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A FestA do ChiChArro à ModA dA
ribeirA Quente Foi de ArrebentAr

PortugAl MelhorA MAs é o Quinto PAís Que
Menos CresCe nA ZonA euro PArA o FMi
A economia portuguesa deverá 

crescer, em 2018, 2,4%, se-
gundo o novo “World economic 
outlook” do Fundo Monetário 
Internacional. A mesma expansão 
é projetada para a Zona euro. 
Contudo, Portugal é o quinto país 
que menos crescerá na região.
Itália e Bélgica, com 1,5% e 1,9%, 

são os países que surgem com ta-
xas de crescimento estimadas mais 
baixas, no “World Economic Ou-
tlook” publicado esta terça-feira, 17 

de Abril. Seguem-se a Grécia, com 
2%, e França, com 2,1%.
Com apenas uma décima acima de 

Portugal é a Alemanha que se des-
taca. Os restantes países têm taxas 
estimadas entre 2,6% para Finlân-
dia e Áustria e 5,7%, projetada para 
Malta. Na Zona Euro, o crescimen-
to médio previsto pela autoridade 
presidida por Christine Lagarde as-
cende a 2,4%. Em Janeiro, quando 
tinha feito uma atualização do seu 
“World Economic Outlook”, a pre-

visão apontava para 2,2% em 2018.
Aliás, no último trimestre, houve 

uma revisão em alta de diversas 
economias, como Alemanha e Itá-
lia, mas o destaque é de Espanha: 
o ritmo de crescimento passou de 
2,4% para 2,8%. Portugal também 
beneficiou dessa revisão em alta: de 
2,2%, a projeção é agora de 2,4%.
Em Outubro, no último “Outlook”, 

Portugal era já a quinta economia a 
marcar a variação menos positiva. O 
que se confirma seis meses depois. 

Fora da união monetária, os Estados 
Unidos marcam um crescimento do 
produto interno bruto de 2,9% em 
2018 e de 2,7% no próximo ano, 
duas décimas acima, nos dois ca-
sos, em relação às projeções de Ja-
neiro. O FMI está mais otimista em 
relação às economias avançadas do 
que às economias emergentes: aliás, 
América Latina, Médio Oriente e 
África Subsariana são regiões em 
relação às quais o Fundo mostra al-
gumas preocupações.
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o rídiCulo bAixA A inteligênCiA e
A inteligênCiA MelhorA o rídiCulo

As imagens, sons e des-
crições da violência nas 

suas formas extremas são 
parte da criação de meca-
nismos que conduzem aos 
conflitos armados, travados 

no interior dos estados mas potenciados pela 
intervenção estrangeira. No entanto há um 
promotor de violência ilimitada: trata-se da 
convicção ideológica, que domina os conflitos 
internacionais como internos de cada país de 
que a causa dos nossos é tão justa e a do ad-
versário tão terrível e que todos os meios para 
alcançar a vitória ou evitar a derrota são le-
gítimos.
Isto significa que tanto os Estados como os in-

surretos sentem ter uma justificação moral para 
a brutalidade. É de temer que a aceitação da bru-
talidade se tenha tornado demasiado rotineira e 
rídicula para que baixe a inteligência.
A escalada de violência tem sido contínua na 

Síria nos últimos sete anos: de um lado com o 
apoio da Federação Russa que apoia o governo 
e do outro lado com o apoio dos EUA que apoia 
os terroristas para dividir a Síria e agora atingiu 
um pico de desumanidade porque os terroristas 
foram derrotados. Isto significa que a inteligên-
cia humana deve fazer baixar o rídiculo deste 
conflito. A  história dos povos da Síria deve ser 
respeitada e creio que por detrás dela estarão va-
zios analíticos que maltratam a história e com-
prometem resoluções políticas do caminho justo 
para o diálogo e paz.
A escalada do sofrimento humano aumentou 

alimentada pelos confrontos indiretos de su-
perpotências, com interesses não declarados na 
Síria, como os EUA, França e o Reino Unido e 
também Israel e a Arábia Saudita.
A Síria continua com a sua reafirmação de que 

não possui o tipo de arma química utilizada e 
que esta situação foi criada como pretexto e táti-
ca para justificar mais uma agressão dos EUA e 
seus aliados, atraindo os meios de comunicação 
social, como complementares e com objetivos 
bem definidos, «capazes de desestabilizar a opi-
nião dos povos».

A violência no mundo tem produzido massa-
cres a uma escala a que não se assistia desde a 
segunda guerra mundial, sendo próximo de um 
renascimento dos genocídios sistemáticos. A po-
lítica populista tem contado com o apoio de al-
gum eleitorado, que é também uma fonte de atos 
isolados de violência. 
Os especialistas no controlo das multidões em 

todos os países contam com vários tipos de dis-
positivos: Os químicos, balas de borracha, tecno-
logia de atordoamento, para além da alta tecno-
logia. O mundo de hoje está mais cheio de coisas 
que matam e destroem do que alguma vez esteve 
e esse é apenas um elemento do problema. Mas 
há outros elementos. Quando as leis carecem 
de legitimidade é muito mais difícil mantê-las e 
muito mais caro também. Creio que poucos du-
vidarão do facto de que hoje, por diversas razões, 
é mais provável que os cidadãos desrespeitem a 
lei, as convenções e o ritmo da vida económi-
ca porque os governos estão a falhar nos seus 
deveres prioritários para os cidadãos e gerindo 
também de forma duvidosa os nossos impostos. 
Tudo isto pode confirmar qualquer pessoa bem 
informada. Os governos são incapazes de eli-
minar os grupos terroristas nos seus territórios, 
apesar do facto evidente da informação sobre 
países e populações ser hoje muito maior do que 
antes: Capacidade tecnológica das autoridades 
públicas para vigiar os seus habitantes, escutar 
as suas conversas, ler os seus e-mails, vê-lo atra-
vés de inumeras câmaras em circuito fechado e 
as pessoas têm boas razões para perguntar, tudo 
isto para controlar quem? O mundo está cheio 
de polícias e serviços de segurança convencidos 
de que, o que quer que os governos e os meios 
de comunicação digam publicamente, serve para 
manter a crença da segurança, com custos enor-
mes de que ninguém fala e continuamos hoje a 
constatar a ocorrência de problemas que as crises 
do capitalismo exibem como sistema económi-
co.
A sociedade burguesa moderna, que tão pode-

rosos meios de produção e de trocas pôs em mo-
vimento, assemelha-se ao aprendiz de feiticeiro 
incapaz de controlar as forças infernais que de-
sencadeou. Como é que a burguesia vence as cri-
ses? Destruindo pela violência as forças produti-
vas, conquistando novos mercados e explorando 
mais a fundo os antigos.

AgeNDA CoMuNItárIA

bAile dA PinhA no orientAl
o Clube oriental celebra o Baile da Pinha no sábado, 
28 de abril pelas 19h. Serão coroados os Reis da Noite. 
a noite será animada pelo eddy Sousa. Jantar da noite 
com entrada, sopa, salada, café, sobremesa e prato prin-
cipal arroz à valenciana. Sócios: 25 Pinhas e não sócios 
35 Pinhas. EspEraMOs pOr vós nEsta grandE 
nOitE da pinha.

VisitA A MontreAl do PriMeiro-
-Ministro de PortugAl,
António CostA
o Consulado geral de Portugal em Montreal apre-
senta os seus cumprimentos e tem a honra de in-
formar que está prevista uma visita a Montreal do 
Primeiro-Ministro de Portugal, antónio Costa, para 
o próximo dia 5 de maio. No âmbito da referida vi-
sita, está previsto um encontro/receção com a Co-
munidade Portuguesa, pelo que se convida todos 
os membros da Comunidade a reservarem a tarde 
de sábado, dia 5 de maio, para o efeito. estando 
o programa oficial ainda a ser concluído com as 
competentes autoridades canadianas, o Consu-
lado geral de Portugal em Montreal mais informa 
que o anúncio oficial desta visita terá lugar a breve 
trecho, altura em que serão divulgadas todas as 
informações pertinentes.

sAnto Cristo dos MilAgres
a todas as pessoas que queiram e estão interessados 
em levar o andor do Santo Cristo podem telefonar à se-
cretaria e deixar o seu nome antes da sexta-feira, dia 
18 de maio de 2018. e todas as crianças que estejam 
interessadas a participar na procissão podem contactar 
a secretaria 514-844-1011. 

JAntAr dA PAdroeirA
organiza-se na missão Nossa Senhora de Fátima de 
Laval no dia 28 de abril de 2018 às 19h um jantar da 
padroeira. a noite será animada pelo Júlio e viviana Lou-
renço. ementa: sopa caseira, lombo de porco, batata e 
legumes, arroz doce, café e chá. Para reservas contac-
tar: guida de Freitas: 450-736-0875.
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ÚltiMA horA: nAdA AConteCeu

quando uma estação espa-
cial é lançada no espaço 

constitui um milagre da enge-
nharia até sair da atmosfera 

terrestre. Nesse momento passa a estar em lista 
de espera para se transformar em chuva de lixo.
A estação espacial chinesa – que, segundo che-

gou a ser noticiado, tinha 3% de probabilidades de 
cair em Portugal, entre o Porto e o Minho – acabou 
por se despenhar no oceano Pacífico, a noroeste 
do Taiti. Não aconteceu, portanto, o que era muito 
improvável que acontecesse. Caso tivesse aconte-
cido, no entanto, em princípio não teria sido gra-
ve: a única pessoa que, até hoje, foi atingida por 
um pedaço de lixo espacial sobreviveu, depois de 
um pedacinho de lata lhe ter tocado suavemente 
no ombro. De acordo com os cientistas a possi-
bilidade de alguém ser atingido por detritos espa-
ciais é dez milhões de vezes menor do que a de 
ser atingido por um relâmpago. Podemos, por isso, 
respirar de alívio: a baixíssima probabilidade de 
o zingarelho chinês cair no nosso país e a ainda 
mais ínfima hipótese de ferir alguém não se veri-
ficou. Receio, porém, que isso sirva de incentivo 
aos cientistas para continuarem a atirar ao ar jiga-
jogas do tamanho de autocarros sem saberem onde 
elas vão cair. É certo que, ao entrar em contacto 
com a atmosfera terrestre, o autocarro começa a 
desfazer-se numa chuva de pequenas peças que 
até proporciona um espetáculo bonito, mas não sei 
se isso será desculpa suficiente para continuarmos 

a lançar bugigangas pesadas para o espaço. Creio 
que o problema reside no modo como os cientistas 
designam o seu trabalho. Uma coisa é pensar que 
se está a construir uma sofisticada estação espa-
cial, outra coisa é ter a consciência de que se traba-
lha em futura sucata. Uma estação espacial, como 
o próprio nome indica, permanece no espaço; já o 
lugar da sucata, em princípio, é na Terra – e, além 
do mais, é plausível que ela deseje vir aninhar-
-se em Portugal. Só a noção clara de que estão a 
produzir ferro-velho pode incutir nos cientistas a 
preocupação de acautelar o seu regresso à Terra, 
e evitar que caia especificamente no nosso país. 
A própria designação de “engenheiro astrofísico” 
deveria ser substituída pela de “produtor de futu-
ro lixo”. Quando uma estação espacial é lançada 
no espaço, constitui um milagre da engenharia até 
sair da atmosfera terrestre. Nesse momento, passa 
a estar em lista de espera para se transformar em 
chuva de lixo. Deixa de ser o produto de uma ca-
beça brilhante e passa a ser uma ameaça para a mi-
nha. Não é novidade: os meus professores do liceu 
sabem perfeitamente que a ciência sempre foi uma 
ameaça séria para a minha cabeça.

rICArDo
ArAújo PereIrA
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17:30 agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 o Sábio
23:30 Sexta às 9
0:15 Notícias do Meu País
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 1986

sÁbadO, 21 dE abril                           
1:30 1986
2:15 Dentro
3:00 Bom Dia Portugal 
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:30 Janela indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 voz do Cidadão
9:30 SuuKY Bed Linen e KNoT
 Network Negócios
10:15 Podium
11:15 Lajes das Flores
 ilha a Cores
11:45 viagens à volta do Mundo!
 volta ao Mundo
12:00 atlântida - açores
13:30 Frank vieira
 e Sarah Pacheco
 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 got Talent Portugal
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa
 com Herman José
1:00 a arte de
 joalharia portuguesa
 Joias Para Que vos Quero?

dOMingO, 22 dE abril               
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:30 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:11 a Praça
10:00 agora Nós
11:00 Festa da Flor
13:15 Notícias do Meu País
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 agriloja e Biofrade
 Network Negócios
16:45 Tech 3
17:00 Trio d´ ataque
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 Missão: 100% Português
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box

