
Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs sObrE carvãO
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PeDro coStA
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reFéns do Poder económico e dos atalhos da história

aPlauso Para a unidade de saúde 

com um Pos-
to clínico 

durante décadas, 
chegou agora a 

unidade de Saúde de rabo de 
Peixe, cujas instalações alarga-
das custaram 200 mil euros. Não 
era sem tempo, pois uma popu-
lação de perto de dez mil habi-
tantes tinha condições de acesso 
à saúde muito deficitárias. Está 
de parabéns a população de 
Rabo de Peixe e aqui fica uma 
palavra de apreço por esta de-
cisão governamental há muito 
aguardada.
Desta feita, com a inauguração da 

agora batizada Unidade de Saúde, 
os utentes podem ter acesso aos 
cuidados de saúde para todos os 
que deles necessitem e que esta-
vam privados dos cuidados perto 
da sua residência de que necessi-
tavam no dia a dia e aos quais ti-
nham direito, era notória carência 
imediata. 
Numa Vila com tanta gente, com 

um significativo número de pes-
soas vulneráveis, era preciso ter 
que ir sempre até ao Centro de 
Saúde da Ribeira Grande para ser 
atendido, pois o Posto Clínico de 
Rabo de Peixe não garantia, por 
falta de médicos e outros profis-
sionais ligados à saúde, não exis-
tindo atendimento para consultas 
nas mais variadas especialidades 
básicas, tendo havido agora uma 
substancial melhoria.
A capacidade de atendimento na 

Unidade de Saúde de Rabo de Pei-
xe quase duplicou com as obras de 
ampliação e vêm melhorar signi-
ficativamente a qualidade de vida 
da sua população, bem como dos 
residentes das freguesias do Pico 
da Pedra e das Calhetas, promo-
vendo, assim, a dignidade da pes-
soa doente.
Importa agora dar um passo em 

frente, porque Rabo de Peixe tem 
uma população residente equiva-
lente a várias ilhas destes nossos 
Açores e é importante olhar com 
atenção para esta parcela do ter-
ritório açoriano, com vontade de 
servir melhor as pessoas. 
Como se sabe, o horário de aten-

dimento público vai das 8H00 às 
16H00 e depois deste período, 
volta a população de Rabo de Pei-
xe a ter que se deslocar à Ribeira 

Grande ou ir diretamente ao Hos-
pital de Ponta Delgada, porque a 
cidade da Ribeira Grande deixou 
inexplicavelmente de ter atendi-
mento noturno.
Sabemos que a prevenção e a 

promoção de hábitos de vida sau-
dável fazem-se de forma precoce 
e alargada a toda a população, 
pelo que a Unidade de Saúde de 
Rabo de Peixe deve preparar-se 
para lidar com ações destinadas 
a disponibilizar aos utentes desta 
Vila o acesso mais direto aos cui-
dados de saúde.
Felizmente que a Unidade de 

Saúde de Rabo de Peixe ganhou 
um forte grau de autonomia com 
mais médicos e profissionais de 
saúde o que lhe permite uma maior 
visibilidade pelos serviços de saú-
de prestados e que agora podem 
garantir consultas por marcação à 
população da Vila.
Apesar dos resultados e os gan-

hos em saúde não serem imedia-
tos, o alargamento do horário de 
funcionamento desta Unidade de 
Saúde seria uma mais-valia que se 
considera indispensável, porque é 
aqui que reside a essência de uma 
mudança estratégica e sustentá-
vel nos cuidados de saúde para 
um numeroso grupo de utentes do 
Serviço Regional de Saúde.
Por outro lado, a instalação na-

quela Unidade de Saúde de um 
consultório de medicina dentária 
para apoio à população local, foi 
outra das valências que se aplau-
de, embora necessite de alargar os 
seus serviços também neste âmbi-
to, dado que sendo Rabo de Pei-
xe uma vila muito populosa, com 
uma elevada taxa de população 
jovem que necessita de tratamento 
dentário, pelo que se trata de uma 
necessidade e de uma prioridade, 
para que a prestação de cuidados 
na saúde oral seja abrangente, 
em virtude de não existir nenhum 
consultório privado naquela zona.
Estamos em crer que desta forma 

se poderá atingir a cobertura total 
da população com médicos de fa-
mília o que seria um passo enorme 
na garantia da cobertura total da 
população por médico especialis-
ta em Medicina Geral e Familiar, 
situação que seria ótima para atin-
gir os objetivos do Serviço Re-
gional de Saúde e ir ao encontro 
da meta do Programa do Governo 
dos Açores.

Governar exi-
ge tempo, rigor 
e ponderação. 
Para mim é evi-
dente que, por 
baixo dos discur-

sos oficiais com obrigadas tintas de 
otimismo, lavra a inquietação. Pois 
que se inquietem, que bons motivos 
têm para isso.  Tudo está em causa e 
em debate, desde uma agenda cujos 
conteúdos visam criar a ilusão de que 
tudo pode mudar quando na verdade 
pretendem que aquilo que é estrutural 
se mantenha inalterável. 
Os congressos políticos parecem 

uma enorme solidão muito bem orga-
nizados, com a habilidade da espécie 
humana para mudar as coisas através 
dos olhos azuis e sorrisos de uma fes-
ta de júbilo narcisista. O ciclo eleito-
ral que aí vem parece ter poucas hi-
póteses de falar claramente de justiça, 
educação, desemprego e a relação en-
tre o Estado, a Nação e o Mundo, que 
é um elemento essencial para o futuro 
próximo e que tem de ser debatido. 
Contudo o Canadá está hoje confron-
tado com problemas económicos, um 
tema de que os media pouco falam e 
a crise duradoura, que não é só finan-
ceira e económica,  mas também am-
biental e sobretudo de valores morais.
As eleições no Québec estão à porta. 

