cacau
Depois de passar um ano a estudar pessoas 

que bebiam café e chocolate quente, um 
grupo de investigadores descobriu que quem 
precisa de melhorar a atenção deve apostar 
numa combinação de ambos: café e cacau, 
que é a combinação de uma bebida chamada 
mocha.
De acordo com o grupo de psicólogos das uni-

versidade da Georgia e de Clarkson, em Nova 
Iorque, enquanto o café aumenta os níveis de 
energia, o cacau reduz a ansiedade. Combinar os 
dois ingredientes é a melhor forma de melhorar 
o período de atenção.
O cacau aumenta a circulação do sangue no cé-

rebro, melhorando a perceção e a atenção. Sozi-
nha, a cafeína pode aumentar a ansiedade, mas 
segundo este estudo descobriu e como reporta o 

Daily Mail, o cacau reduz os efeitos de aumento 
da ansiedade que a cafeína poderia provocar.
Boas razões para beber um café mocha ou um 

mocaccino a meio da tarde.

os alimentos e hábitos Que 
o ajuDam a controlar a ansieDaDe

lyndi cohen é nutricionista. Decorria o 
ano 2010 quando foi diagnosticada com 

ansiedade. Havia-se tornado obcecada com a 
quantidade de calorias que ingeria.
Foi então que decidiu focar-se menos 

nas calorias em si e mais numa alimen-
tação que ajudasse a controlar a sua con-
dição. As conclusões foram partilhadas 
com o Daily Mail.
Ao jornal britânico, a nutricionista 

explicou que se alimenta de “gorduras 
de alta qualidade” – como o salmão, as 
nozes e iogurte grego – todos os dias e 
que aposta em probióticos saudáveis e 
uma alimentação rica em legumes. Em 
contrapartida, Lyndi Cohen aconselha 
os mais ansiosos a reduzir o consumo de 
café e álcool.
Um dos conselhos fundamentais passa por dei-

xar de estar obcecado com aquilo que não se 
pode comer e passar a focar as atenções no que 

se deve comer.
Mas, como não só na alimentação está a receita 

para reduzir a ansiedade, é importante também 

praticar uma hora de exercício físico diariamen-
te, diminuir o tempo que se passa nas redes so-
ciais e dormir com o telemóvel fora do quarto.

já não é novidade que muitos alimentos 
contêm químicos e aditivos a mais. es-

tes alimentos, conhecidos como processados, 
marcam presença da dieta diária e assumem-
-se como os principais vilões da saúde, uma 
vez que o seu consumo é muitas vezes desen-
freado.

A leitura dos rótulos assume-se, atualmente, 
como um dos aspetos mais importantes na roti-
na diária e como uma das formas mais eficazes 
de evitar males maiores associados à alimenta-
ção. Nomes como benzoato de sódio, potássio 
bromato ou nitrato de sódio são apenas alguns 
exemplos de ‘códigos’ usados na rotulagem e 
que indicam que o alimento em causa pode não 
ser tão benéfico para a saúde como parece.

Muitos dos alimentos assumem-se como ‘sau-
dável’, ‘sem açúcar’, ‘isento de matéria gorda’ 
e ‘natural’ ou ‘100%’. Mas será que são fiéis ao 
que dizem ser? Não. Muitos deles estão longe 
disso e prova são os exemplos dados pelo Buena 
Vida do El País, que pegou em alimentos alea-
tórios e mostrou como estes podem enganar até 
mesmo os mais atentos.
Como explica a médica Marta Miguel, do Ins-

tituto de Investigação em Ciências da Alimen-
tação, “existem coisas invisíveis, que não se 
percebem, mas que o alimento leva”. No caso 
do azeite, diz, o facto de dizer se é ‘virgem’ ou 
‘extra virgem’ pode ser a melhor forma de esco-
lher a opção mais saudável, pois os azeites que 
apenas se intitulam de azeite são obtidos direta-
mente de azeitonas, mas alvo de procedimentos 
mecânicos, que podem levar a algum tipo de re-
finamento ou junção de outros ingredientes.
Em caso de dúvida, diz a especialista, nada 

como avaliar os níveis de gordura saturada, que 
devem ser “muito poucos” no caso dos azeites 
mais saudáveis e que não foram alvo de proces-
samento.