2ª-fEira, 23 dE abril                      
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:32 atlântida - Madeira 2018
7:00 Janela indiscreta
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
9:55 a Praça
11:42 as Receitas Lá de Casa

4ª-fEira, 18 dE abril                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é economia
5:49 o que é a Cultura?
 Sociedade Civil
6:51 Joana Craveiro
 Filhos da Nação
7:22 Tech 3
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
9:55 a Praça
11:43 as Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:45 agora Nós
18:37 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:04 Notícias do Atlântico
23:07 o Sábio
23:36 Janela indiscreta
0:06 viagens à volta do Mundo!
 volta ao Mundo
0:24 grande entrevista
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-fEira, 19 dE abril                              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 grande entrevista
5:45 Tech 3
6:00 Lusa Music Box
6:30 Nordeste
 ilha a Cores
6:45 Palavra aos Diretores
7:15 a Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
9:55 a Praça
11:45 as Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 excursões air Lino
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 o Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45 grande área
0:45 órbita
 Fabrico Nacional
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 20 dE abril                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 grande área
6:47 Sociedade Civil
7:00 Topázio
 Fabrico Nacional
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 o Sábio
9:50 a Praça
11:44 as Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm

671a bOul curÉ-labEllE, laval, 
h7v 2t8 | t.: 450-682-9414 

www.patisseriemedeiros.com

EspEcial
quartas-fEiras

2495$1995$

Combo de
frango familiar

ANtóNIo PeDro CoStA

A capacidade empreende-
dora do Poder local per-

mitiu alicerçar o processo de 
construção e consolidação da 

democracia, bem como potenciou o desen-
volvimento em cada um dos municípios da 
nossa região.
Passados estes anos, a riquíssima experiên-

cia e os resultados obtidos com o exercício do 
Poder Local - o Poder mais próximo dos cida-
dãos - foi possível modernizar e inovar, gerar 
dinâmicas de desenvolvimento e de parcerias 
pelo progresso ao nível municipal.
O Poder Local está sempre confrontado com 

novos desafios e novas políticas, que exigem 
a capacidade despartidarizada, tanto os Muni-
cípios, como o Governo Regional, tendo em 
vista serem capazes de concertar objetivos e 
trabalhar em conjunto, para melhor servir as 
populações. 
Só com a opção por uma constante coope-

ração estratégica permitiu e poderá permitir 
no futuro construir uns Açores melhores. Por 
isso, a tão propalada descentralização que o 
Estado pretendenas autarquias vem por bem. 
No entanto, para ser levada a cabo tem de 

ser feita com as cautelas e bom senso, dado 
que há competências que, no Continente, são 
exercidas pelo Governo Central e que este pre-
tende transferir para as autarquias, e que nas 
Regiões Autónomas são exercidas pelos go-
vernos regionais. 
Neste sentido há que ter em conta a existência 

de Autonomias Regionais, com poder legisla-
tivo regional, constitucionalmente consagra-
do, pelo que o Estado terá de ter toda a atenção 
na forma como este processo de descentrali-
zação será definido em relação às autarquias 
locais açorianas. 
Por outro lado, não há cabimento se o Estado 

transferir atribuições e competências alargadas 
sem conferir aos municípios os meios necessá-
rios, humanos, equipamentos, financeiros para 
que eles possam exercer essas competências. 
Não pode é ver-se livre de custos, sobrecarre-
gando as autarquias, o que seria um manifesto 
fracasso. 
A transferência de competências e de atribui-

ções tem em vista uma maior eficiência e efi-

desCentrAliZAr e não
reForMAr o Poder AutárQuiCo

cácia na gestão dos nossos recursos, pois está 
provado que com menos as autarquias conse-
guem fazer mais e melhor do que o Estado.
Para que este processo de descentralização 

não seja uma salgalhada não pode confundir 
a lei de financiamento em geral dado que se 
prevê que a lei das finanças locais tenha um 
fundo de financiamento da descentralização 
onde ficarão alocadas as verbas em concreto 
para cada um dos municípios portugueses cor-
respondentes às novas atribuições e competên-
cias. Importa perceber que processo de descen-
tralização do Governo da República não é uma 
reforma do Poder Local, mas sim uma mera 
desresponsabilização do Estado, pois para ha-
ver uma verdadeira reforma do Poder Local 
teria que assegurar a redistribuição da riqueza 
nacional por todo o território português. 
O governo da geringonça não tem interesse 

em introduzir reformas significativas no âm-
bito do próprio Poder Local, que poderiam ir 
desde o estatuto dos eleitos locais até à orga-
nização dos órgãos municipais, visto que a 
atual organização dos órgãos autárquicos em 
Portugal é obsoleta no caso da composição das 
assembleias municipais, pois o que se assiste 
é que ela fere os princípios democráticos da 
unicidade do voto e do mandato, da proporcio-
nalidade eleitoral e da legitimidade territorial. 
O exemplo caricato da atual organização au-

tárquica é de que os cidadãos eleitores elegem 
separadamente a Assembleia de Freguesia e a 
Assembleia Municipal, e aquando da compo-
sição deste órgão municipal as inerências das 
freguesias desvirtuam a legitimidade dos ór-
gãos municipais, com a participação dos Pre-
sidentes das Juntas de Freguesia. 
A própria composição da Câmara Municipal 

ainda é do tempo da revolução de abril, visto 
que o executivo é formado através do método 
de Hont quando poderia, como noutras demo-
cracias evoluídas, ser do Partido ou do grupo 
de cidadãos que ganhe a respetiva eleição. 
Tal como nos casos dos Governos da Repúbli-

ca e Regionais, o partido vencedor é que forma 
o governo, enquanto que o governo autárquico 
é uma miscelânea. A fiscalização do executivo 
seria feita neste caso pela Assembleia Munici-
pal, com poderes mais alargados. 
Perde-se mais uma oportunidade para se re-

formar a organização autárquica, em vez de 
apenas se descentralizar.
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio
excecional sobre o magníf ico 

cemitérioNotre-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
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A FestA do ChiChArro à ModA dA
ribeirA Quente Foi de ArrebentAr

SylvIo MArtINS
smartins@avozdeportugal.com

Através dos anos é fácil sa-
ber quem fazem as me-

lhores festas em Montreal... 
A Associação Saudades da 

terra quebequente não fazem uma festa, fa-
zem um grande “Show” e é sempre para arre-
bentar. vieram grandes conjuntos, artistas e 
fadistas nesta festa e este ano foi sensacional.
Sábado 14 de abril foi mais uma edição da 

“Festa do Chicharro”, na grande sala da Igreja 
de nossa senhora de Fátima em Laval. 
Ao longo dos anos os organizadores desta festa 

estiveram sempre a puxar os limites artísticos e 
a inovar. Para a 22ª Festa do Chicharro tivemos 

a oportunidade de ter a grande artista e fadista 
Elizabeth Gouveia e Tony Gouveia veio pisar o 
palco no final para um desgarrada e com um dos 
melhores grupos musicais em Toronto, o Con-
junto Sagres. 

Muitos perguntaram-me se o espetáculo era 
bom ou não. Se podia ser melhor ou melhora-
do. A minha resposta foi muito simples. Com ar-
tistas de qualidade é impossível perder, a única 
coisa é como guardar um preço acessível para 
o Zé Povinho. Muitos tinham dúvidas, mas os 
bilhetes venderam-se em algumas horas. A sala 
ficou esgotada e recusaram mais de 400 pessoas 
porque a sala tem uma capacidade máxima, e o 
presidente não podia acomodar todos. É triste, 
mas todos devem se preparar e reservar o seu lu-
gar o mais rápido possível.
Este ano foi um grande sucesso para todos os 

gostos, e, não é uma festa para ficarmos parados 
7 ou 8 horas sentados, mas sim uma festa onde 
todos estão a dançar, bailar e festejar. A Asso-
ciação Saudades da Terra Quebequente (ASTQ) 

é mesmo uma organização que traz artistas de 
qualidade. Começando pelo início, a sala da 
Igreja de nossa senhora de Fátima em Laval é 

linda, mas ficou admirável com todas as paredes 
da sala tapadas por um tecido branco e azul com 
lindas decorações orquestrada por Lina Pereira 
e a sua equipa que trabalharam horas e horas 
para realizar a decoração da sala, incluindo um 
sistema de luz na sala. O bar estava muito bem 
apresentado, todas as cadeiras e as mesas forra-
das em branco e azul, com um centro de mesa 
realmente luxuoso.
Tudo estava a 100%, sem falha nenhuma. Po-

demos dizer que a sala era uma sala de receção 
luxuosa. A festa teve início com as boas vindas 
do mestre de cerimónia Mário Carvalho, e o 
Pe. Carlos Dias deu a sua benção e depois foi o 
Cônsul-Geral de Portugal em Montreal que nos 
informou sobre a vinda do Primeiro Ministro 
António Costa. Também não esquecendo o jan-
tar com saborosos chicharros, que a companhia 

Terra Nostra, uma companhia importadora e re-
presentante da companhia Nigel em Montreal 
patrocinou e deram todos os chicharros para esta 
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linda festa.
Depois iniciou-se o jantar com uma música 

leve e relaxada, do DJ Alex Moreira para todos 
aproveitarem falar, comer e beber. Às 21h, jantar 
feito, é tempo para coisas sérias. O DJ Alex Mo-
reira fez bailar todos até que Elizabeth Gouveia 
fizesse a sua entrada e que foi um momento de 
Fado, não estamos acostumados a um momento 

como esse mas foi muito bem recebido e muitos 
adoraram o seu espetáculo. 
Sem esquecer festejei a compra do jornal A Voz 

de Portugal em boa companhia com os dois che-
fes da redação do jornal e amigos neste grandio-
so momento histórico “o empregado que se tor-
nou empresário”, disse o Mário Carvalho muito 
contente deste evento. E depois foi o momento 
do grande “SHOW” do Conjunto Sagres que fi-

zeram o show deles são sempre espetacular com 
uma grande variedade de estilo de canções. Do 
Bailinho, às canções rock, música francesa, in-
glesa, latina, tudo isso fez realmente a alegria do 
povo presente nesta festa.
“Caros Amigas e Amigos. De forma reconheci-

da agradeço publicamente a todos aqueles que 
participaram e colaboraram na XXII Festa do 

Chicharro, que se realizou no passado dia 14 de 
abril. Agradecimento extensivo a toda a nossa 
comunidade em geral e muito em particularmen-
te aos nossos amigos dos EUA, e do Ontário. 
Obrigado aos patrocinadores, colaboradores 
e parceiros, pelo apoio e confiança depositada 
nesta associação. Um especial agradecimen-
to ao conjunto musical Sagres, e à surpresa da 

noite, à fadista Elizabeth Gouveia e toda a sua 
equipa. Um obrigado ao jovem Alex Moreira por 

tudo aquilo que tem feito ao longo dos últimos 
anos em prol do sucesso dos nossos eventos. Por 
último, uma palavra pública de reconhecimento 
ao nosso ilustre filho da terra, o nosso convidado 
de honra, Pedro Nuno Melo, Presidente da Câ-
mara Municipal da Povoação, que desde sempre 
demonstrou disponibilidade em estar presen-
te no nosso convívio. No entanto, por motivos 
diversos, só agora foi possível a sua presença. 
Amigo Pedro, fica aqui o nosso muito obrigado. 
A todos muito obrigado. Roberto Carvalho, Pre-
sidente da Associação Saudades da Terra Que-
bequente”.
Domingo, serviu certamente para tirar to-

das as decorações e arrumar a sala. e depois, 
descansar para os organizadores. Agradeço 
aos organizadores pelo seu empenho e dedi-
cação durante todos estes 22 anos a organiza-
rem esta festa. Para terminar, viva a ribeira 
quente!
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ria Dias, uma dos seus músicos, 
que se deslocou de Anjou coroar 
com a sua família.
A cerimónia foi presidida pelo 

Reverendo Padre António Araú-
jo, muito experiente nestas cele-
brações. Teve como assistentes a 
Idalina e Luís Pereira. A animação 
esteve a cargo do popular Arman-

do Loureiro e de seus filhos, que 
mesmo com o microfone avariado, 
conseguiram sensibilizar com seus 

cânticos.
Como habitualmente, a cerimónia 

da coroação tem lugar no acão de 
Graças. Neste Domingo coroaram 
de Santa Cruz as famílias de Rober-

to Tavares, de Sara Baptista, Carlos 
Medeiros e de José Machado. De 
Hochelaga, os familiares de  Idali-

na Pereira, e de Anjou, como já foi 
mencionado, a jovem Maria Dias.
A devoção ao Divino Espírito San-

to continua com a chama bem viva 
na nossa comunidade e é  conta-
giante. 
Muitos são os seus devotos, quer 

sejam de origem açoriana, conti-
nental e até mesmo da sociedade de 
acolhimento. Para a semana, quer 
dizer no terceiro Domingo, levam 

ao altar do Senhor os símbolos do 
Espírito Santo as famílias de Eli-
zabeth Carreiro, Charlie Garcia, 

Odília Cordeiro, Manuel Coelho, 
Lenita e Dulce Silva e ainda a As-
sociação dos Pais.
viva o espírito Santo!