Devem provocar um grande debate, 
que envolva toda a população e uma 
enorme mobilização reclamando a 
mudança indispensável. Mudança 
que deve implicar uma rutura com 
o passado neoliberal, respeito pelas 
pessoas,  respeito pela língua fran-
cesa, dos valores éticos e um Estado 
forte capaz de intervir na economia e 
um novo sentido de responsabilidade 
coletiva. Os emigrantes são postos a 
imaginar um mundo só seu, todo em 
família onde não têm direito de entra-
da os males desta civilização e nisto 
vai muita utopia bem intencionada.
A isto junto a ideia de que não é 

bom pôr em causa a emigração, que 
faz parte da comunidade  e assume 
um lugar de destaque no mundo do 
trabalho. Introduzir nas eleições o 
«chip» imigrante faz parte do vazio 
de ideias de quem os utiliza, com 
uma lágrima ao canto do olho? As 
pessoas emigram e o Canadá utiliza 
os emigrantes para colonizar o Qué-
bec. As estatísticas oficiais informam 
que os males da economia permitem  

ajustar cerca de 30 mil emigrantes por 
ano para o Québec. Porquê aceitar 60 
mil por ano, por ordem do Canadá? 
O mercado atualmente em voga, 

gerou um crescimento dramático nas 
desigualdades económicas e sociais, 
tanto no interior dos Estados como 
a nível internacional. Não há sinais 
de que esta polarização não prossiga 
dentro de cada país, apesar de uma 
diminuição da pobreza extrema. Este 
caminho de desigualdade e pobreza, 
está na raiz das principais tensões 
sociais e políticas do novo século. O 
impacto da globalização também é 
mais sentido pelos que menos bene-
ficiam dela. Resulta assim uma pola-
rização crescente de opiniões sobre 
o assunto, uma divisão entre os que 
estão potencialmente a salvo dos seus 
efeitos negativos e os empresários 
que podem procurar a sua mão-de-
-obra em países onde esta é barata. 
O mercado livre minou o poder dos 
Estados  e sistemas de proteção social 
para garantir o seu modo de vida. Os 
emigrantes passaram a competir com 
homens e mulheres de outros países 
com as mesmas qualificações, mas 
remunerados com uma fração dos or-
denados e regalias mais pequenas e o 
seu impacto político e cultural revela-
-se desproporcionalmente grande. 
É por estas razões que andamos por 
aqui, com as nossas vidas, as nossas 
músicas, ajudando-nos mutuamente 
a não desafinar neste pequeno coro 
lusófono e, na verdade, quando assim 
estamos, juntos, cordiais, comuni-
cativos, tudo nos parece fácil. Ama-
nhã já se sabe, cada um em seu sítio, 
acordaremos para a amarga realidade 
dos interesses obscuros das políticas 
egoístas, dos velhos e novos mal-
-entendidos, das dores e dos ressenti-
mentos mais ou menos legítimos que 
continuam a intoxicar a denominada 
comunidade de língua portuguesa. A 
imigração constitui um enorme pro-
blema, para quase todos aqueles que 
vivem do seu salário do século XXI, é 
uma perspetiva preocupante, para não 
dizer sinistra. Hoje em dia, ouvem-
-se mais disparates e tagarelice, que 
se convertem em armadilhas onde se 
pode entrar com facilidade e donde se 
leva tempo a sair. O mundo perdeu o 
contacto com a realidade e este cami-
nho por onde se está a querer ir não 
nos leva a lado nenhum. A democra-
cia, os valores e os direitos humanos 
não funcionam como umas quaisquer 
importações tecnológicas, mas no de-
sejo de cultivar a seara, moer o trigo e 
comer o pão.
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jorge correIA

AgeNDA comuNItárIA

assembleia Geral ordinária
São por este meio convocados todos os Sócios Or-
dinários da Casa dos Açores do Quebeque, no pleno 
uso dos seus direitos (Art.3.3.2 dos Estatutos) a com-
parecerem a uma Assembleia Geral Ordinária que se 
reunirá na sede da Casa dos Açores do Quebeque, no 
229 rua Fleury oeste, em Montréal, no Domingo, 22 de 
Abril de 2018, pelas 14h30.

convocatória da associação 
PortuGuesa do canadá
Ao abrigo dos estatutos da Associação Portuguesa do 
Canadá, convoco os seus sócios efetivos a reunirem-se 
na sede da coletividade, no domingo dia 15 de Abril de 
2018, pelas 15h, para a realização da Assembleia Geral 
Ordinária, com a seguinte  Como previsto nos estatutos, 
se à hora marcada não houver número suficiente de as-
sociados para formar quorum, dar-se-á início à Assem-
bleia Geral meia hora depois, com qualquer número de 
sócios presentes.
a associação portuguesa do canadá abre as suas 
portas para um almoço da Páscoa domingo dia 1 de 
abril às 13h, preço: 35 ovos, baile e animação: dj 
brian. Ementa: ovos recheados, sopa, cabrito assa-
do com batatas e legumes, folar da páscoa e arroz 
doce. reserve o seu lugar com: 

s. nobre 438-502-5395
conceição: 514-255-4849

almoço da Páscoa no clube
O Clube Portugal de Montreal organiza o seu tradicional 
almoço da Páscoa no domingo 1 de abril de 2018 pelas 
13h na sua sede. Para mais informações: 514-844-1406.