acha mesmo Que está a usar
‘só’ azeite? olhe para o rótulo
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 p j v E d
1-Chelsea 66 27 21 3 3
2-Tottenham 56 27 16 8 3
3-Manchester City 55 26 17 4 5
4-Liverpool 52 27 15 7 5
5-Arsenal 50 26 15 5 6
6-Man. United 49 26 13 10 3
7-Everton 44 27 12 8 7
8-West Bromwich 40 27 11 7 9
9-Stoke City 35 27 9 8 10
10-Southampton 33 26 9 6 11
11-West Ham 33 27 9 6 12
12-Burnley 31 27 9 4 14
13-Watford 31 27 8 7 12
14-Bournemouth 27 27 7 6 14
15-Leicester City 27 27 7 6 14
16-Swansea City 27 27 8 3 16
17-Crystal Palace 25 27 7 4 16
18-Middlesbrough 22 27 4 10 13
19-Hull City 21 27 5 6 16
20-Sunderland 19 27 5 4 18

Inglaterra
PremIer league

CamPeoNatos euroPeus - ClassIFICação

 p j v E d
1-Juventus 67 27 22 1 4
2-roma 59 27 19 2 6
3-Napoli 57 27 17 6 4
4-Lazio 53 27 16 5 6
5-Atalanta 52 27 16 4 7
6-Internazionale 51 27 16 3 8
7-Milan 50 27 15 5 7
8-Fiorentina 42 27 11 9 7
9-Torino 39 27 10 9 8
10-Sampdoria 38 27 10 8 9
11-Chievo 35 27 10 5 12
12-Cagliari 31 27 9 4 14
13-Sassuolo 31 27 9 4 14
14-Udinese 30 27 8 6 13
15-Genoa 29 27 7 8 12
16-Bologna 28 27 7 7 13
17-Empoli 22 27 5 7 15
18-Palermo 15 27 3 6 18
19-Crotone 14 27 3 5 19
20-Pescara 12 27 2 6 19

 p j v E d
1-Monaco 65 28 20 5 3
2-Paris SG 62 28 19 5 4
3-Nice 62 28 18 8 2
4-Lyon 47 27 15 2 10
5-Bordeaux 43 28 11 10 7
6-Marseille 42 28 12 6 10
7-Saint-étienne 40 28 10 10 8
8-Rennes 37 28 9 10 9
9-Toulouse 36 28 9 9 10
10-Angers 36 28 10 6 12
11-Guingamp 35 28 9 8 11
12-Nantes 34 28 9 7 12
13-Montpellier 33 28 8 9 11
14-Caen 31 28 9 4 15
15-Lille 30 28 8 6 14
16-Metz 29 27 8 7 12
17-Nancy 28 28 7 7 14
18-Dijon 27 28 6 9 13
19-Bastia 25 28 5 10 13
20-Lorient 22 28 6 4 18

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 56 23 17 5 1
2-RB Leipzig 49 23 15 4 4
3-B. Dortmund 43 23 12 7 4
4-TSG Hoffenheim 41 23 10 11 2
5-Hertha BSC 37 23 11 4 8
6-E. Frankfurt 35 23 10 5 8
7-FC Köln 33 23 8 9 6
8-SC Freiburg 33 23 10 3 10
9-B. M´gladbach 32 23 9 5 9
10-B. Leverkusen 30 23 9 3 11
11-Mainz  29 23 8 5 10
12-FC Augsburg 28 23 7 7 9
13-Schalke 04 27 23 7 6 10
14-W. Bremen 25 23 7 4 12
15-Wolfsburg 23 23 6 5 12
16-Hamburger SV 23 23 6 5 12
17-FC Ingolstadt  18 23 5 3 15
18-Darmstadt 98 12 23 3 3 17