A comunidade 
Santa Cruz 

acolheu nesta se-
gunda Dominga do espírito Santo 

a Filarmónica do espírito Santo 
de laval, que fez vibrar o templo 
do Senhor com seus instrumentos 

de sopro, principalmente quando 
saudaram com fervor a terceira 
Pessoa da Santíssima trindade, 
emocionando toda a assistência, 
principalmente a simpática Ma-

2º doMingo do esPírito sAnto
ANtero BrANCo
fotos de
Manuel Neves

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior

Fábrica e sala de exposição: 6327 Clark, Montreal   Tel.: 514-362-1300  Fax: 514-362-8882 Visite o nosso site web:
www.aluminiumvarina.com

A
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● Grades de alumínio   ●   Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
● Escadas em caracol e diagonal    ●   Degraus em alumínio
● Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
● Grades com vidro   ●   Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.
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As MinhAs 24 horAs dePois dAs eleições

António Figueira Sebastian, jornalista e 
homem de negócios, eleito presidente da 

comunidade angolana de Montreal.
António Figueira Sebastian-Papa Tony, 47 anos 

de idade, foi eleito na tarde de sábado, 14 de abril 
de 2018 às 19h, o décimo primeiro (11º) presiden-
te da comunidade angolana de Montreal, para um 

mandato de dois (2) anos 2018-2020. O presiden-
te da Mesa da Assembleia Geral, António N’silu 
- Despi e Alberto Rangel – Betinho - secretário, 
com exceção da responsável da cultura, reuniram 
em grande número, em Assembleia Geral na tarde 
de sábado em Montreal, e elegeram a nova direc-
ção da CAM com uma moldura humana colorida.
No discurso de fim de mandato, o presidente 

cessante da CAM apresentou-se realista face às 
grandes dificuldades que este organismo enfrenta 
desde 2014, que considerou “presidente dos bom-
beiros - El apagador de incendios”, e defendeu 
“a união dos angolanos como um só povo e uma 
só nação”. Para isso é necessário “um ambiente 
de trabalho favorável e a contribuição financeira 
dos angolanos e amigos versos quotas”, declarou 
Bendito Victor. O novo presidente da comunida-

de angolana lançou o desafio às várias entidades 
presentes, membros associados e amigos, de jun-
tos assumirem o compromisso colossal “Ngola 
Yetu 2018-2020”. Só uma dinâmica no seio dos 
angolanos pode tornar Montreal – Canadá mais 
atraente, com a cultura do “eu também quero aju-
dar” e com a divulgação de uma Angola melhor. 
A eleição presidencial da “Vila de Montreal de 

ANtóNIo FIgueIrA SeBAStIAN 2018” rompe com a velha tradição de ser o as-
sociado rabugento (...) a monopolizar a reunião 
de A a Z. Bendito Victor, ladeado dos Senhores 
António N’silu – Despi e Lala da Cruz, assumiu 
a liderança dos trabalhos, já que era o presidente 
cessante, tendo depois “passado a pasta” ao Se-
nhor António Nsilu e Alberto Rangel que condu-
ziram o resto da reunião. Golooo!
A CAM – comunidade angolana de Montreal é 

a maior comunidade no Canadá que fala e escre-
ve francês fora de França, cujos associados são 
oriundos de Angola. A CAM, também promove 
a dignificação do movimento associativo, ajuda 
os recém-chegados, propõem uma viagem pela 
gastronomia e cultura angolana no exterior de 
Angola. Informações adicionais: MEDIA CON-
SULTING pergunta qu’eu respondo/2018 Tel: 
514-619-5932. Gabinete de Apoio.
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carnEirO: Carta da Semana: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. amor: Não perca o contacto com o presente nem 
viva preso a um amor do passado. Liberte o seu coração, o 
que passou, passou! Saúde: seja mais consciencioso no que 

diz respeito à sua alimentação. Dinheiro: esforce-se por ser mais 
empenhado no seu trabalho. Dê prioridade ao profissionalismo. 
Lema da Semana: Vivo o presente com confiança!

tOurO: Carta da Semana: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. Amor: Nesta semana privilegie o 
convívio, convidando alguns amigos para saírem consigo 
ou até mesmo realizando uma festa em sua casa. Saúde: 

Poderá sentir-se mais cansado que o habitual. Tome um duche 
quente e relaxe. Dinheiro: Pense bem antes de agir e mantenha 
os pés bem assentes na terra. Lema da Semana: eu tenho 
pensamentos positivos e a Luz invade a minha vida!

gÉMEOs: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa 
afeição, Falsidade. amor: Seja mais cuidadoso com quem 
não conhece bem e evite confiar algum segredo importante 
a quem ainda não conhece bem. Saúde: a sonolência e 

a preguiça podem marcar a sua semana se não souber reservar 
tempo para si próprio e dar prioridade ao seu descanso. Dinheiro: 
Seja mais compreensivo com os seus colegas de trabalho e procure 
criar e manter um bom ambiente de trabalho.Lema da Semana: 
procuro ser compreensivo com todas as pessoas que me rodeiam.

caranguEjO: Carta da Semana: 2 de Copas, que 
significa Amor. Amor: O amor marcará esta semana, por 
isso procure manter essa estabilidade. Saúde: Propensão 
para uma pequena indisposição. Se achar necessário 

consulte o seu médico mas não seja hipocondríaco. Dinheiro: 
As suas qualidades profissionais serão reconhecidas. Lema da 
Semana: o amor invade o meu coração.

lEãO: Carta da Semana: Ás de Paus, que significa 
energia, iniciativa. amor: Mantenha a alegria e o otimismo 
que o caracterizam. Motivará as pessoas que estão ao seu 
redor. Saúde: Poderá sentir falta de vigor físico, combata-a 

tomando um suplemento energético.  Dinheiro: Poderão surgir 
alguns percalços a nível profissional. Mantenha a calma, de modo 
a estar à altura das situações. Lema da Semana: eu sei que posso 
mudar a minha vida.

virgEM: Carta da Semana: 3 de Paus, que significa 
iniciativa. amor: Faça planos para um encontro romântico 
com o seu par e desta forma dinamize a vossa relação. 
Saúde: Tenha muito cuidado com aquilo que come para não 

pôr em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-se das más intenções 
alheias sendo honesto e estando consciente das suas capacidades. 
Lema da Semana: Sou otimista, espero que me aconteça o melhor!

balanÇa: Carta da Semana: 9 de Paus, que significa 
Força na adversidade. amor: Seja justo com a sua cara-
metade e com todos os que o rodeiam. Saúde: Descanse 
o máximo que puder. Se tiver oportunidade faça sessões 

de massagem. Dinheiro: evite delegar tarefas de responsabilidade 
a outros colegas. Seja responsável pelas tarefas de que está 
incumbido. Lema da Semana: eu tenho força mesmo nos 
momentos mais difíceis!

EscOrpiãO: Carta da Semana: 4 de Copas, que significa 
Desgosto. amor: a sua experiência pessoal poderá ajudar 
outra pessoa a orientar a sua vida. Seja um bom amigo. 
Saúde: Procure o seu médico assistente com maior 

regularidade, está na altura de fazer um check-up. Dinheiro: Seja 
mais dedicado aos seus compromissos laborais e nunca desista 
dos seus objetivos. Lema da Semana: eu acredito que todos os 
desgostos são passageiros, e todos os problemas têm solução.

sagitÁriO: Carta da Semana: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Neste período 
favorável ao romance poderá surgir uma nova paixão na 
sua vida. Saúde: Seja mais criterioso com o horário das 

refeições evitando passar muitas horas sem comer. Dinheiro: 
Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro e esteja atento 
às contas para não sofrer dissabores. Lema da Semana: o amor 
enche de alegria o meu coração!

capricórniO: Carta da Semana: valete de espadas, 
que significa Vigilante e Atento. Amor: Procure fazer uma 
surpresa à sua cara-metade preparando um ambiente 
romântico e fazendo-lhe uma surpresa mais ousada. 

Saúde: Procure descansar mais e investir no bem-estar pessoal.  
Dinheiro: Evite comentar os seus planos profissionais. Guarde as 
suas intenções a sete chaves para não ver os seus planos gorados. 
Lema da Semana: vivo de acordo com a minha consciência. 

aquÁriO: Carta da Semana: 6 de ouros, que significa 
generosidade. amor: Procure abrir o seu coração, dê a 
si mesmo a oportunidade de ser feliz! Saúde: Previna-se 
contra as doenças de pele sendo cuidadoso na exposição 

ao sol. Dinheiro: Reflita sobre uma proposta profissional que lhe 
poderá ser feita. Lema da Semana: o meu único Juiz é Deus.

pEixEs: Carta da Semana: 8 de Ouros, que significa 
esforço Pessoal. amor: evite precipitar-se nas decisões 
que toma relativamente à sua vida afetiva, pense bem para 
não se arrepender depois. Saúde: Poderá constipar-se se 

não usar chapéu e andar com a cabeça ao sol. Dinheiro: analise 
cuidadosamente as suas finanças e aprenda a rentabilizá-las melhor. 
Lema da Semana: esforço-me por dar o meu melhor todos os dias.

jorge CorreIA

CoMo gerir uM inFerno
de interesses MAlsãos?

A situação na Síria reflete 
um choque de diversos 

interesses que se primam 
pelo domínio direto ou do-

mínio por influência mais ou menos direta. 
Para nós, chamados de “ocidentais”, salta 
mais à vista a oposição entre rússia-Irão-
-turquia e euA juntamente com alguns 
países europeus. 

Em qualquer um destes grupos também há in-
teresses diversos que unem estes parceiros – se 
assim os podemos chamar – nesta quezília: as-
sim temos a Turquia com a preocupação curda 
no topo das prioridades; o Irão em promover 
a expansão xiita, uma fação do islamismo que 
se encontra em minoria no mundo muçulma-
no mas que pretende expandir ou conservar o 
poder onde quer que possa; a Rússia na sua 
eterna rivalidade imperialista, com um pé no 
ocidente e o outro no oriente; temos os EUA 
que pretendem também manter a influência e 
presença necessárias a promover os seus inte-
resses e vantagens.

A complexidade existe nos objetivos acima 
descritos, mas esta aumenta quando pequenos 
grupos de interesse local, ou grupos chamados 
de terroristas, também se encontram no ter-
reno por forma a aproveitar vazios de poder. 
No meio disto temos uma população, pobre, 

desorientada, manipulada por estes interesses 
mas ainda assim carente de cuidado, autênti-
cos peões no meio deste xadrez complexo e 
cruel de política geoestratégica. Daí não admi-
rar vermos apoiantes de um lado ou de outro, 
ou ver elementos passarem seu apoio de um 
lado para o outro consoante as circunstâncias. 
Ali jaz uma ferida aberta na humanidade onde 
o orgulho e ambição desenfreados, a cruelda-
de, a soberba, o egoísmo, materializam-se na 
mais abjeta forma face a uma Humanidade que 
se pretende evoluída.

Que podemos fazer, perguntará o cidadão 
afastado deste inferno? Julgo que toca a todos 
a educação nos pensamentos, ações e conse-
quentemente nas relações que temos com o 
próximo. A compreensão e a tolerância são 
fundamentais para o entendimento e nada é 
feito sem esforço pessoal e coletivo. 