Festival PortuGal
O Festival Portugal organiza, pela primeira vez, o seu al-
moço da Páscoa no domingo 1 de abril de 2018 pelas 
13h na Santa Cruz. Haverá a apresentação do Programa 
da 5ª Edição do Festival Portugal 2018, espetáculo - Vic-
tor Rodrigues, vindo de Portugal, baile e Animação com o 
bem conhecido artista Júlio Lourenço. Não falte, reserve 
a sua mesa e venha em família.

teimosia coletiva

Assim como qualquer ser 
humano apresenta as 

suas chamadas teimosias, 
aspetos aos quais a persona-

lidade se apega por orgulho ou satisfação pes-
soal, as coletividades também apresentam as 
suas teimosias, somatório das teimosias indi-
viduais dos seus membros que se concentram 
numa ou mais formas de expressão, ideias ou 
convenções. 
Por exemplo, a cultura portuguesa é muito 

apegada ao que o Estado faz, projeta, apoia, 
dá, verificando-se isto desde as camadas mais 
desprotegidas até aos grandes empresários que 
se colam ao Estado para benefício dos seus em-
preendimentos, apesar das consequências ne-
fastas daí resultantes. Nos EUA temos o fator 
de liberdade individual no qual cada indivíduo, 
ou cidadão, exige o seu direito natural de pen-
sar e agir livremente, apesar dessa liberdade ser 
discutível por diversas condicionantes da socie-
dade – o que seria tema para um outro extenso 
texto. 
No entanto, depois das manifestações deste 

último fim de semana pressionando para uma 
maior restrição de armas na sociedade civil con-
tinuo a duvidar que se vá dar passos decisivos 
para prevenir essa hecatombe que se tem verifi-
cado sucessivamente com a lamentável perda de 
vidas humanas, em alguns casos de tenra idade. 
Isto porque a medida vai diretamente contra essa 
ideia de liberdade de ter armas, tão do agrado da 
cultura dos EUA, apesar da boa e firme vonta-
de dos manifestantes. Provavelmente irão haver 
medidas mistificadoras, como a do background 
checks, para aliviar um pouco a pressão pública 
mas que nenhum efeito produzem pois intuiti-
vamente todos sabemos que qualquer pessoa sã 
está sujeita a desequilíbrios mentais e psicológi-
cos, detetáveis já depois do mal feito.
Depois da tragédia de Sandy Hooks onde pere-

ceram duas dezenas de crianças entre os seis e 
sete anos de idade, fora os professores e a mãe 
do assassino, muito pouco se avançou, o que 
mostra o forte enraizamento da posse de armas 
naquela sociedade. Esta é uma encruzilhada 
para uma sociedade em que claramente não en-
tende que a proliferação de armas predispõe de 
imediato à liberdade de utilização das mesmas: 
não estou a ver um proprietário de armas auto 
limitar-se no seu uso quando achar que as deve 
utilizar. 
Para nós portugueses, ainda que tenhamos for-

tes tradições de caça, é estranho chegarmos a 

uma repartição pública nos EUA e a primeira 
pergunta que o segurança nos faz é se trazemos 
armas connosco... mas o que importa aqui não é 
a comparação direta entre duas sociedades mas 
sim a sua capacidade de transformação quando 
uma expressão dessa mesma sociedade é preju-
dicial aos seus membros. Não é fácil essa trans-
formação, basta olharmos em volta, ou até para 
nós mesmos para termos ideia dessa dificulda-
de: quantos de nós não se alimental mal, não 
bebe em demasia, não fuma, enfim, faz coisas 
que prejudicam o próprio sem no entanto nada 
fazermos para mudar esse comportamento? Ou 
então arranjamos mil e uma desculpas para não 
mudarmos, ou inventamos algo na tentativa de 
enganar os outros e a nós mesmos que estamos 
a corrigir o comportamento desviante? 
É fácil falarmos dos outros, comentando, criti-

cando. No entanto podemos tirar lições valiosas 
daquilo que resulta e não resulta para orientação 
coletiva ou até mesmo individual. 
O excesso de armas em circulação nos EUA é 

consequência de algo mais profundo na socie-
dade americana, assim como a tendência natural 
para a sociedade portuguesa se permitir depen-
dente do Estado é também consequência de algo 
mais profundo e enraizado na cultura portugue-
sa. Em ambos os casos as consequências nega-
tivas devem servir de alerta para algo que não 
é equilibrado e que deve ser corrigido sob pena 
de continuarmos a navegar sempre nos mesmos 
problemas.

noite branca
O Clube Oriental celebra a terceira edição da Noite 
Branca, venham vestidos de branco para dar cor à fes-
ta. A noite será animada pelo DJ Entre nós, Marinho. 
Jantar da noite com uma entrada, sopa, salada, café 
sobremesa e prato principal bife grelhado. Sócios: 25 
noites e não sócios 35 noites. Venham à festa de bran-
co. Esperamos por vós no Oriental.