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Barcelona 60 26 18 6 2
2-Real Madrid 59 25 18 5 2
3-Sevilla 56 26 17 5 4
4-Atlético Madrid 49 26 14 7 5
5-Real Sociedad 48 26 15 3 8
6-Villarreal 45 26 12 9 5
7-Athletic 41 26 12 5 9
8-Eibar 39 26 11 6 9
9-Espanyol 36 26 9 9 8
10-Celta de Vigo 35 25 10 5 10
11-Alavés 34 26 8 10 8
12-Las Palmas 32 26 8 8 10
13-Valencia 29 26 8 5 13
14-Real Betis 27 25 7 6 12
15-Málaga 26 26 6 8 12
16-Leganés 24 26 6 6 14
17-Deportivo 23 25 5 8 12
18-Granada 19 26 4 7 15
19-Sporting Gijón 17 26 4 5 17
20-Osasuna 10 26 1 7 18

eSPanha
lIga BBVa

NovIDADeS DA FórmulA 1

eQuipas e pilotos nos testes De barcelona

já viram-se e ouviram-se, os 
primeiros monolugares da 

FórmulA 1 de 2017, e até já 
rolaram em barcelona, nos pri-
meiros testes em pista que tive-

ram início na segunda-feira passada.
Williams com Filipe Massa e Lance Stroll, Sauber 

com Marcus Ericsson e Pascal Wehrlein, Renault 
F1 com Nico Hulkenberg e Jolyon Palmer, Force 
India com Sérgio Perez e Esteban Ocon, Mercedes 
com Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, Ferrari com 
Sebastian Vattel e Kimi Raikkonen, McLaren com 
Fernando Alonso e Stoffel Vandoorme, Toro Ros-
so com Daniil Kvyat, Hass F1 Team com Romain 
Grosjean e Kevin Magnussen e Red-Bull com 
Daniel Ricciardo e Max Verstappem. A Williams 
acabou por ser a primeira a mostrar o seu FW40, 
saltando do FW38 para o FW40 em virtude de este 
ano de 2017 ser a data do seu 40º aniversário. O 
carro é muito mais largo, a asa traseira mais bai-
xa e pequena, a dianteira muito elaborada e tem 
uma asa em cima do capô motor mais ao estilo da 
Mercedes. O novo Sauber C36, que tem o mesmo 
motor da Ferrari do ano passado é completamente 
novo. Este monolugar surje em 2017 com a famosa 
asa de tubarão. De resto, segundo apuramos, é um 
carro muito simples em termos aerodinâmicos. O 
novo Force India VJM10 pode dar a reviravolta em 
2017 e ter sucesso se for verdade que a nova unida-
de motriz da Mercedes é ainda mais forte do que no 
ano passado e se os adversários, que se encontram 
no mesmo nível ou sejam a Renault e Honda não 
se ajustarem também, poderá evidenciar a equipa 
a obter bons resultados em termos classificativos. 
Quanto ao monolugar, tem o desenho da suspensão 
diferente. De resto, o bico é mais saliente que nos 
outros carros e a fisiologia é muito semelhante à do 
Sauber C36 e Renault R.S.17. Na Renault, o novo 
R.S.17 é o primeiro verdadeiro carro totalmente re-
feito de novo e sabe-se que o R.S. 17 não partilha 
quaisqueres componentes com o anterior R.S. 16. 
Até a monocoque é diferente! Quanto ao Merce-
des, chama-se W08 EQ Power+. Já que a Mercedes 
incluiu a designação EQ, da sua nova gama de elé-
tricos. O monolugar tem variadas diferenças, em-
bora  a asa em cima do capô motor seja semelhante 

à da Williams e o bico seja arredondado. A Ferrari 
tornou-se a sexta equipa a apresentar o seu mono-
lugar de Fórmula 1 para esta temporada de 2017, 
o SF70H, que surge com uma frente ao estilo da 
Renault e Sauber, e com uma barbatana de tubarão. 
O novo Ferrari é o 63º monolugar desenhado e 

construído pela Scuderia Ferrari para correr na 
Fórmula 1. No chassi há várias diferenças entre o 
SF70H os Ferrari mais recentes, e se o nariz e a 
asa traseira são consequência dos regulamentos, 
tal como a barbatana de tubarão no capô motor na 
frente e isto a nível aerodinâmico o desenho é bem 