Uma rivalidade jamais se resolve pela força 
das armas; cultivá-la ou usá-la como ferramen-
ta propagandista é ainda mais grave e acarre-
tará graves prejuízos aos líderes e populações 
que se deixem arrastar por esta funesta via. 
A inversão de valores que assistimos, não nos 

podemos esquecer, é alimentada pelo próprio 
cidadão comum no seu comportamento quoti-
diano, no apoio de líderes de duvidosa moral 
e ética, ou na pusilanimidade face às atroci-
dades que vemos mas que não nos tocam no 
conforto das nossas vidinhas.

vOlkswagEn vai 
instalar cEntrO 
dE dEsEnvOlviMEntO 
dE sOftwarE EM 
lisbOa
a volkswagen vai instalar 
ainda este ano, em Lis-
boa, um centro de desen-
volvimento de software 
que irá ter 300 especia-
listas em tecnologias de 
informação, o grupo ale-
mão do setor automóvel.
cOntas públicas
“rEvElaM altEraÇãO 
dE pOstura da
pOlítica OrÇaMEntal”
o Conselho de Finanças 
Públicas (CFP) anunciou 
uma análise às contas da 
administração Pública em 
2017 que estima que Por-
tugal tenha conseguido 
reduzir o défice estrutural 
para 1%, indo além do 
recomendado pela Co-
missão Europeia, e afirma 
que esse esforço revela 
uma alteração da política 
orçamental em 2017.

jEróniMO dEsafia
auMEntOs salariais
o secretário-geral do 
PCP remeteu esta terça-
-feira para o governo do 
PS o “problema” da falta 
de aumentos salariais, 
especialmente dos fun-
cionários públicos, lamen-
tando ser o único setor 
em que não há atuali-
zação remuneratória há 
quase uma década.
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uM desPertAr Alegre

quando os raios solares 
penetram através das 

frinchas da janela, e ilumi-
nam a penumbra do meu 
quarto, é quando simulta-

neamente se ouve uma sinfonia do cantar ale-
gre dos passarinhos. 
E nesse momento sinto um ligeiro despertar 

agradável, o que me leva a deduzir que lá fora 
está um dia esplêndido. E logo num automatis-
mo se interpela um sorriso no meu semblante 
traduzindo assim um agradecimento ao artesão 
da existência, por mais um dia  maravilhoso que 
me permitiu de viver. Muito embora compreenda 
que neste maravilhoso planeta em que vivemos, 
a diversidade climática, é necessária para que a 
vida se torne possível. 
Na realidade os dias são como as pessoas!. 
Dias bonitos! 
Dias feios! 
Pessoas bonitas! 
Pessoas feias! 
Mas em toda a franqueza compete-nos a nós 

procurar e saber extrair a beleza de cada dia que 
passa, e de cada pessoa que se cruza o nosso ca-
minho. Muitas vezes por detrás do feio descobri-
mos muitas coisas lindas e maravilhosas, temos 
que compreender que na complexidade da vida 
encontram-se tesouros escondidos por descobrir. 
Na realidade cada criatura que faz parte do pu-

zzle  deste universo constitui um mistério que a 
própria ciência não tem capacidade para o des-
vendar, o que por sua vez faz com que cada ser 
humano tenha um valor inestimável .

Ao tomar consciência sobre todos estes factos 
verídicos que me rodeiam, ao abrir a janela do 
meu quarto deparo com as cores resplandecentes 
que lá fora a natureza me oferece, e eu digo para 
mim mesmo, mas que mundo maravilhoso!..Será 
que nós pobres mortais somos dignos do paraíso 
em que vivemos? Dá para pensar que não!..
Porque se fosse o caso as guerras não existiam, 

contentávamo-nos com o que temos!...
Porque a terra tem recursos suficientes para que 

todos os seus habitantes possam viver, e serem 
felizes.
Mas para ser feliz é preciso ter coragem!..e 

muitos decidiram ser infelizes por cobardia.

joSé DA CoNCeIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

linhA AbertA:
514 790.0251

PubliCidAde:
514 366.2888

doMingo dAs 16h às 18h
5877 PAPineAu, MontreAl, QC

ProdutorA
rosA VelosA

cOMO dar uMa MÁ nOtícia

após receber o resultado dos exames, o médico, em 
conversa com o seu paciente explica:
– Tenho muitas más notícias senhor Sérgio, a partir de 
hoje terá que tomar este medicamento durante o resto 
da sua vida.
– Mas doutor, aqui na bula está escrito: “Não utilize este 
medicamento por mais de 4 semanas”.
– então, foi o que eu disse…

a culpa É dO gatO

Depois de passar a noite com a amante, o tipo entra em 
casa e percebe que está com um arranhão na cara. ao 
ver o gato estendido no sofá, tem a brilhante ideia de 
dar um piparote no bichano, que solta um desesperado 
Miauuu!
a mulher acorda assustada e pergunta:
– Que barulho foi esse?
– Foi o estupor do gato! – responde o marido, fazen-
do uma cena – entrei em casa e ele atirou-se a mim, 
arranhou-me!
– é verdade! – concorda a mulher – este gato está im-
possível! Olha só o chupão que ele me deu no pescoço!

3
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

agÊnCiaS de ViagenS

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduínO Martins
pEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMprE Mais pErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

Tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

ConTabiliSTa

8770 bl. langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

denTiSTa

eleTriCidade

agÊnCiaS
funeráriaS

monumenToS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renoVaçõeS

antóniO rOdriguEs
natÁlia sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

iNTeRioR e exTeRioR
Rui MigueL RoDRigueS
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

igreja

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

noTárioS

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMílias pOrtuguEsas

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

merCeariaS

imporTadoreS

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca
gEOrgE justinO
55 gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

Guia do consumidor
um guia ao SerViço da Comunidade a um preço inCríVel

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

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

tel.: 514.522.5175

SerViçoS
finanCeiroS

gilbErtO
EspEcialista EM 

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 
casas de banho, cozinha ao 

completo, chão de madeira (bois 
franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281
jeS renoVaTionS

jOsÉ silva
Companhia portuguesa 

especializada em
renovações gerais.

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

MAItre
eDuArDo DIAS

imobiliário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
rapidaMEntE E pElO

dólar supEriOr

reSTauranTeS

planchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e verniz
Renovações gerais

514-272-0519

merCeariaS

síriA, onde está A tuA luZ?

Nos braços do pai a criança 
adormecia. o sangue co-

bria-lhe os braços e o rosto que 
o homem angustiado tentava limpar com as 
mãos trémulas. o vizinho procurava aju-
dar a respirar o menino de calças rasgadas 
e camisola enegrecida pelo fumo produzido 
pelos bombardeamentos que haviam descido 
sobre a aldeia. 
Era de madrugada, mas já ninguém dormia. 

No chão repleto de destroços vindos da destrui-
ção de casas, templos, monumentos outrora be-
los, homens e mulheres jaziam destroçados no 
corpo e na alma ou corriam em debandada em 
busca de algum lugar seguro onde se abrigar.
Eram os dias do terror. Eram os dias em que 

os chefes entenderam que era tempo de matar, 
destruir, arrasar. Não interessava quem desapa-
recia, quem sofria, quem morria. Eles estavam 
a salvo. Nos palácios, vivendas fortificadas, ho-
téis de luxo, a segurança era uma prioridade. 
Soldados retirados àqueles que agora deixavam 
para trás as suas vidas – ou no chão sujo dei-
tados em poses grotescas de dor e sofrimento 
ou morte, ou em fuga por estradas pedregosas e 
difíceis de atravessar – choravam lágrimas que 
não lhes podiam correr pelas faces magras de 
fome e desgosto.
No Ocidente as imagens televisivas mostram 

diariamente os horrores perpetrados por indiví-
duos conceituados que ganharam eleições nos 
países que agora se divertem a destruir. Famí-
lias unidas em redor de televisores de todos os 
tamanhos olham assustadas o retrato vivo que 
o ecrã expõe pensando que poderá um dia ser 
a sua vez.
Não estamos a tão grande distância tempo-

ral da II guerra mundial. Afinal foi há poucos 
anos – terminou a 7 de maio de 1945. Homens 
e mulheres, por razões tão simples como serem 
judeus, homossexuais, diminuídos física ou 
intelectualmente, foram levados em camiões, 
carroças ou a pé, e mortos de todas as formas 
mais perversas que os carrascos conheciam ou 
inventaram à conta de um regime brutal que se 
julgava superior e tinha pretensões a transfor-
mar esse tempo em homens de raça pura que 

só poderia existir na mente de gente doente e 
estúpida.
Na madrugada do último Sábado – pelas duas 

horas da manhã de Lisboa – os Estados Unidos 
da América, o Reino Unido e a França uniram 
forças e lançaram um ataque contra estabeleci-
mentos de armas químicas supostamente usa-
das pela Síria contra civis. Resultados? Pouco 
sabemos. Mas era o momento de agir.
Foi à conta do suposto (?) uso destas armas 

químicas que aquele pai trazia o seu menino 
adormecido/não adormecido nos braços, ensan-
guentado e esfarrapado e, gritando de dor, pedia 
ao seu vizinho que o tratasse.
Guerra absurda esta que causa tanto sofrimen-

to e destrói lares e vidas a despropósito com 
a ajuda de aliados do Estado que as provoca 
e que fazem o aproveitamento da mesma para 
conquistar territórios e riquezas que, eventual-
mente, já lhes pertenceram e que querem nova-
mente conquistar.
Podemos ter paz? Se o nosso coração for duro, 

talvez. E se temos a capacidade de sofrer com a 
dor dos outros homens? Aí toda a nossa vida é 
envolvida num rasto de silêncio e aflição peran-
te o que vemos e ouvimos. 
Resta-nos a oração. A dos Santos pastorinhos 

Francisco e Jacinta, a de S. Francisco de Assis 
que nem os animais queria em sofrimento. Por 
último, erguer as mãos ao Céu onde Jesus Cris-
to é o Poder Supremo e a Ele tudo é possível.

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

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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“CoMo ChegáMos Até AQui? A
CronologiA dA guerrA nA síriA
A guerra na Síria entrou no seu oitavo ano 

no passado mês de março. Nesta cronolo-
gia são referidas precisamente oito datas que 
marcaram este conflito, que evoluiu de uma 
guerra civil para um confronto entre potên-
cias.
   A guerra na Síria já dura há mais de sete anos. 

Desde que estudantes pintaram graffitis contra 
Assad até aos bombardeamentos mais recentes 
dos aliados ocidentais, passando pelo califado 
criado pelo Daesh, o país tem sido devastado 
por um conflito sem fim à vista. Pelo meio, mais 
de 500 mil pessoas morreram e cerca de 12 mi-
lhões de sírios (metade da população) tiveram 
de abandonar as suas casas. Março de 2011. De-

pois do início da revolução na Tunísia, inspirado 
pelo que começava a ser chamado de Primave-
ras Árabes, um grupo de estudantes sírios pintou 
graffitis contra Bashar al-Assad. 
O regime respondeu com uma enorme repres-

são e violência, a que se seguem protestos nos 
meses seguintes, que acabariam numa guerra ci-
vil. Julho de 2012. Já com a oposição armada 
e organizada em diversos grupos, os confrontos 
com o regime intensificam-se. Combatentes ten-
tam capturar Damasco – o Exército Livre da Sí-
ria explode três postos de segurança na capital 
e conquista Aleppo - mas o governo aguenta-se 
firme. Agosto de 2013O regime sírio ataca o en-
clave rebelde de Ghouta, nos subúrbios de Da-
masco, com recurso a armas químicas. Mais de 
1.400 pessoas morreram. O Ocidente esteve per-
to de lançar uma intervenção militar, mas Barack 
Obama acabou por recuar. Moscovo e Washing-
ton chegam a acordo para que as armas quími-
cas em posse de Damasco sejam destruídas, sob 
supervisão das Nações Unidas.Janeiro de 2014. 
Aproveitando o vazio de poder em algumas zo-
nas da Síria, na oposição a Assad começam a ga-
nhar força vários grupos jihadistas, que entram 
em confronto direto com os chamados rebeldes. 
Entre estes grupos está o autodesignado Estado 
Islâmico, que, em junho do mesmo ano, faz de 
Raqqa a sua capital e cria um califado, na Síria 
e no Iraque, de Aleppo à província iraquiana de 
Diyala. Com o mundo chocado pelas imagens 

que chegam do califado – enquanto milhares de 
sírios são obrigados a fugir do seu país e são blo-
queados às portas da Europa - a coligação lidera-
da pelos Estados Unidos bombardeia a Síria, be-
neficiando os curdos que resistem, no Norte, aos 
avanços jihadistas. Setembro de 2015. A Rússia, 
principal aliado de Damasco, entra na Síria em 
defesa de Assad. Os bombardeamentos russos 
tiveram como destino o autodesignado Estado 
Islâmico, mas direcionaram-se também para as 
cidades controladas por outros grupos rebeldes. 
Todos os que fossem oposição a Assad eram 
considerados terroristas. O tabuleiro da guerra 
mudou completamente e o regime sírio começa a 
arrecadar várias vitórias, contando também com 

a ajuda vinda do Irão e do Hezbollah libanês. 
Dezembro de 2016. Cerca de um ano depois, o 
regime de Damasco captura Aleppo, depois de 
um violento cerco a uma cidade destruída por 
bombas. Alguns meses antes, em março, Assad 
conseguiu reconquistar a cidade histórica de Pal-
mira aos jihadistas, uma vitória simbólica que 
começava a revelar um Daesh em queda. Abril 
de 2017. A Casa Branca já tem novo inquilino, 
Donald Trump, que coloca como prioridade des-
truir (o que ainda resta) dos jihadistas na Síria. 
No entanto, um ataque com gás sarin em Khan 
Sheikhun, controlada pelos rebeldes, causa 80 
mortos e Washington ataca uma base militar sí-
ria em retaliação. Fevereiro de 2018 .A Síria está 
praticamente nas mãos de Assad, à exceção de 
alguns bastiões rebeldes, como Ghouta Oriental. 
O regime decide começar uma intensa ofensiva 
que causa mais de 1.200 mortos. Começam a 
surgir os relatos de utilização de armas químicas. 
Dois meses depois, em abril, estados uni-

dos, França e reino unido bombardeiam três 
posições estratégicas de Damasco na alegada 
produção de armas químicas, em resposta 
a um ataque a Douma que causou cerca de 
70 mortos. Teme-se uma escalada do confli-
to mas os aliados garantem que o ataque foi 
feito apenas com o intuito de dissuadir Assad 
de voltar a usar armas químicas e não com a 
intenção de mudar o regime.