FelIz PáScoA
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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
1:15 Hora dos Portugueses

sÁbadO, 31 dE MarçO                          
1:30 1986
2:15 Dentro
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios
10:15 Podium
11:15 Criar.pt
11:30 Ponta Delgada
 Ilha a Cores
12:00 Atlântida - Açores
13:30 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

dOMingO, 1 dE abril               
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
4:00 Missa de Domingo de
 Páscoa e Benção Papal
6:30 Zig Zag
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:30 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:00 Agora Nós
11:00 Sociedade Recreativa
12:00 Alergias e Asma
 Diga Doutor
13:15 Notícias do Meu País
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Tradições Quaresmais
 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Criar.pt
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Missão: 100% Português
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Peter Serrado
 e We Are Monroe
 Lusa Music Box

2ª-fEira, 26 dE MarçO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Janela Indiscreta
7:29 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
14:58 Liga NOS 2017/2018
 Belenenses x FC Porto
17:00 Golo RTP

4ª-fEira, 28 dE MarçO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:43 Sociedade Civil
6:45 António Jorge Gonçalves
 Filhos da Nação
7:18 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:13 O Sábio
9:58 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Agora Nós
18:43 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:46 Palavra aos Diretores
21:17 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:03 O Sábio
23:30 Janela Indiscreta
0:02 Volta ao Mundo
0:17 Jerónimo de Sousa
 Grande Entrevista
1:09 Criar.pt
1:16 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 29 dE MarçO                            
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:47 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:23 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
0:30 Volta ao Mundo
0:45 Fabrico Nacional
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 30 dE MarçO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
7:00 Viarco
 Fabrico Nacional
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:45 A Praça
11:43 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
17:30 Prémios Sophia 2018
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses

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

www.patisseriemedeiros.com

EsPEcial da
sExta-fEira santa

chicharros ou
sardinhas
no carvao

o consulado geral de Portugal em mon-
treal apresenta os seus cumprimentos 

e tem a honra de informar 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 visita, está previsto um 

encontro/receção com a Comunidade Portugue-
sa, pelo que se convida todos os membros da Co-
munidade a reservarem a tarde de sábado, dia 5 
de maio, para o efeito.
Estando o programa oficial ainda a ser concluí-

do com as competentes autoridades canadianas, 
o Consulado Geral de Portugal em Montreal 
mais informa que o anúncio oficial desta visita 
terá lugar a breve trecho, altura em que serão di-
vulgadas todas as informações pertinentes.

visita a montreal do Primeiro-ministro 
de PortuGal, antónio costa

este homem tem um currículo Fantástico

rIcArDo
ArAújo PereIrA

barreiras Duarte foi se-
cretário de Estado ad-

junto de miguel relvas, o 
que significa que um visiting 

scholar que não era visiting scholar fez traba-
lho político sob a alçada de um licenciado que 
não era licenciado.
Ontem, numa altura em que eu não estava a pre-

parar a minha conferência Charles Eliot Norton, 
ninguém me telefonou do MIT. Ainda bem. Não 
estou para os aturar. Precisamente por querer es-
tar sossegado, nunca revelei o número de telefone 
do meu gabinete na Universidade de Oxford, que 
aliás não existe. Este pequeno incidente fez-me 
lembrar o caso de Feliciano Barreiras Duarte, se-
cretário-geral do PSD, que durante anos se identi-
ficou como “visiting scholar” na Universidade de 
Berkeley, quando a designação correta era “ima-
ginary scholar”. Barreiras Duarte foi secretário de 
Estado adjunto de Miguel Relvas, o que significa 

que um visiting scholar que não era visiting scho-
lar fez trabalho político sob a alçada de um licen-
ciado que não era licenciado. Parece apropriado, 
mas na verdade não faz sentido: as habilitações 
inexistentes de Barreiras Duarte são muito mais 
impressionantes do que o diploma imaginário de 
Miguel Relvas, pelo que o segundo deveria ter 
trabalhado sob a orientação do primeiro, e não o 
contrário. Uma licenciatura na Lusófona é clara-
mente menos importante do que o estatuto de pro-
fessor convidado em Berkeley, mesmo que ambos 
pertençam ao domínio da fantasia. A menos que 
Relvas tenha ido buscar o diploma a cavalo de um 
unicórnio e o tenha recebido das mãos do profes-
sor Elvis Presley, o seu currículo inventado era in-
ferior ao currículo inventado de Barreiras Duarte. 
Se a hierarquia dos cargos não refletir a qualidade 
do percurso académico que cada um inventa, re-
ceio que as pessoas percam motivação para forjar 
habilitações cada vez melhores. Além disso, ten-
do em conta a acumulação de casos, parece-me 
que já faz falta um Ministério da Educação Falsa, 
para regular os graus académicos fantasiosos e, 
sobretudo, cobrar propinas verdadeiras aos titula-
res de habilitações falsas.
Ao que dizem os jornais, Barreiras Duarte não 

era visiting scholar porque nunca visitou a uni-
versidade de Berkeley. Acaba por ser refrescan-
te: todos conhecemos visitas chatas que nunca 
mais  se vão embora; Barreiras Duarte é uma 
visita que nem sequer aparece. Por outro lado, é 
curioso:  numa altura em que se contesta que 
Passos Coelho vá ser professor numa universida-
de, também se critica que Barreiras Duarte nunca 
tenha sido professor noutra. Não está fácil, a car-
reira académica de figuras do PSD.
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presidente, Joe Puga finalizou esta 
apresentação que foi bastante emo-
tiva. “Minhas Senhoras e meus Se-
nhores, é chegada a hora de vos apre-
sentar com grande alegria mais um 
Festival, a sua 5ª edição. Como vale 
a pena sonhar… Como vale a pena 
concretizar os nossos sonhos,… 
Sonhos de partilha . O festival que 
merecemos, de grande qualidade, 
e que vais-nos dar grande orgulho. 
Um evento de partilhar, de amor e de 
amizade”. E, para terminar foram os 
agradecimentos para os patrocinado-
res, e a todos que ajudaram a realizar 
este projeto. Mas, é verdade que não 
é apenas em 10 minutos que se reali-
za um evento como este. São horas, 
semanas e meses para chegar a uma 
programação deste calibre. E, todos 
sabem que o Festival Portugal Inter-
nacional de Montreal não tem um 
enorme orçamento e que eles preci-
sam de todas as ajudas possíveis, tal 

como todos os festivais através de 
Montreal. Se não há patrocinadores, 
não há festival, se não há gente que 
ajuda na comunidade, não há nada.
Sexta-feira, 8 de junho de 2018
20h: Jason Coroa
21h: Roberto Leal e seus Músicos.
Sábado, 9 de junho de 2018
14h: Atividades para crianças  
15h: Exibição de filme infantil
19h30: DJ Jeff Gouveia
20h: Cathy Pimentel e FadoMundo
20h30: Patsy Gallant