visível. A suspensão também foi evoluída e até as 
porcas das rodas e todo o sistema foram redese-
nhados para facilitar o trabalho dos mecânicos, já 
que, como se sabe as rodas são bem mais pesadas. 
A McLaren e o seu novo MCL32, aparece-nos de 
laranja e preto. O MCL32 é o primeiro McLaren 
F1 desde 1980 sem a denominação MP4, resulta-
do da saída de Ron Dennis da equipa, e vai agora 
voltar a ver-se um McLaren de F1 com esta cor, o 
que já não acontecia desde os testes de pré-época 
de 1997, 1998 e 2006. A unidade motriz da Honda 
é completamente nova, e surge com uma arquite-
tura completamente revista. Resta-nos esperar que 
este ano a equipa possa oferecer a Fernando Alonso 
um monolugar competitivo, o que não nos parece 
neste começo de treinos livres aqui em Barcelona, 

o carro tem mostrado à partida certos problemas. 
Esperamos poder analisar em breve a Williams, a 
Red-Bull, Toro Rosso e a Hass . Entretanto neste 
primeiro dia de treinos aqui no Circuito da Catalu-
nha, LEWIS HAMILTON, cravou o melhor tempo 
neste início de uma nova era da FORMULA 1 à 
frente de Sebastian Vettel da Ferrari . A Mercedes 
e Hamilton com 1 21 765 seg e com pneus macios, 
bateram desde já a pole-position do ano passado 
neste mesmo circuito. A Mercedes rodou 152 vol-
tas e a Ferrari 126, com Valtteri Bottas o novo com-
panheiro de LEWIS Hamilton ter rodado 79 voltas. 

Durante estas secções de treinos e nos quais esta-
mos já a ver mais velocidade em pista e está a ser 
dividida por vários pilotos. Resta-nos saber até que 
ponto a fiabilidade está presente. Max Verstappem 
com a sua Red-Bull andaram bem neste final de 
treinos mas Kimi Raikkonen da Ferrari foi o mais 
rápido do dia baixando o crono para 1 20 872 seg. 
Entretanto, com a falta da chuva, a Pirelli ainda tes-
tou os pneus de pista molhada numa pista improvi-
sada para tal, pois o tempo seco e quente continua 
.Voltamos com mais novidades. Relembramos aos 
nossos leitores de A VOZ de PORTUGAL que é já 
no próximo dia 26 de Março que terá início mais 
uma temporada deste maravilhoso mundo do des-
porto automóvel que é a FÓRMULA 1.

HélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com
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1-Portimonense 64 29 19 7 3 50 19
2-Desp. Aves 53 29 15 8 6 43 29
3-Varzim 47 29 13 8 8 37 32
4-Benfica B 47 29 13 8 8 39 34
5-Santa Clara 44 29 12 8 9 30 32
6-Académica 44 29 12 8 9 30 24
7-Braga B 41 29 10 11 8 42 33
8-Penafiel 40 29 11 7 11 39 40
9-Sp. Covilhã 39 29 9 12 8 29 28
10-U. Madeira 39 29 10 9 10 30 32
11-Famalicão 38 29 10 8 11 32 34
12-Cova da Piedade 38 29 10 8 11 30 37
13-Gil Vicente 38 29 8 14 7 26 26
14-V. Guimarães B 37 29 11 4 14 37 36
15-Vizela 35 29 7 14 8 28 32
16-Ac. Viseu 35 29 8 11 10 29 33
17-FC Porto B 34 29 8 10 11 30 36
18-Fafe 33 29 8 9 12 38 43
19-Freamunde 32 29 7 11 11 27 30
20-Sporting B 31 29 8 7 14 37 48
21-Leixões 31 29 7 10 12 27 28
22-Olhanense 18 29 4 6 19 30 54

  P J V E D GM GS

1-Benfica 60 24 19 3 2 52 13
2-FC Porto 59 24 18 5 1 53 11
3-Sporting 48 24 14 6 4 43 25
4-Braga 42 24 12 6 6 36 21
5-V. Guimarães 40 24 11 7 6 32 26
6-Marítimo 37 24 10 7 7 20 17
7-Belenenses 32 24 8 8 8 19 22
8-Chaves 32 24 7 11 6 25 24
9-Rio Ave 32 24 9 5 10 27 29
10-Boavista 30 24 7 9 8 24 25
11-V. Setúbal 30 24 8 6 10 23 24
12-Arouca 27 24 8 3 13 23 35
13-Feirense 26 24 7 5 12 18 36
14-Paços Ferreira 25 24 6 7 11 24 35
15-Estoril Praia 20 24 5 5 14 17 31
16-Moreirense 20 24 5 5 14 21 36
17-Nacional 16 24 3 7 14 16 40
18-Tondela 16 24 3 7 14 16 39