Cds Quer Que seJAM ConheCidos
deVedores dos bAnCos APoiAdos
Pelo estAdo
O CDS-PP anunciou hoje vai apresentar um 

projeto-lei para que, sempre que o Estado apoiar 
bancos, sejam conhecidos os principais credores 
com influência na necessidade de ajuda pública.
“O CDS-PP vai apresentar uma iniciativa le-

gislativa para que, de uma vez por todas, esta 
questão seja clara do ponto de vista da lei”, afir-
mou o porta-voz democrata-cristão, João Almei-
da, em declarações à Lusa depois de ter anun-
ciado a iniciativa no parlamento.Segundo João 
Almeida, o projeto-lei do CDS-PP, que deverá 
dar entrada na terça-feira, irá incidir no quadro 
do regime jurídico das instituições de crédito e 
sociedade financeiras”. Vamos apresentar um 
projeto-lei que permita que, sempre que o Esta-
do intervenha direta ou indiretamente no capital 
de instituições financeiras, o Banco de Portugal 
publique um conjunto de informações relativas 
a essas instituições financeiras, designadamente 
a lista dos maiores credores com crédito venci-
do que tenha causado prejuízo financeiro efeti-
vo a essa instituição e tenham estado na origem 
da intervenção estatal”, explicou. O deputado 
democrata-cristão lembrou que o partido pediu 
por várias vezes essa informação nas comissões 
de inquérito parlamentares sobre o BES e Caixa 
Geral de Depósitos, tendo ‘esbarrado’ na obje-
ção do Banco de Portugal, que invocava a atual 
lei para não fornecer esta informação”. Nos últi-
mos anos, os contribuintes foram chamados vá-
rias vezes a capitalizar direta ou indiretamente 
bancos e nunca puderam saber oficialmente o 
que tinha estado na origem dessa necessidade, 
designadamente do crédito não cumprido e não 
pago que gerou buracos efetivos nas contas des-
ses bancos”, salientou. Na comissão sobre a Cai-
xa, João Almeida -- que foi então o coordenador 
do CDS-PP -- recorda que o partido se “bateu 
muito por essa transparência”, tendo conseguido 
que o Tribunal da Relação lhe desse razão.”Mas, 
na altura, PS, BE e PCP acabaram abruptamente 
com a comissão e impediram que concretizás-
semos essa pretensão”, lamentou.Considerando 
que “há interesse público nessa informação” e 
“direito de os contribuintes” terem acesso à mes-
ma, o CDS defende que “mais do que discussão 
meramente partidária, é importante apresentar 
uma iniciativa legislativa para alterar esta situa-
ção”.Sobre o facto de anunciarem este projeto-
-lei um dia depois do líder do PSD, Rui Rio, ter 
falado sobre o tema, João Almeida salientou que 
o CDS já tinha solicitado “inúmeras vezes” essa 
informação. “Na altura, quando o CDS apre-
sentou o pedido houve consenso com o PSD. É 
normal que os partidos vão fazendo um trabalho 
no sentido de concretizar aquilo que defendem, 
não há qualquer estranheza”, justificou.Questio-
nado se espera contar com apoio de outros par-
tidos, para lá do PSD, João Almeida respondeu 
afirmativamente”. Não há razão nenhuma para 
que quem contesta estas intervenções do Esta-
do no setor financeiro não apoie esta iniciativa 
(...) Não vemos que algum partido possa objetar 
a essa transparência, até porque é uma obrigação 
que se atribui ao Banco de Portugal, retirando 
a questão do debate político-partidário”, referiu.
No domingo, no encerramento do Congresso da 
JSD, Rio criticou o Governo por “recusar dizer 
quem foram os credores que ficaram com o nos-
so dinheiro”, impedindo “melhorar a qualidade 
de vida das pessoas” e “repor o poder de compra 
dos funcionários públicos”.
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pavÉ bOisbriand
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para 

trabalhar no Betão e finalização de piscina
bom trabalhador. 

nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo. 

rOsa: 514-278-3956

precisa-se de homens e mulheres com 
experiência em limpeza escritórios de 

companhias a tempo inteiro ou a tempo parcial. 
deve ter um carro. por favor, envie seu cv 

por fax para 450-975-1977 
ou ligue para 450-975-2303 9h-17h.

empregoS

Classificados e pequenos anúncios

uma eSColha CerTa... Telefone 514-284-1813

assistente padeiro com experiência a tempo 
inteiro e uma senhora para trabalhar ao balcão a 

tempo inteiro. tania: 514-795-8277

precisa-se de homem para instalação de alumínio 
com ou sem experiência

514-362-1300

pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.

t.: 514-814-0362

Precisa-se de pessoas para trabalhar na instalação 
de “Pavé-unis” com ao menos 5 anos de experiência. 

Sálario a determinar. jos bucaro: 514-325-7729

tErrassEMEnt
tErra-nOva

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

escavadora com licença de condução 
de classe 1 ou 3. Salário competitivo. 

rObErtO: 514-992-1586

procura-se para atendimento ao balcão a tempo 
inteiro ou parcial. homem ou mulher com ou sem 

experiência que fale português e francês para 
integrar uma equipa jovem e dinâmica 

contactar: 
Maria do céu 514-677-2918

precisa-se de senhora para fazer limpeza numa
casa perto de boisbriand com experiência.

deve falar inglês.
450-430-5689

companhia em paisagismo está à procura
de empregados com ou sem 

experiência com carta de condução.
514-242-7649

SerViçoS

grandE OpOrtunidadE
vende-se negócio situado em laval

frutaria | mercearia | restaurante
uma verdadeira

oportunidade de ouro a não 
falhar. 514-779-7482

Vende-Se

Companhia de paisagismo precisa de homens para 
trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra com ex-

periência, e, também uma pessoa para assistir nestas 
tarefas. Salário segundo experiência.

514-240-1535

Empresa de administração de imóveis (c.i.f.) está 
a procura de pessoal para entrar na nossa equipa 
técnica. algum conhecimento e experiência são 
preferíveis:
- pintura (painting)
- reboco (plastering)
- lixamento e envernizamento de pisos
  (Sanding and varnishing floors)
- azulejaria e armários (tiling cabinetry)
- renovações ligeiras (light renovations)
salário inicial: 13$-20$ (dependendo do nível de 
habilidade e experiência). 
por favor, envie o seu cv ou 
email detalhado para repairs@cifproperties.com.

Estamos à procura de um empregado para 
trabalhar em acabamento de asfalto com 
experiência em asfalto mínimo de 3 anos, 

com referência. É necessário ter a licença de 
condução. Mínimo 50h por semana. pessoa 

responsável e respeitosa e que queira trabalhar! 
queremos só pessoas sérias. Empresa criada 

desde 2003 em Montreal. 
514-836-6082 ou 514-804-8789

empregoS

Precisa-se de homens para trabalhar em “Pavé-uni” 
com experiência. e, um condutor de camiões com li-
cença (classe 5). 

frères valente 514-577-8473

a empresa chouriçôr precisa 
de uma pessoal especialista em 

“charcuterie”e enchidos 
portugueses com experiênça 

em talho português.
514-849-3808

rEstaurantE nO platEau
precisa de empregados de mesa com experiência

a tempo inteiro ou parcial.
liga para 514-277-7676

precisa-se de um pessoa para trabalhar em 
limpeza e outra pessoa para uma posição de 

manutenção geral em construção para um edifício 
residencial de 12 andares em 

westmount - 2 posições a tempo inteiro.
 514-355-7171 ou info @ plexon. ca

OfErEÇO Os MEus
sErviÇOs dE liMpEza

senhora portuguesa procura trabalho 
de limpezas de casas e lavagem de rou-
pa e passar a ferro, com experiência, de 

2 a 3 dias por semana.
514-662-0032

prEcisa dE pEssOas
para trabalhar

nuMa fÁbrica dE aluMíniO
furtadO 514-322-3760

jardins dEs bEaux-rÊvEs
companhia paisagista procura homens para

trabalhar nos jardins. com ou sem experiência.

bOM salÁriO
514-554-0213 ou 450-641-7389

Necrologia

† EMília caldas dE britO da silva
Faleceu em Montreal, no dia 13 
de abril de 2018, com 106 anos 
de idade, a senhora Emília Cal-
das de Brito Da Silva, esposa 
do já falecido  senhor Luís Da 
Silva, natural de arcos de val-
devez, Portugal. Deixa na dor 
os seus filhos/as Maria Da Silva 
Dias, Rita Da Silva Rodrigues, 
Júlia Da Silva Cerqueira (Car-
los Cerqueira), isaura Da Silva 
Rodrigues (Manuel Rodrigues), 
José Da Silva (Júlia gonçalves 
Da Silva); netos/as Rosa M, Rolando, Luís, Rita, To-
mas, Elisabeth, Maria Emília, Rita D, Susie, Silvie; 16 
bisnetos(as), familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfrEd dallairE | MEMOria
4231 boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar de corpo presente na terça-feira dia 
17 de Abril, às 10h, na igreja Santa Cruz. A família agra-
dece a todas as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres, ou que de qualquer forma se 
lhes associaram na dor. Bem Hajam.

virgíniO da cOsta raiMundO
1939-2018†

Faleceu em Rosemère, no dia 12 
de abril de 2018, com 79 anos de 
idade, o senhor Virgínio Da Costa 
Raimundo, esposo da já falecida 
Rosa Maria Machado, natural de 
Lagoa, São Miguel, açores. Dei-
xa na dor a sua filha Julie, a sua 
irmã Maria, sobrinhos Fernando 
(Fátima), José (Errica), Virgínio 
(Nancy), familiares e amigos.
os serviços fúnebres
estão a cargo de:
cOMplExE
funÉrairE gOyEr ltÉE
105, bOul. dEsjardins Est, stE-thÉrèsE
(450) 473-5934
o velório terá lugar sexta-feira 20 de abril de 2018 das 
14h às 17h e das 19h às 22h. o funeral sera celebrado 
de corpo presente sábado 21 de abril de 2018 às 11h 
na igreja Sainte-Thérèse d’avila, 10, rua de L’église em 
Ste-Thérèse.
 A família agradece a todas as pessoas que se dignarem 
tomar parte nas cerimónias fúnebres, ou que de qual-
quer forma se lhes associem na dor. Bem Hajam.

† ManuEl rEsEndEs
Faleceu em Montreal, no dia 13 
de abril de 2018, com 76 anos 
de idade, o senhor Manuel Re-
sendes, natural de arifes, São 
Miguel, açores, esposo da Sra. 
Maria do Carmo Benevides. 
Deixa na dor a sua esposa, os 
seus filhos Daniel (Arianna Millet 
Delgado), Maria. Netas Jessica e 
elysa, familiares e amigos.

os serviços fúnebres
estão a cargo de:
alfrEd dallairE | MEMOria
2159 boul. st-Martin E., laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins

o velório terá lugar sexta-feira 20 de abril de 2018 das 
14h às 17h e das 19h às 22h. o funeral será celebrado 
de corpo presente sábado 21 de abril de 2018 às 13h 
na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Será sepultado 
no Mausoléu St-Martin. A família agradece a todas as 
pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias 
fúnebres, ou que de qualquer forma se lhes associem 
na dor. Bem Hajam.