21h30: Sangre Ibérico
            “Fado Flamenco”
22h30: Anna Dominguez
Domingo, 10 de junho de 2018
13h: Parada de Portugal   
14h30: Cerimónia oficial no
            parque de Portugal
15h30: Danças folclóricas
17h00: Dj The Best - mix kizomba
17h30: Finalista “vozes do festival”
18h: Claudio Skia / kizomba
19h: Sofia Ribeiro e seus músicos 
20h: Kássio - cantor popular

SylvIo
mArtINS

aPresentação do Festival PortuGal

já lá vão cin-
co anos que 

o Festival existe, 
muitos não acre-

ditaram neste projeto, mas pode-
mos notar que a equipa acredita 
na continuação deste projeto e vão 
continuar a conquistar a comuni-
dade de ano após ano.
No primeiro ano tivemos Roberto 

Leal que encantou todo o povo por-
tuguês, No segundo ano Paulo Fi-
lipe, Zé Perdigão, Shawn Desman 
e Michele Madeira. No terceiro ano 
tivemos Filipe Frazão, Ágata. No 
quarto ano Brian Melo, Padre Jason 
Gouveia, Gonçalo Santos, Flávia 
Nascimento e Johnny. Este ano eles 
estão a tentar tudo por tudo. Contra-
tando grandes nomes para seduzir a 
nossa comunidade. Quando vi o car-
taz, acredito que eles vão conquistar 
a nossa comunidade com grandes no-
mes. 

Segunda-feira 26 de março às duas 
horas foi marcada à apresentação da 
programação do Festival no restau-
rante muito conhecido “Helena”.
A apresentação foi na sala privada 
do restaurante e houve várias pes-
soas que vieram assistir a apresen-
tação. A Voz de Portugal, Correio 
da Manhã, Rádio Centre-Ville e a 
televisão Viva TV Montreal estavam 
presentes para este evento.
Em primeiro lugar Annabell Pereira, 
a vice-presidente, fez a apresenta-
ção em francês e português, logo de 
seguida foi a apresentação do porta-
-voz, Daniel Loureiro, e depois, o 
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Sábado passado, dia 24 de 
março, o simpático Círculo 

dos Amigos de rabo de Pei-
xe levou a efeito o tradicional 

convívio de chicharro.  A direção subiu ao pal-
co acompanhada pela presidente Diane borges 
para dar as boas vindas a todos presentes.  os 
hinos foram tocados, seguids pela bênção do 
Padre Carlos da Missão Nossa Senhora de Fá-
tima, e deu-se início ao tradicional e delicioso 
jantar confecionado por amigos, amigas e fa-
miliares desta organização, serviço de 5 estre-
las pela equipa do bailinho. 

É sempre um prazer receber os amigos que se 
deslocaram para estarem presentes vindos dos 
Estados Unidos e da Vila de Rabo de Peixe. A 
animação não faltou vindo diretamente da Vila de 
Rabo de Peixe, o artista Carlos Amaral, o DJ Jeff 
Gouveia da nossa comunidade, o tradicional Bai-
linho das castanholas/Bailinho do pescador único 
nos Açores, e a marcha à moda de Rabo de Peixe. 
Foi apresentado um novo vestuário para a mar-
cha confecionado por Diamantina Borges. Como 
decoração da sala um barco muito lindo, feito 
por  Tony Gouveia em homenagem ao pescador 
da vila de Rabo de Peixe. Houve vários prémios 

viva a Festa do chicharro à moda de rabo de Peixe
FrANcIScA reIS
e fotos de João Arruda

e vários certificados dos Restaurantes. A direção 
é composta por: Diane Borges - Presidente, An-
tónio Calisto - Vice Presidente, Natércia Calisto 
- Tesoureira, João Teixeira - Diretor, Francisca 
Teixeira - Diretora, Roberto Barbosa - Diretor, 

Diamantina Borges - Diretora, Suzy Borges - Di-
retora. Foi sem dúvida um excelente serão muito 
bem passado com muita alegria, e muito aprecia-
do por todos presentes. Esperamos e desejamos 
que esta festa se prolongue por muitos anos a 
promover e conservar a nossa cultura e tradições. 
Viva rabo de peixe, suas gentes e seus amigos.
Desejo aos leitores, meus familiares e amigos 

uma Santa e Feliz Páscoa.
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SylvIo
mArtINS

notre maison é semPre a nossa casa PortuGuesa

Através dos 
últimos anos 

tivemos uma 
grande mudan-

ça na comunidade portuguesa em 
montreal, mas nada impede que 
tudo o que é português fique sem-
pre à nossa maneira.
Em 2017 a padaria Notre Mai-

son mudou de dono, e às vezes cria 
medo. Quando falamos de mudança. 
Estamos sempre acostumados a ir 
à padaria buscar o nosso pão, broa, 
bolo ou bolinho e quando há uma 
mudança, muitos têm medo...
Acho que ninguém deve ter medo 