  P J V E D GM GS

resultAdos
03/03 Moreirense 0-0 Boavista
04/03 braga 3-1 Arouca
  Fc porto 7-0 Nacional
  Feirense 0-1 Benfica
05/03 P. Ferreira 0-0 Tondela
  Marítimo 1-0 V. Setúbal
  Belenenses 2-1 Chaves
  Sporting 1-1 Guimarães
06/03 E. Praia 0-2 Rio Ave

10/03 Arouca 15:30 FC Porto
11/03 V. Setúbal 11:00 Feirense
  Chaves 13:15 Braga
  Tondela 15:30 Sporting
12/03 Boavista 11:00 Marítimo
  Nacional 11:00 P. Ferreira
  Rio Ave 13:00 Moreirense
  V. Guimarães 15:15 E. Praia
13/03 Benfica 15:00 Belenenses

PrÓximA JornAdA

    1ª Mão     2ª Mão 
FK Rostov-Manchester United 09/03  13:00  16/03  15:05
APOEL-Anderlecht 09/03  13:00  16/03  15:05
FC Kobenhavn-Ajax 09/03  13:00  16/03  15:05
Lyon-Roma 09/03  15:05  16/03  15:05
Olympiacos-Besiktas 09/03  15:05  16/03  13:00
Schalke 04-Borussia M´gladbach 09/03  15:05  16/03  15:05
Celta de Vigo-FK Krasnodar 09/03  15:05  16/03  13:00
Gent-Genk 09/03  15:05  16/03  13:00

      1ª Mão     2ª Mão
Estoril Praia - Benfica       1-2 05/04  10:00
V. Guimarães - Chaves       2-0 05/04  10:00

taça de PortuGal | meIas FINaIs

    1ª Mão    2ª Mão
Benfica-Borussia Dortmund      1-0  08/03  14:45
Paris SG-Barcelona      4-0 08/03  14:45
Real Madrid-Napoli      3-1 07/03  14:45
Bayern München-Arsenal      5-1 07/03  14:45
Bayer Leverkusen-Atlético Madrid      2-4 15/03  14:45
Manchester City-Monaco      5-3 15/03  14:45
Sevilla-Leicester City      2-1 14/03  14:45
FC Porto-Juventus      0-2 14/03  14:45

resultAdos
02/03 Desp. Aves 1-1 Braga B
03/03 Benfica B 2-1 Olhanense
04/03 C. da Piedade 0-2 Sporting B
05/03 V. Guimarães B 2-0 Penafiel
  Gil Vicente 2-2 Leixões
  Fafe 1-2 U. Madeira
  Vizela 0-1 Académica
  Ac. Viseu 1-2 Freamunde
  Varzim 0-0 Santa Clara
  Famalicão 2-2 Sp. Covilhã
  FC Porto B 1-0 Portimonense

11/03 Braga B 6:15 Gil Vicente
  Portimonense 6:15 Famalicão
  Penafiel 10:00 Vizela
  Sporting B 10:00 Ac. Viseu
  Olhanense 10:00 Cova da Piedade
  Freamunde 10:00 Varzim
  U. Madeira 10:00 FC Porto B
  Académica 10:00 Fafe
  Sp. Covilhã 10:00 V. Guimarães B
  Santa Clara 12:00 Benfica B
12/03 Leixões 6:15 Desp. Aves

PrÓximA JornAdA

olympiacos anuncia saíDa De paulo bento

o olympiacos anunciou, esta segun-
da-feira, num curto comunicado, 

“o fim da cooperação” com o treinador 
português paulo bento.