SerViçoS

grandE apartaMEntO 61/2 
na rua cOlOnial
EM bOM EstadO.

cOntactar 450-632-6041 Ou 
438-503-6041 Ou 450-632-5432

aluga-Se
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ConCluídAs 149 dAs 265 CAsAs A
reAbilitAr AtrAVés do Fundo reVitA
o Fundo revita permitiu já a conclusão 

da reconstrução de 149 das 265 casas de 
primeira habitação afetadas pelos incêndios 
de junho de 2017, com o concelho de Pedró-
gão grande a envolver o maior volume de in-
tervenções.
“As 265 casas de primeira habitação estão todas 

em andamento. Deste conjunto, à data do presen-
te relatório, destacam-se 249 casas em fase mais 

avançada, nomeadamente 100 habitações com 
obras em execução e 149 já concluídas”, apurou 
o terceiro relatório trimestral, publicado hoje na 
página da internet do Fundo Revita, instrumento 
criado pelo Governo para apoiar as populações 
e a revitalização das áreas afetadas pelos incên-
dios ocorridos em junho de 2017, nos concelhos 
de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e 
Pedrógão Grande. Além destes três concelhos, 
as 265 casas de primeira habitação alvo de obras 
de reconstrução desenvolvidas pelo Fundo Revi-
ta, através de protocolos com os outros fundos, 
localizam-se também nos municípios adjacentes 
de Góis, Pampilhosa, Sertã e Penela. Neste âmbi-

to, foram celebrados protocolos com os principais 
fundos constituídos a partir de donativos destina-
dos à reconstrução dos territórios atingidos, no-
meadamente a União das Misericórdias Portugue-
sas, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Cáritas 
Diocesana. O Fundo Revita celebrou ainda um 
protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa para 
que esta assuma o papel de Coordenadora Logís-
tica de Apetrechamento, exercendo funções de su-
porte no âmbito da estratégia de apetrechamento 
das habitações afetadas e na preparação das respe-

tivas propostas de afetação de recursos. De acordo 
com o terceiro relatório trimestral, o Fundo Revita 
está diretamente responsável pela reabilitação de 
“96 casas, com um perfil de intervenção mais exi-
gente já que se tratam, na sua maioria, de recons-
truções integrais”, o que corresponde a 36% do 
total das 265 casas de primeira habitação a reabi-
litar. Até ao final de março deste ano, 94% das ca-
sas a reabilitar diretamente pelo Fundo Revita [96 
habitações] encontravam-se já em execução ou 
concluídas, segundo o documento hoje publicado.

notA dos roMeiros do QuebéC

Duarte Amaral, irmão romeiro há mais 
de 40 anos, desde a ilha de S. Miguel até 

Montreal Canadá, e Mestre responsável pelo 
grupo de romeiros do québec em Montreal 
desde Abril de 2009.
No qual me entregaram-me esta responsabilidade 

sem eu saber nada de Mestre. Mas graças a Deus 
fiz de tudo pelo meu melhor para que continuasse 
esta tradição no Quebeque durante 9 anos. Já há 
3 anos para cá venho a dizer que não queria mais 
ser Mestre mas fiquei a espera que alguém fizesse 
como eu sem saber nada e arriscasse ninguém o 
quis fazer. Por isso aqui deixo-vos a informação 
que não sairei mais como Mestre de romeiros na 
comunidade de Montreal. Caso alguém necessitar 
da minha ajuda, estarei pronto para ajudar no que 
for preciso. Quero agradecer a todos os Irmãos/ãs. 
Romeiros que em mim fizeram confiança e cami-
nharam connosco na nossa Romaria esses 9 anos. 
Agradeço ao irmão Luis Melo como contra mes-
tre deste mesmo grupo e ao irmão Antonio Moniz 

como procurador das almas. Da mesma forma 
agradeço ao irmão João Rebelo nosso condutor da 
carrinha de emergência que nos seguia na cami-
nhada, e ao irmão Joaquim Prates, sempre esteve 
pronto a nos ajudar. Aos nossos Benfeitores que 
nos ofereciam as refeições, Agencias Funerais Al-
fred Dallaire | MEMORIA, Magnus Poirier pelo 
transporte. Jornal a Voz de Portugal pelos anún-
cios, Montreal Magazine pelas transmissões tele-
visivas, Radio Centre Ville, Tv Ici, Missão Santa 
Cruz e Missão de Nossa Senhora de Fatima de 
Laval pela saída e entrada na Missão, e também 
por nos contribuíram com os seguros para nossa 
caminhada. Obrigado ao irmão Humberto Cabral, 
Conceição Viveiros e Tony Medeiros, pelas ima-
gens e fotos que serão recordadas para eternidade. 
Sem mais me despeço mil vezes obrigado a todos 
os Irmãos Romeiros/as mais uma vez. E aqui fica 
as minhas desculpas de alguma falha ou se vos 
ofendi, obrigado pelas vossas compreensões.

Antonio Duarte Furtado de Amaral
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“o sPorting teM estAdo nAs deCisões todAs”
jorge jesus, técnico do Sporting, fez, esta ter-

ça-feira, a antevisão do confronto com o FC 
Porto, a contar para a 2.ª mão das meias-finais 
da taça de Portugal. 
Baixas: “Baixas já haviam antes do jogo no Res-

telo. Acrescentou uma ou outra possibilidade, mas 
ainda não temos a certeza. Hoje é o primeiro treino 
com os jogadores a jogarem no Restelo. O Spor-

ting está nesta sequência, em quase todos os jogos 
perdemos um jogador. Mas o Sporting tem dado 
resposta a isto e está confiante. É uma equipa que 
está junta e que tem vontade de fazer as coisas bem. 
Amanhã, com os jogadores que têm jogado mais 
ou menos, vamos dar uma boa resposta.”
Baixas: “Esses jogadores podem estar fora do 

jogo, mas como já disse nestas últimas horas resta 

alguma esperança. Nem que seja um jogador que 
possa pelo menos estar no banco. Esta eliminató-
ria da Taça é um dos grandes objetivos, não só do 
Sporting mas também do FC Porto, mas sei que no 
caso do William Carvalho está fora.”
Caldas: “Com todo o respeito que o Sporting tem 

de ter pelos outros dois semi finalistas da Taça de 
Portugal, do Aves e do Caldas. E já que falo do 

Caldas, penso que são o grande 
vencedor desta Taça. Parabéns 
aos jogadores do Caldas pelo 
brilhante trabalho que têm fei-
to na Taça. Podem não chegar 
à final, mas já são os grandes 
vencedores desta Taça de Por-
tugal.”
FC Porto mais motivado ou 

cansado?: “Quanto ao jogo 
de amanhã, ambas as equipas 
vêm de vitórias. Motivados 
estão os dois. Mais fatigados... 
o Sporting já está no limite. O 
FC Porto fez um joguinho no 
domingo e vai fazer outro ago-
ra. Nós já andamos há meses 
assim. A jogar à quinta e ao 

domingo, portanto estamos muito mais carregados. 
Já estamos no limite, não há mais nada acima dis-
to. Tentamos que os jogadores não saiam lesiona-
dos destes jogos e tentamos recuperá-los. Não há 
comparação entre o FC Porto ter jogado na Luz no 
domingo e amanhã jogar em Alvalade com aqui-
lo que temos vindo a fazer. Jogámos no Restelo, 
recebemos o Atlético Madrid e no outro domingo 

jogámos com o Paços. Não há comparação possí-
vel. Mas nós queremos estar aqui. Esta situação de-
monstra as decisões. Falta um mês para terminar e 
o Sporting tem estado nas decisões todas. Nas qua-
tro que teve incluído, contando com a Liga Europa. 
Já ganhou uma, saiu dos quartos de final da Liga 
Europa, está nas meias finais da Taça de Portugal 
e ainda têm quatro jornadas do campeonato para 
disputar muita coisa.”
Bruno de Carvalho e o plantel: “Como treinador 

tenho vários objetivos. O meu principal objetivo é 
proteger os meus jogadores. Meus e do presidente. 
Motivá-los e prepará-los para os jogos. A partir de 
tudo isto, já não tenho nada a ver com isso.” 
estratégia: “Os treinadores têm todos estratégias 

para os jogos. As estratégias passam pelo esquema 
táctico. E depois essas são resolvidas com os joga-
dores que são os protagonistas das nossas decisões. 
Agora, podemos ter ideias e tudo o que seja estra-
tégia nenhum treinador vai falar dela antes do jogo. 
Pode falar dela depois do jogo.” 
Sporting mais frágil em termos físicos: “Isto é 

uma meia final e é um jogo que todos os jogado-
res querem jogar e participar. Aqui já há um suple-
mento. Os jogadores já estão mais que motivados. 
Mas já disse, nós estamos no limite de tudo mas 
acreditamos que podemos passar esta eliminató-
ria e o crer é importante. Se acreditares consegues 
ultrapassar as questões físicas e certamente com o 
Estádio de Alvalade com perto de 40 mil pessoas. 
Nós precisamos dos adeptos e a nossa mentalida-
de é muito forte. Com cansaço ou sem cansaço, a 
gente tem de correr. É para isso que a equipa está 
preparada.”
Bryan ruiz: “O Bryan tem sido um jogador de-

terminante pelo percurso que fez ao longo desta 
temporada. Tem estado a jogar numa posição que 
nas últimas duas épocas não jogava e penso que 
tem estado a desempenhá-la muito bem e tem mo-
mentos de jogos, por dentro ou por fora, que são 
muito importantes. Amanhã vai jogar. Quando o 
tirei no Restelo foi a pensar neste jogo, como tam-
bém tirei o Bruno [Fernandes]. ”
renúncia de Bas Dost à seleção: “A decisão 

dele é pessoal. Ele é que decidiu e ele é que sabe o 
porquê. Nunca lhe fiz essa pergunta. Nós também 
achamos que ele não tem o mesmo rendimento do 
que tem no Sporting. Mas isso não é Bas Dost, é o 
Messi, é o Ronaldo. Não tanto o Ronaldo, mas teve 
alguns períodos assim. Isto tem uma razão de ser. 
Essa sua pergunta é um tema que eu já expliquei 
aos jogadores. Eu sei porquê e fica para mim.” 
única derrota caseira com o Barcelona esta 

época: “Se a equipa do Sporting é uma equipa for-
te. Todas são... o FC Porto, o Real Madrid. O Spor-
ting também é. O factor casa amanhã vai dar-nos 
uma vantagem de estarmos mais fortes. Agora se 
vamos conseguir tirar partido disso? Acreditamos 
que sim e acreditamos que isso também passa pe-
los adeptos. Os teus adeptos estão sempre na tenta-
tiva de te ajudarem a crescer durante o jogo.”
Principal figura do FC Porto: “O FC Porto tam-

bém teve um período como nós temos. Teve vários 
jogadores importantes fora da equipa o que resul-
tou na perda de alguns pontos. Como nós temos e 
continuamos a ter. O Rui Patrício esteve dois dias 
de cama, saiu de lá para ir para o jogo com o Bele-
nenses com um sentido de responsabilidade muito 
grande. Isto tem muito a ver com o caráter dos jo-
gadores. O Marega teve mais tempo sem jogar mas 
é um jogador que tem caraterísticas individuas que 
poucos jogadores têm. Dá mais profundidade. Mas 
o FC Porto tem jogadores tão determinantes como 
o Marega.”
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F1: dAniel riCCiArdo VenCe de 
ForMA reMArCáVel o gP dA ChinA

Daniel ricciardo, red Bull, 
venceu o grande Prêmio 

da China de Formula 1, numa  
corrida ultra fascinante do 
australiano que foi estrela  no 

Circuito Internacional de Xangai. 
Valtteri Bottas, Mercedes, foi o segundo  com 

Kimi Raikkonen, Ferrari, a fechar o pódio. Lar-
gando na sexta posição, Ricciardo beneficiou 
da entrada do carro de segurança para colocar 
pneus novos, um acerto estratégico fundamental 
da Red Bull que deixou os seus dois pilotos com 
chances de vencer a corrida. Max Verstappen, 
por outro lado, não aproveitou a sua chance. 
O piloto da Red Bull mostrou pouca paciência 

nas tentativas de ir mais rápido que os seus mais 
próximos competidores. Primeiro com Lewis 
Hamilton ao tentar uma ultrapassagem mal suce-
dida por fora. Depois no encosto com Sebastian 
Vettel que lhe causou uma penalidade de 10 se-
gundos no resultado final. 
Verstappen terminou em quinto lugar “Isso é 

muito desagradável, mas fui eu mesmo que arrui-

nei a minha corrida. É claro que é sempre muito 
fácil dizer depois, mas nessa situação poderia 
ter sido melhor, mas não posso mudar agora, o 
ritmo foi bom, mas eu estraguei tudo sozinho”, 
disse Verstappen. 
Verstappen foi considerado culpado pelos co-

missários e recebeu uma penalidade de dez se-
gundos pelo acidente. Vettel por sua vez retor-
quiu e diz que simplesmente não esperava que 
Verstappen fizesse o movimento tão tardio na 
curva: “Eu não o vi até ser muito tarde e deixei 
um pouco de espaço também. Estava à espera 

que ele viesse mais cedo. Eu não tinha a intenção 
de resistir porque claro também  não fazia senti-
do resistir os Red Bull eram muito rápidos com 
os pneus novos”, disse o tetracampeão. Por seu 
turno Daniel Ricciardo felicíssimo comentou: 
“Eu não sei o que é, mas eu não pareço ganhar 
corridas aborrecidas . Elas são todas muito bem 
divertidas. Mas tudo isto era inesperado. 
Nas últimas 24 horas eu pensei que íamos come-

çar por último na grelha de partida . Em primeiro 
lugar, graças aos rapazes, agradeço por ontem, 
o excelente trabalho que fizeram , mas esta é a 
verdadeira recompensa por esse trabalho. 