quando a venda de um negócio não 
é para destruir mas sim para o for-
talecer ainda mais e fazer disto um 
pilar económico para a nossa comu-

nidade. 
Encontrei a semana passada o se-

nhor Chen, o novo proprietário da 
padaria Notre Maison, que  não está 
lá para destruir tudo, mas sim, forta-

lecer o negócio de tornar a padaria 
ainda mais forte e servir a nossa co-
munidade.
A equipa é portuguesa e é sempre 

sorridente, ainda mais agora. O se-

nhor Chen disse que ele não quer 
destruir uma equipa tão “gentil” 
como esta e achou que toda a sua 
equipa é profissional e de vez em 
quando é bom para a sua clientela 
que fiquem dinâmicas e “malucas”.
Sempre adorei a equipa no balcão 

elas estão sempre prontas para servir 
e ajudar toda a sua clientela. 
O Sr. Chen foi sempre uma pessoa 

que esteve em contacto com a co-
munidade portuguesa, ele viveu em 
Villeray e mais tarde foi viver em 
New Jersey, onde ele vive no bairro 

português. 
Ele fez altos estudos em “Génie et 

développement de Bâtiment” e de-
pois de alguns tempos decidiu de es-
tudar em culinária.
Alguns anos passaram e quis con-

truir um negócio, e todos saibem que 
é muito dificil de começar a zero, 
então viu uma pequena oportunida-
de e investiu tudo para tomar conta 
da padaria Notre Maison. 
Ele estudou bem a forma de tra-

balho de todos os seus empregado 
e quer fortalecer a sua equipa com 
tudo o que é bom e desenvolver uma 
equipa bem equilibada e eficaz. 
Se vão hoje a padaria, nada mudou, 

mas por trás ele fez milagres para 
que a padaria seja ainda mais forte 
e para ajudar a comunidade a ter o 
melhor para os seus clientes.

Em resumo, tudo está muito bem na 
Padaria Notre Maison e todos gos-
tem do seu pão, bolos e bolinhos. E 
as crianças adoram ir a padaria “Há 
sempre coisas boas para nós”, disse 
um menino que estava presente na 
padaria. Parabéns.
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bebé DA SemANA

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.

trumP desmente “Fortemente e
claramente” relação com stormy daniels

No dia seguinte à difusão, há muito aguar-
dada, da entrevista à estrela porno, a rea-

ção da casa branca foi inequívoca.
“Diria que o Presidente desmentiu fortemente, 

claramente e constantemente” estas acusações, 

assegurou hoje Raj Shah, porta-voz adjunto do 
executivo norte-americano, aos jornalistas.
Trump, apesar de ser rápido a atacar os seus 

adversários, nunca comentou publicamente este 
caso. Está assim por explicar por que razão o ad-

vogado pessoal de Trump, Michael Cohen, pagou 
130 mil dólares (104 mil euros) a Stormy Daniels, 
cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, al-
guns dias antes da eleição presidencial de 2016, 
em troca do seu silêncio. “Perguntem a Michael 
Cohen”, desviou Shah. No domingo à noite, 22 
milhões de pessoas seguiram a entrevista desta es-
trela do cinema porno, divulgada no programa ‘60 
Minutos’, na cadeia televisiva CBS, um recorde 
de audiência desde a entrevista ao casal Obama, 
em 2008.
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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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bEatO jOãO baPtista MachadO, s. j.
Nasceu em Angra, no ano de 1580. Em 10 de Abril 

de 1597, foi admitido na Companhia de Jesus. Em 
1601, foi mandado corn outros missionários para a 
Índia. Em 1606, parte para Macau onde recebe a 
ordenação sacerdotal. Em 1609, entrou no Japão. 
Em 1614, foi, corn vários outros, desterrado para 
Nagasaqui. Em Abril de 1617, foi preso. Em 22 de 
Maio do mesmo ano, recebeu a Palma do martírio, 
ambição única do seu coração magnânimo, todo 
consagrado ao Senhor. Foi o primeiro a dar a vida 
por Cristo, de um grupo de trinta e três Mártires da 
Companhia de Jesus, beatificados por Leão XIII, 
em 7 de Junho de 1867. A Santa Sé proclamou-o 
Padroeiro Principal da Diocese de Angra.
invOcaçãO
Ó glorioso Mártir, Beato João Baptista Machado, 

que corn tanto ardor deixastes a vossa terra, pais, 
parentes e amigos e tudo quanto possuíeis, para 
ir pregar o Evangelho nas terras do Japão e en-
caminhar para Deus os habitantes daquele país 
confirmai na Fé Católica os vossos patrícios e 
abrasai seus corações em ardente caridade, afim 
de que saibam desprezar, como vós, as vaidades 
e atrativos deste mundo; intercedei junto de Deus 
pela nossa e vossa terra, para que nela sempre 
reine a verdadeira paz e os cristãos dêem autênti-
co testemunho de vida cristã, e alcançai de Deus 
a grata (mencionar o pedido) que lhe pedimos por 
vossa intercessão. Amen.
P.n., a.M., g.P.
V. Rogai por nós Beato João Baptista Machado 

e Companheiros Mártires. B. Para que sejamos 
dignos das promessas de Cristo. Oração para ob-
ter de Deus a canonização do Beato João Baptis-
ta Machado e Companheiros Mártires.
OraçãO: Senhor Jesus, pela imensa caridade 

do Vosso Coração, concedei-nos, pelo Coração 
Imaculado de Maria, que com fé intrépida e amor 
ardente, imitemos o Bem-aventurado João Bap-
tista Machado e seus Companheiros. Ouvi as sú-
plicas que confiadamente Vos dirigimos, e, para 
glória Vossa e exaltação das heróicas virtudes de 
tão ínclitos Mártires, dai-nos a grata da sua cano-
nização : Vós que viveis e reinais com o Pai na 
unidade do Espírito Santo. Amen.
Notícias de graças recebidas ou envio de esmo-

las para a causa da canonização, endereçar a:
1 — P. Vital C. Dias Pereira, S. J. — Vice-Postula-

dor da Causa Estrada da Torre, 26 — 1700 LISBOA
2 — ou Reitor do Seminário de Angra 9700 AN-