“O Olympiacos anuncia o fim da colabo-
ração com Paulo Bento”, diz o clube na 
sua página oficial. Com a derrota no do-
mingo em casa do PAOK por 2-0, o antigo 
selecionador de Portugal estabeleceu uma 
nova marca negativa na formação grega, ao 
registar três derrotas consecutivas, o que já 
não sucedia desde a época de 1995/96.
Nos últimos anos, os gregos, que são he-

xacampeões consecutivos, desde 2010, ti-
veram também outros três treinadores por-
tugueses.
O primeiro foi Leonardo Jardim, atual téc-

nico dos franceses do Mónaco, que se sa-
grou campeão em 2012/2013, seguindo-se 

Vítor Pereira, atualmente nos alemães do 
1860 Munique, que rendeu o espanhol Mi-
chel e se sagrou campeão em 2014/2015, 
e depois Marco Silva, agora nos ingleses 
do Hull City e que ganhou o campeonato 
grego 2015/16.
O clube grego adianta que o treinador de 

formação, da equipa de sub-20 do Olym-
piacos, Vasilis Vouzas, assumirá o plantel 
principal, juntamente com Ariel Ibagaza, 
Tasos Pantos, Alekos Rado e Chris Mou-
riki.
No domingo o Olympiacos, que lidera o 

campeonato com mais sete pontos do que 
o Panionios, perdeu o seu terceiro embate 
seguido, com a derrota diante do PAOK a 
seguir-se às sofridas frente a Panionios (0-
1, em casa) e AEK Atenas (1-0, fora).
Paulo Bento, de 47 anos, ex-selecionador 

português de futebol, já tinha sido despe-
dido dos brasileiros do Cruzeiro em julho 
do último ano, também devido a maus re-
sultados.
No Olympiacos, que tem dominado o 

campeonato nos últimos anos e é o clube 
com mais títulos na prova, alinham os por-
tugueses Diogo Figueiras e André Martins 
(antigo jogador do Sporting), o ex-portista 
Cissokho e o ex-benfiquista Oscar Cardo-
zo.
esta semana, a equipa tem na quinta-

-feira importante compromisso, quando 
receber o besiktas, de ricardo quares-
ma, na primeira mão dos oitavos de final 
da liga europa.

mls arranca com cinco portugueses
e sounDers na Defesa Do título

A liga norte-americana de futebol 
(MLS) arranca este fim de sema-

na com cinco jogadores portugueses no 
‘cartaz’, numa edição em que os Seattle 
Sounders vão defender o título perante os 
habituais rivais de ‘peso’.
O extremo Gerso abandonou o Belenenses 

e vai tentar a sua primeira aventura fora de 
Portugal no Sporting Kansas City, enquan-
to João Pedro deixou Guimarães e rumou 
a Los Angeles para representar os Galaxy. 
Os dois estreantes portugueses juntam-se 
a João Meira, que vai voltar a vestir a ca-
misola dos Chicago Fire, José Gonçalves, 
que continua nos New England Revolution, 
e Rafael Ramos, lateral dos Orlando City.
Formado na Académica, Gerso passou por 
Estoril-Praia, Moreirense e Belenenses an-
tes de ingressar na MLS e vai tentar ajudar 
o Sporting Kansas City a repetir os sucessos 
de 2000 e 2013, quando se sagrou campeão. 
No clube, o extremo de 26 anos vai encon-
trar o avançado chileno Diego Rubio, que 
passou pelo Sporting, entre 2011 e 2013. 
Com 23 anos, o médio João Pedro fez toda 
a sua formação e carreira no Vitória de Gui-
marães antes de ingressar nos LA Galaxy, 
um histórico da MLS com um recorde de 
cinco títulos, o último em 2014. A equipa de 
Los Angeles conta no seu plantel com figu-
ras como o inglês Ashley Cole e o mexicano 
Giovani dos Santos. O central João Meira, 
antigo ‘capitão’ do Belenenses, prepara-se, 
aos 29 anos, para a segunda temporada nos 