Os mecânicos trabalharam muito mesmo”, dis-
se Ricciardo. Com o acidente Sebastian Vettel  
caiu para sétimo e ainda foi superado por Fer-
nando Alonso nas volta finais, terminando na 
oitava posição depois de segurar os ataques de 
Carlos Sainz na última volta. Sainz foi o nono  
e seu companheiro de Renault Nico Hulkenberg 
conseguiu uma excelente sexta posição. Já Ha-
milton teve uma atuação bastante apagada na 
China. Logo na largada foi superado por Versta-
ppen e caiu para quinto.
O inglês ocupava o pódio nas voltas finais mas 

na colisão entre Verstappen e Vettel, foi obriga-
do a desviar por fora. Raikkonen aproveitou a 
chance para  poder subir ao pódio . No sábado 
e isto para a melhor posição na linha de partida, 
Sebastian Vettel, largou da pole-position  numa 
dobradinha da Ferrari com Kimi Raikkonen em 
segundo. Vettel fez o tempo de 1:31.095s, bate o 
recorde do Circuito Internacional de Xangai, su-
perando em 0.087s o seu companheiro de equipa 
Raikkonen. A Mercedes sofreu com os ultrama-
cios no Q3 e ficou mais de meio segundo atrás 
da equipa do cavalinho rampante. Por seu tur-
no o chefe máximo da Mercedes Toto Wolf não 
deixou de se lamentar e comentou: “Tivemos 
uma ótima corrida, os fans adoraram e o carro de 
segurança misturou tudo. As duas Red Bulls fo-

ram ousadas o suficiente para apostar em pneus. 
Achamos que a posição na pista era mais impor-
tante, erámos, eles conseguiram. Eles provavel-
mente merecem vencer”, disse Wolff. 
As Williams melhoraram um pouco e Lance 

Stroll mais uma vez conseguiu uma largada bem 
demarcável e a esse sujeito Lance comentou 
“Foi um grande começo de novo e, como no Ba-
hrain, ganhei cinco ou seis posições na largada. 
Depois disso, acredito que corremos o máximo 
possível com o carro. Não tivemos muita sorte 
com o carro de segurança, porque alguns pilotos 
em duas paradas ficaram com um pit stop livre 

na nossa frente. Eu acho que era possível bater as 
Force India hoje, não em ritmo puro, mas com o 
bom começo e tudo mais. Isso foi uma pena, mas 
estou muito feliz com a corrida, fizemos a nossa 
estratégia e acredito que hoje tirámos tudo dela”.

reSultADoS FINAIS
1-Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer)
2-Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)
3-Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)
4-Lewis Hamilton (ING/Mercedes)
5-Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer)
6-Nico Hülkenberg (ALE/Renault)
7-Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault)
8-Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)
9-Carlos Sainz (ESP/Renault)
10-Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)
Próximo encontro dentro de duas semanas 

no gP de Azerbaijão.

HélDer DIAS

dJokoViC regressA às
VitóriAs três Meses dePois
Djokovic, 13.º do mundo, venceu o compa-

triota, 93.º do ranking AtP, em dois ‘sets’, 
por 6-0 e 6-1, na estreia do Masters 1000 de 
Monte Carlo, num encontro que durou ape-
nas 56 minutos, e que lhe valeu a passagem à 
segunda ronda.
O sérvio, que passou por uma cirurgia ao coto-

velo após a derrota, em janeiro, nos oitavos de 
final do Open da Austrália, regressou à compe-
tição em março, perdendo no Masters 1000 de 
Paris e no de Miami, os dois únicos encontros 
disputados. Nas últimas semanas o tenista pas-
sou por mudanças radicais na sua equipa, com as 
saídas de Andre Agassi e Radek Stepanek da sua 
equipa técnica, voltando a treinar com o antigo 

treinador Marian Vadja.
Na segunda ronda, Djokovic, vai defrontar o 

tenista croata Borna Coriv, 39.º do ranking mun-
dial, que venceu o veterano francês Julien Ben-
neteau (58.º).
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 p j v E d
1-Man. city 87 33 28 3 2
2-Man. united 71 33 22 5 6
3-Liverpool 70 34 20 10 4
4-Tottenham 67 33 20 7 6
5-Chelsea 60 33 18 6 9
6-arsenal 54 33 16 6 11
7-Burnley 52 33 14 10 9
8-Leicester City 43 33 11 10 12
9-everton 42 34 11 9 14
10-Newcastle 41 33 11 8 14
11-Bournemouth 38 34 9 11 14
12-Watford 37 34 10 7 17
13-B&H albion 35 33 8 11 14
14-West Ham 35 33 8 11 14
15-Huddersfield 35 34 9 8 17
16-Crystal Palace 34 34 8 10 16
17-Swansea City 33 33 8 9 16
18-Southampton 28 33 5 13 15
19-Stoke City 28 34 6 10 18
20-W. Bromwich 24 34 4 12 18

Inglaterra
PremIer league

CampeonaToS europeuS - ClaSSifiCação

 p j v E d
1-juventus 84 32 27 3 2
2-napoli 78 32 24 6 2
3-Roma 61 32 18 7 7
4-Lazio 61 32 18 7 7
5-internazionale 60 32 16 12 4
6-Milan 53 32 15 8 9
7-Fiorentina 51 32 14 9 9
8-atalanta 49 32 13 10 9
9-Sampdoria 48 32 14 6 12
10-Torino 46 32 11 13 8
11-Bologna 38 32 11 5 16
12-genoa 38 32 10 8 14
13-udinese 33 32 10 3 19
14-Cagliari 32 32 9 5 18
15-Sassuolo 31 32 7 10 15
16-Chievo 30 32 7 9 16
17-SPaL 2013 28 32 5 13 14
18-Crotone 27 32 7 6 19
19-Hellas verona 25 32 7 4 21
20-Benevento 14 32 4 2 26

 p j v E d
1-paris sg 87 33 28 3 2
2-Monaco 70 33 21 7 5
3-Lyon 66 33 19 9 5
4-Marseille 66 33 19 9 5
5-Rennes 47 33 13 8 12
6-Nice 47 33 13 8 12
7-Montpellier 46 33 10 16 7
8-Saint-étienne 46 33 12 10 11
9-Nantes 45 33 12 9 12
10-Bordeaux 43 33 12 7 14
11-guingamp 42 33 11 9 13
12-Dijon 42 33 11 9 13
13-angers 37 33 8 13 12
14-amiens 37 33 10 7 16
15-Caen 35 32 10 5 17
16-Strasbourg 34 33 8 10 15
17-Toulouse 30 32 7 9 16
18-Lille 29 33 7 8 18
19-Troyes 29 33 8 5 20
20-Metz 25 33 6 7 20

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P J v e D
1-b. München 75 30 24 3 3
2-schalke 04 55 30 16 7 7
3-B. Leverkusen 51 30 14 9 7
4-B. Dortmund 51 30 14 9 7
5-RB Leipzig 47 30 13 8 9
6-Hoffenheim 46 30 12 10 8
7-e. Frankfurt 46 30 13 7 10
8-B. M´gladbach 40 30 11 7 12
9-Hertha BSC 39 30 9 12 9
10-Stuttgart 39 30 11 6 13
11-FC augsburg 37 30 9 10 11
12-W. Bremen 37 30 9 10 11
13-Hannover 96 36 30 9 9 12
14-Wolfsburg 30 30 5 15 10
15-Mainz  30 30 7 9 14
16-SC Freiburg 30 30 6 12 12
17-Hamburger Sv 22 30 5 7 18
18-FC Köln 21 30 5 6 19

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-barcelona 82 32 25 7 0
2-atlético Madrid 71 32 21 8 3
3-Real Madrid 67 32 20 7 5
4-valencia 65 32 20 5 7
5-Real Betis 52 32 16 4 12
6-villarreal 48 32 14 6 12
7-Sevilla 47 32 14 5 13
8-girona 44 32 12 8 12
9-Celta de vigo 43 32 12 7 13
10-getafe 42 32 11 9 12
11-Real Sociedad 40 32 11 7 14
12-eibar 40 32 11 7 14
13-athletic 39 32 9 12 11
14-Leganés 39 32 11 6 15
15-alavés 38 32 12 2 18
16-espanyol 36 32 8 12 12
17-Levante 31 32 6 13 13
18-Deportivo 26 32 6 8 18
19-Las Palmas 21 32 5 6 21
20-Málaga 17 32 4 5 23 

eSPanha
lIga Santander

o Impacto de Montreal 
volta a deixar três pon-

tos escapar. Desta vez foi num 
estádio onde sempre encontra 
muitas dificuldades. Se o Im-

pacto não consegue vencer os New york red 
Bulls em Nova Iorque será certamente por 
culpa própria. 
A equipa da casa não apresentou um futebol 

muito espetacular, mas uma falha de atitude fez 
com que os visitantes ficassem muito longe do 
triunfo. O Impacto perdeu por 3-1 e foi por al-
guma falta de eficácia ofensiva e muitos erros 

de marcação defensiva. Único momento positivo 
deste jogo, foi o golo de Jeisson Vargas na mar-
cação de um livre direto de forma mais que per-
feita. Notou-se neste jogo alguma falta de agres-
sividade por parte dos homens de Rémi Garde. 
Se tirarmos uns 10-15 minutos da primeira parte, 
este Impacto foi simplesmente fraco em quase 
todas as vertentes do jogo. Um erro enorme e 
grosseiro por parte de Victor Cabrera custou o 
primeiro golo logo aos 5 minutos de jogo por 
parte de Bradley Wright-Phillips. Vargas empa-
tou o jogo à passagem do minuto 33, nos melho-

res momentos do Impacto no jogo. Logo depois, 
Vargas obteve outra oportunidade de golo mas 
não conseguiu o remate da melhor forma. Pouco 
antes do intervalo, Rod Fanni teve de ser substi-
tuído por Daniel Lovitz devido a uma lesão. Este 
substituição foi feita por precaução e não por 
força grave. Fanni devera regressar ao seu posto 
já no próximo encontro. 
No inicio da segunda metade do encontro, o 

Impacto teve grandes dificuldades em manter o 
ritmo, talvez o sol e o calor que se fazia sentir 
em Nova Iorque tiveram algum efeito na equipa, 
que não esta ainda habituada em jogar com tem-
peraturas mais elevadas. Ao minuto 57, Kaku 
Gamarra marcou o golo de vantagem para os 

Red Bulls e à partir de ai 
nunca mais olharam para 
traz.  Ao minuto 76, Muri-
llo marcou o terceiro para 
a equipa da casa depois 
de uma falta de marcação 
clara dos homens de Rémi 
Garde. 
O Impacto encontra-se 

numa situação onde têm 
de começar a acumular 
pontos para evitar a mes-
ma situação do ano passa-
do. Numa semana, onde a 
equipa de hóquei no gelo 
de Montreal fez o seu ba-
lanço da época ao falar do 
problema de atitude no 
balneário, o Impacto en-
controu um problema de 
atitude em campo. Falta 

de agressividade, muitas cabeças baixas, falta de 
um líder. Sem querer apontar dedos acredito que 
está na altura de certos jogadores se levantarem 
antes que seja tarde demais. O Impacto continua 
na sua dinâmica ofensiva a depender muito de 
Ignacio Piatti. Sendo ele a principal arma ofen-
siva do clube, o coletivo tem de encontrar forma 
de completar o talento individual deste jogador. 
O Impacto volta a entrar em campo no próxi-

mo sábado para o seu primeiro jogo no Estádio 
Saputo frente a Laurent Ciman e os Los Angeles 
FC por volta das 13 horas.

o iMPACto de MontreAl enControu
MuitAs diFiCuldAdes eM noVA iorQue

DANIel loureIro

JAPonês Yuki kAwAuChi
VenCe 122.ª MArAtonA
de boston

o japonês yuki Kawauchi venceu a 122ª 
edição da Maratona de Boston, nos es-

tados unidos, tornando-se no primeiro atleta 
daquele país a vencer a prova desde 1987.
Numa prova disputada debaixo de muita chu-

va, Kawauchi, de 31 anos, cortou a meta com 
um tempo de 2:15.54 horas, batendo o queniano 
Geoffrey Kirui, segundo classificado e vencedor 
em 2017, e o norte-americano Shadrack Biwott, 
terceiro.