GRA DO HEROÍSMO, TERCEIRA — AÇORES
3 — ou Reitor do Seminário do Santo Cristo
9500 PONTA DELGADA, S. MIGUEL — AÇORES

marine le Pen Pede demissão
do ministro do interior
A líder da extrema direita francesa, marine le Pen, reclamou hoje a demissão do ministro 

do Interior, gérard collomb, por alegadamente não ter tomado medidas para prevenir o 
ataque de sexta-feira em que um jihadista assassinou quatro pessoas.

collomb está ultrapassado pelos aconteci-
mentos”, afirmou Le Pen em entrevista 

ao canal bFmtv, reprovando o ministro que, 
na primeira declaração após o atentado, reco-

nheceu que os serviços secretos não detetaram 
que o autor do massacre, radouane lakdim, 
estava em processo de radicalização.
Lakdim estava identificado por radicalização 

islâmica e tinha sido alvo de vigilância, primeiro 
em 2014 e depois em 2016 e 2017, mas, segun-
do a procuradoria antiterrorista, não foi detetado 
“qualquer sinal antecedente” de que pudesse res-
valar para terrorismo.
A presidente da Frente Nacional (FN) lamen-

tou que os sucessivos governos e o atual, do Pre-
sidente Emmanuel Macron, “não tenham feito 
nada” para impedir que se perpetrassem ações 
terroristas como as de sexta-feira, e aproveitou 
para repetir as suas receitas.
Na sua opinião, em primeiro lugar há que expul-

sar todos os estrangeiros que estão identificados 
por suspeitas de terrorismo, ainda que a justiça 
não os acuse, e àqueles que têm nacionalidade 
francesa e estão identificados como suspeitos, 
retirá-la para também os expulsar.

“Desde que um estrangeiro represente um peri-
go, seja ele qual for, não há qualquer razão para 
estar no nosso território”, argumentou, depois de 
ter dito que França “não é um hotel” e que até 

num hotel se pode “recusar 
um cliente”.
Para os suspeitos que são 

unicamente franceses, a so-
lução seria levá-los à justi-
ça com o argumento de que 
é “um delito e mesmo um 
crime” manter relações com 
“organizações que querem 
cometer atentados”.
Le Pen propõe também a 

dissolução das organiza-
ções ligadas à Irmandade 
Muçulmana e a movimen-
tos sefarditas, bem como a 

proibição do financiamento das mesquitas com 
dinheiro de outros países.
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dezenas exiGem em lisboa a “libertação
de Presos Políticos” na catalunha
Defendemos a libertação dos presos políti-

cos, pelo facto de não haver fundamento 
jurídico nas acusações e o nosso comité nasce 
da indignação de catalães e portugueses com 
ligações à catalunha. Depois do que aconte-
ceu na sexta-feira, resolvemos convocar esta 
concentração”, disse catarina oliveira, do 
recém-criado comité de Defesa da república 
catalã em lisboa.
Os manifestantes concentraram-se junto ao con-

sulado com uma faixa e vários cartazes a defen-
der a “Liberdade dos Presos Políticos”, entoando 
vários cânticos de apoio a Carles Puigdemont, 
contra a justiça espanhola e a pedir a demissão de 
Mariano Rajoy, presidente do governo espanhol. 
“O crime de rebelião no regime jurídico espa-
nhol implica violência, o que não ocorreu. Todo o 
movimento independentista catalão tem sido um 
movimento pacifico. Houve uma judicialização 
destes acontecimentos e nunca houve uma tenta-
tiva de resolver este conflito de forma política”, 
afirmou a porta-voz do comité.

A responsável referiu que “compreende” a po-
sição do governo português, mas lembra que a 
Constituição portuguesa defende a “autodeter-
minação dos povos”. Presentes na concentração 
estiveram também responsáveis do Bloco de Es-
querda, referindo que estão solidários porque esta 
é uma questão de “autodeterminação e do direito 
de os cidadãos decidirem o rumo da sua região”. 
“Existem 13 presos políticos em território euro-

peu. É inaceitável e inacreditável que não exista 
uma tomada de posição séria sobre o que o estado 
espanhol está a fazer e temos visto muita violência 
da polícia sobre manifestações pacificas. Foram 
eleitos livremente, só podemos estar solidários e 
fazer pressão para que existe uma posição dos vá-
rios governos e parlamentos”, disse Isabel Pires, 
deputada do BE. A deputada acrescentou que a 
União Europeia e Parlamento Europeu “ainda não 
tiveram uma palavra forte” sobre o que se está a 
passar na Catalunha, anunciando que na quinta-
-feira vão apresentar um voto no parlamento para 
que “se apele à libertação dos presos políticos”. O 
líder independentista catalão Carles Puigdemont, 
detido na Alemanha no domingo, vai permanecer 
em prisão preventiva, indicou hoje à agência AFP 
uma porta-voz do tribunal. O tribunal de Neu-
munster, no norte da Alemanha, tinha que deci-
dir se Puigdemont permanecia ou não em prisão 
preventiva enquanto está em análise o pedido de 
extradição para Espanha.
Puigdemont vai “continuar em detenção, até que 