Fire, enquanto José Gonçalves, também de-
fesa, vai para a quinta nos Revolution. Para 
Rafael Ramos, será o quarta em Orlando.
Apesar dos Sounders terem o estatuto de 
campeões, a lista de favoritos é encabeça-
da pelos Toronto FC, finalistas derrotados 
da última edição, e pelos New York Red 
Bulls, que em 2016 foram com alguma sur-

presa eliminados nas meias-finais, depois 
de venceram a Conferência Este duranta 
a fase regular.Os canadianos continuam a 
contar com o italiano Gionvinco, uma das 
maiores figuras da MLS, e com os interna-
cionais Bradley e Altidore, duas das ‘estre-
las’ da seleção norte-americana.Quanto aos 
Red Bulls, Bradley Wright-Phillips, melhor 
marcador da última edição, com 24 golos, 
manteve-se em Nova Iorque, assim como 
o guarda-redes Luis Robles, considerado o 
melhor guardião da MLS em 2016.Pela pri-
meira vez, a MLS vai contar com um total 
de 24 equipas, com a inclusão dos estrean-
tes Minnesota United e Atlanta United.
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o melhor nelson évora voltou
e saltou para o ouro nos europeus
Após sucessivas lesões, o triplista português 

regressou aos grandes voos.
Nelson Évora voltou a surpreender com uma re-

siliência impressionante, renovou o título de cam-
peão europeu do triplo salto em pista coberta, em 

Belgrado, com uma marca de 17,20 metros. Aos 
32 anos, e depois de um hiato na carreira devido a 
graves lesões e cirurgias, o antigo campeão olím-
pico e do mundo continua a ser um atleta compe-
titivo e conseguiu a sua marca de sempre em pista 
coberta, a um centímetro dos 17,21 que lhe deram 
o título em Praga, há dois anos. Mesmo depois de 
uma qualificação ao primeiro salto, há dois dias, 
não era previsível este novo título, face à forma do 
grande favorito, o alemão Max Hess, que ‘voou’ a 
17,52, nova liderança mundial do ano. A final de 
hoje nem sequer começou bem para Nelson Évo-
ra, que começou com um nulo e via o letão Elvis 
Misans ser o primeiro líder, com 17,02.Depois, 

Donato assumia o comando, com 17,13, e o por-
tuguês conseguia a sua melhor marca da época, 
com 16,92, subindo ao quarto lugar.Ao terceiro 
ensaio, Nelson ‘explodiu’ e assumiu a liderança, 
com 17,20, enquanto finalmente Hess, após dois 

nulos, acertava melhor o salto e ia aos 17,12 e ao 
bronze. Nada de novo no quarto ensaio, já que 
Évora, Hess e Misans fizeram nulo e Donato pres-
cindiu. No quinto, ninguém passou dos 17 metros, 
com o português a ser o que mais se aproximou, 
com 16,98.Ninguém conseguiu melhorar, no salto 
final, e, já campeão, Nelson Évora fez nulo.Para o 
português, que este ano fará 33 anos, o palmarés 
chega às sete medalhas em grandes competições. 
Além destes dois títulos europeus ‘indoor’, foi 
também campeão olímpico e nos Mundiais abso-
lutos conseguiu os três lugares do pódio - cam-
peão em 2007, vice em 2009 e bronze em 2015).

bruno De carvalho
alcança vitória
esmagaDora

bruno de carvalho foi, na madrugada des-
te domingo, eleito presidente do Sporting 

para o quadriénio de 2017/2021, com 74.982 vo-
tos (cerca de 86,13% dos votos).
Pedro Madeira Rodrigues conseguiu 8262 vo-

tos, cerca de 9,04%. Para a Assembleia Geral, 
a Lista B - liderada por Bruno de Carvalho - 
venceu com 82,49%, contra 10,6% da Lista A. 
Quanto ao Conselho Leonino, a Lista A conse-
guiu 9,70% dos votos, a Lista B 64,35% e a Lista 
C 20,67%. O líder leonino recebeu um voto de 
confiança claro por parte dos associados, num 
processo eleitoral com uma afluência recorde na 
história do clube (18 755 votantes). O anterior 
máximo juntara 17 093 eleitores, em 1988, na 

escolha de Jorge Gonçalves. Apesar do sistema 
de votação eletrónico, utilizado pela segunda vez 
nos sufrágios do clube, o nome do vencedor só 
foi revelado mais de cinco horas depois da últi-
ma manifestação de vontade. Uma demora que 
criou alguma ansiedade e desagrado dos adeptos 
que se encontravam nas imediações de Alvalade. 