O vencedor da Maratona de Tóquio de 2011, 
funcionário estatal na província de Saitama e 
corredor amador, ainda que já tenha represen-
tado o Japão em Mundiais, tornou-se o primei-
ro japonês a vencer a corrida desde Toshihiko 
Seko, em 1987.
Na prova feminina, a norte-americana De-

siree Linden, sétima nos Jogos Olímpicos do 
Rio2016, também quebrou um ‘jejum’ de mais 
de 30 anos, ao vencer a corrida e ser a primeira 
corredora dos Estados Unidos a erguer os braços 
desde Lisa Weidenbach em 1985.
A norte-americana de 34 anos, que bateu a com-

patriota Sarah Sellers, segunda, e a canadiana 
Krista Duchene, terceira, registou um tempo de 
2:39.54, o pior tempo vencedor desde 1980.

Jesus reVelA: «não
VAMos Poder reCuPerAr
williAM PArA o ClássiCo»
William Carvalho está fora do clássico 

frente ao FC Porto, a contar para a 2.ª 
mão da meia-final da Taça de Portugal.
A revelação foi feita pelo próprio técnico do 

Sporting, na conferência de imprensa de antevi-
são do jogo.
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1-Nacional 63 34 17 12 5 69 44
2-Arouca 58 34 16 10 8 38 27
3-Santa Clara 57 34 16 9 9 47 37
4-Penafiel	 55	 34	 15	 10	 9	 49	 40
5-Ac. Viseu 54 34 14 12 8 44 37
6-Académica 54 33 16 6 11 55 37
7-Leixões 54 34 14 12 8 46 37
8-FC Porto B 52 33 16 4 13 46 45
9-FC Famalicão 47 34 13 8 13 42 41
10-V. Guimarães B 46 34 13 7 14 43 47
11-Sp. Covilhã 43 34 11 10 13 30 38
12-UD Oliveirense 43 34 11 10 13 40 43
13-Varzim 43 34 11 10 13 36 38
14-Benfica	B	 42	 34	 12	 6	 16	 48	 57
15-Cova da Piedade 41 34 11 8 15 33 39
16-Braga B 39 34 9 12 13 37 44
17-Sporting B 36 34 9 9 16 43 61
18-U. Madeira 35 34 9 8 17 37 48
19-Gil Vicente 34 34 8 10 16 28 42
20-Real 31 34 8 7 19 44 53

  P J V E D GM GS

1-fC porto 76 30 24 4 2 73 16
2-Benfica	 74	 30	 23	 5	 2	 75	 18
3-Sporting 71 30 22 5 3 59 21
4-Braga	 68	 30	 22	 2	 6	 70	 27
5-rio ave 44 30 13 5 12 36 39
6-Marítimo	 44	 30	 12	 8	 10	 33	 41
7-Chaves	 38	 30	 10	 8	 12	 37	 49
8-Boavista	 38	 30	 11	 5	 14	 32	 42
9-V.	Guimarães	 37	 30	 11	 4	 15	 39	 52
10-Portimonense	35	 30	 9	 8	 13	 45	 52
11-Belenenses	 33	 30	 8	 9	 13	 29	 41
12-Tondela	 32	 30	 8	 8	 14	 34	 43
13-V.	Setúbal	 29	 30	 6	 11	 13	 36	 53
14-Moreirense	 29	 30	 7	 8	 15	 27	 44
15-P.s	Ferreira	 28	 30	 7	 7	 16	 31	 54
16-Desp.	Aves	 28	 30	 7	 7	 16	 30	 45
17-Estoril	Praia	 26	 30	 7	 5	 18	 26	 57
18-Feirense	 24	 30	 7	 3	 20	 27	 45

  PTS  J V E D GM   GS

30ª JORnADA 31ª JORnADA

Paços Ferreira 1-5 Braga
Portimonense 0-1 estoril Praia

Desp. aves 1-0 Feirense
Boavista 3-3 Chaves

v. guimarães 1-1 v. Setúbal
Marítimo 1-1 Moreirense

Benfica 0-1 FC Porto
Belenenses 3-4 Sporting

Rio ave 1-1 Tondela

taÇa dE pOrtugal

 
EurOpa lEaguE  quartOs-dE-final

liga dOs caMpEÕEs quartOs-dE-final
     1ª Mão     2ª Mão
Sevilla (1-2) bayern München        1-2        0-0
Juventus (3-4) real Madrid        0-3        3-1
liverpool (5-1) Man. City        3-0        2-1
Barcelona (4-4) roma        4-1        0-3
MEias-finais
Liverpool - Roma 24/04  14:45 02/05  14:45 
Bayern München - Real Madrid 25/04  14:45 01/05  14:45

     1ª Mão     2ª Mão
arsenal (6-3) CSKa Moskva        4-1        2-2
atlético Madrid (2-1) Sporting        2-0        0-1
Lazio (5-6) red bull salzburg        4-2        1-4
RB Leipzig (3-5) Marseille        1-0        2-5
MEias-finais
arsenal - atlético Madrid 26/04  15:05 03/05  15:05
Marseille - Red Bull Salzburg 26/04  15:05 03/05  15:05

mElhORES mARcADORES

20/04 Braga 15:30 Marítimo
21/04 P. Ferreira 11:00 Belenenses
  Feirense 13:15 v. guimarães
  estoril Praia 15:30 Benfica
22/04 Chaves 11:00 Portimonense
  Tondela 11:00 Desp. aves
  Moreirense 13:00 Rio ave
  Sporting 15:15 Boavista
23/04 FC Porto 15:00 v. Setúbal

  1ª MãO 2ª MãO
fc pOrtO - spOrting                          1-0   18/04
dEsp. avEs - caldas                            1-0   18/04

  j g
1-jOnas [bEnfica] 28 33
2-bas dOst [spOrting] 26 25
3-MOussa MarEga [fc pOrtO] 25 20
4-vincEnt abOubakar [fc pOrtO] 27 15
5-raphinha [v. guiMarãEs] 28 14

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

grupO East
 j p
1-New York City FC 7 17
2-atlanta united FC 6 13
3-Ne Revolution 6 10
4-orlando City 5 10
5-NY Red Bulls 5 9
6-Columbus Crew 6 9
7-impact Montréal  6 6
8-DC united 6 5
9-Chicago Fire 5 4
10-Philadelphia union 4 4
11-Toronto FC 4 3

grupO wEst
 j p
1-Sporting KC 7 14
2-La galaxy 6 10
3-Los angeles FC 5 9
4-FC Dallas 5 9
5-Colorado Rapids 5 8
6-vancouver Whitecaps 6 7
7-Real Salt Lake 6 7
8-Houston Dynamo 4 5
9-SJ earthquakes 5 5
10-Portland Timbers 6 5
11-Minnesota united 5 3
12-Seattle Sounders 4 1

Figo, bAíA e nuno goMes AbrilhAntAM
Jogo de estrelAs dA ueFA
luís Figo, vítor Baía e Nuno gomes vão 

abrilhantar o jogo das estrelas da ueFA, 
em genebra, no sábado, anunciou o organis-
mo que rege o futebol europeu.
Figo vai capitanear uma das equipas, que será 

orientada pelo selecionador francês Didier Des-
champs, frente à formação de Ronaldinho Gaú-
cho, que vai ter no banco o italiano Carlo Ance-
lotti.
As receitas deste encontro vão reverter para 

projetos solidários com crianças em África, Ásia 
e América do Sul e, localmente, para a Autismo 
Genebra, uma organização sem fins lucrativos 
que cuida de crianças que sofrem desta desor-
dem. Além dos antigos craques portugueses, 
a equipa de Figo vai contar com ex-jogadores 
como Raúl, Rio Ferdinand, Robert Pires, Ka-

rembeu, Litmanen e Pirlo, frente a outras velhas 
glórias como Cafú, Abidal, Essien, Djorkaeff, 
Kluivert e Henrik Larsson, sob arbitragem de 
Pierluigi Collina.

MexidAs no toPo
e nos ÚltiMos lugAres
A jornada 30 do campeonato trouxe algu-

mas mexidas na classificação, com des-
taque para os primeiros e os últimos lugares. 
Isto porque o FC Porto voltou à liderança da 
Liga, ao vencer na Luz o Benfica (0-1), rele-
gando os encarnados para segundo, e porque 
o estoril, com a vitória sobre o Portimonense 
(0-1), no Algarve, saiu do último lugar da ta-
bela que há muito ocupava.
A ronda teve 28 golos, sete dos quais no Be-

lenenses-Sporting (3-4), mas a equipa que mais 
marcou foi o Sp. Braga, que goleou em Paços 

Ferreira por 1-5.
Em terceiro, e com mais três pontos do que os 

«arsenalistas», continua o Sporting agora de novo 
focado no segundo lugar e a depender apenas de 
si para lá chegar. O triunfo frente ao Belenen-
ses e a derrota do Benfica no clássico relançou 
a disputa pelo lugar de acesso à pré-eliminatória 
da Champions. Ainda nesta jornada, revés para o 
Paços que permanece com 28 pontos (15.º), mas 
que permitiu que o Moreirense o ultrapassasse 
com o empate a uma bola em casa do Marítimo e 
ainda que o Desp. Aves se aproximasse, ao ven-

cer na receção ao Feiren-
se, que é agora último na 
tabela. O encontro entre 
Vitórias, o de Guimarães 
e o de Setúbal, terminou 
empatado (1-1), tal como 
o Boavista-Desp. Chaves 
(3-3), continuando por 
isso tudo mais ou menos 
idêntico em termos posi-
cionais na tabela.
Empate também em 

Vila do Conde (1-1), a 
fechar a jornada, pelo 
que o Rio Ave não con-
seguiu isolar-se no quin-
to lugar (continua colado 
ao Marítimo) e o Tondela 
falhou a ultrapassagem 
ao Belenenses, 11º clas-
sificado.

Moreirense: Petit seM toZé PArA reCeber o rio AVe

Petit tem uma baixa de peso para o jogo do 
próximo domingo diante do rio Ave, em 

jogo da 31ª jornada da liga. tozé viu 
o quinto cartão amarelo no jogo frente 
ao Marítimo e, por isso, falha o jogo do 
próximo fim-de-semana.
Uma baixa que faz Petit perder o joga-

dor mais influente na manobra da equipa 
e, ao mesmo tempo, o melhor marcador 
do Moreirense. Tozé já soma onze rema-
tes certeiros esta época, marcou quatro golos nos 
quatro últimos jogos, cotando-se como o jogador 
mais produtivo. Tem mais golos esta época com 
a camisola do Moreirense do que no total das 
restantes três temporadas na Liga. Números que 

atestam a preponderância do jogador emprestado 
pelo V. Guimarães, que contabiliza um quarto dos 

golos apontados pela equipa em todas as 
competições. A sua ausência pode abrir 
as portas do regresso à titularidade de 
Rafael Costa, ou até a inclusão de Zizo 
no corredor central. Por outro lado, o 
defesa central Aberhoun continua em re-
cuperação, sendo que a sua utilização é 
ainda uma incógnita. Dramé regressa às 

opções depois de cumprir dois jogos de castigo. O 
embate entre o Moreirense e o Rio Ave está agen-
dado para as 18horas de domingo no Parque de 
Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, 
em Moreira de Cónegos.
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sempre me desta-
quei como vendedor 
e sempre gero muita 
receita para o meu 
chefe. quando fui tra-
balhar sozinho, meu 
chefe me fez ofertas 
que ele nunca fez 
antes. quando eu re-
jeitei ele ficou muito 
bravo e ele fez 2 ri-

tuais para ter azar. josé quebrou o poder negativo 
daqueles rituais e agora próspero trabalhando so-
zinho. Eu sou muito bem sucedido.

Graças a José

Eu não imagina-
va que o proble-
ma da minha filha 
foi no seu útero 
tinha a ver com a 
feitiçaria de dei-
xar estéril, mas 
quando josé nos 
mostrou a identi-
dade e descobri-
mos que era ex 
do meu marido. 
agora a saúde da 

minha filha é boa e em breve terá nosso primeiro 
neto.                                          Katarina e Sebastian

quando me tornei 
viúva, achei que não 
encontraria outra 
pessoa para com-
partilhar o resto da 
minha vida. fui ver 
josé porque me sen-
ti sozinha e todos os 
homens que estavam 
atrás de mim não 
satisfizeram minhas 
expectativas. josé 

trouxe um homem bom para a minha vida e agora 
estou extremamente feliz.

Núbia