seja tomada uma decisão sobre o processo de ex-
tradição”, indicou, por seu lado, em comunicado, 
o tribunal regional de Kiel, também na região do 
norte da Alemanha. Esta decisão “não tem recur-
so”, acrescentou-se no texto. A detenção surpresa 

do ex-líder do governo de Barcelona tinha provo-
cado tumultos e confrontos entre militantes inde-
pendentistas catalães e a polícia, no domingo, em 
Barcelona.
A justiça alemã dispõe de 60 dias para esta deci-

são. O ex-presidente da Catalunha foi detido no 
norte da Alemanha, proveniente da vizinha Dina-
marca, no cumprimento de um mandado europeu 
de detenção, emitido por Espanha.
Na sexta-feira, o Supremo Tribunal espanhol 

acusou de delito de rebelião 13 separatistas pela 
sua participação no processo de independência da 
Catalunha, entre os quais o ex-presidente do exe-
cutivo regional Carles Puigdemont.

Carles Puigdemont é acusado de ter organizado 
o referendo de autodeterminação de 01 de outu-
bro de 20017 apesar de este ter sido proibido por 
violar a Constituição espanhola. A 27 de outubro 
de 2017, Madrid decidiu intervir na Comunidade 
Autónoma, através da dissolução do parlamento 
regional, da destituição do executivo regional e da 
convocação de eleições regionais que se realiza-
ram a 21 de dezembro último.
O bloco de partidos independentistas manteve 

uma maioria de deputados no parlamento regio-
nal e está a ter dificuldades para formar um novo 
executivo.
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carnEirO: Carta Dominante: a Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Cuidado com os amores que só causam sofrimento e 
dor. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de cabeça. Vigie 
a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável no que concerne a 
situação laboral. Poderá vir a receber benefícios. 

Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

tOurO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Dedique mais tempo à sua família e à pessoa 
amada pois eles sentem a sua falta. Saúde: Poderá ser afetado 
por dores musculares. Dinheiro: este período será caracterizado 
por dúvidas profissionais que poderão fazê-lo tentar ser mais 

contido relativamente aos seus gastos. 
Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

géMEOs: Carta Dominante: O Dependurado, que significa 
Sacrifício. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte 
por fazer aquela viagem há muito planeada. Saúde: Atravessa um 
período regular a este nível, sem sobressaltos nem surpresas. 
Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos alcançados.

Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

caranguEjO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Não se deixe levar por pensamentos 
negativos, melhores tempos virão. Saúde: Fase de fadiga 
excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não seja demasiado 
autoconfiante neste domínio, pois as coisas podem não correr 
como o previsto. Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

lEãO: Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria. Amor: 
neste momento estará mais confiante e, por isso, encontrará 
facilmente um clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde: Cuidado 
com a alimentação que faz, opte por alimentos mais saudáveis e 
menos calóricos. Dinheiro: Boas perspetivas avizinham-se a este 

nível, por isso defina cuidadosamente os seus objetivos e empenhe-se na 
sua concretização. Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

virgEM: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. 
Amor: A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com que 
aborda as pessoas e as situações traduzem-se num clima 
tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-se num momento 

favorável, mas em que cometerá alguns excessos. Dinheiro: Aposte na 
projeção profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste 
demasiado. Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

balança: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que significa 
Melancolia, Separação. Amor: Surgirão ótimas oportunidades para 
o compromisso afetivo. Saúde: Possíveis problemas no sistema 
nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja mais otimista! Dinheiro: 
Não confie demasiado nos outros ou poderá sofrer alguns enganos. 

Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46

EscOrPiãO: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço 
Pessoal. Amor: Serão vividos nesta fase muitos momentos de 
harmonia familiar e sentimental. Saúde. Não apresenta quaisquer 
motivos de preocupação neste plano. Dinheiro: Dê um passo de 
cada vez e alcançará os seus objetivos. 

Números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

sagitÁriO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: Uma paixão atual poderá acabar com o passar 
do tempo, mas não se preocupe pois haverá ótimas novidades a 
nível afetivo no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade neste 

período. Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar algum 
negócio, não se atire de cabeça sem avaliar as consequências.
Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

caPricórniO: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa 
Iniciativa. Amor: Não confunda os seus sentimentos e pense muito 
bem antes de assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação 
deverá ser um pouco mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda 
nas suas compras, pois não está no momento indicado para o 

fazer. Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

aquÁriO: Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. 
Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação desapareçam 
da sua relação afetiva, cultive-as constantemente. Saúde: Poderá 
sofrer de algumas dores de rins. Dinheiro: É provável que tenha 
de enfrentar alguns problemas financeiros, mas tudo se resolverá. 

Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

PEixEs: Carta Dominante: o Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os seus 
familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer de algumas 
dores de pernas e musculares. Dinheiro: Cuidado com os gastos 
inesperados, planifique muito bem as suas despesas. 

Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

horóscopo maria helena martins

sUDOKU: nívEl méDIO

9

2

7

6

35

9
9

1

5

4 9

9
4

7

2
1

3
7

3

3
7

1

3
2

cAÇA PAlAvrAS | cAPItAIS DoS eStADoS brASIleIroS 

aracajú
cuiabÁ
MacEió
PalMas
salvadOr

bEléM
Manaus
natal
tErEsina
vitória

fOrtalEza
rEcifE
MacaPÁ
curitiba
brasília

anEdoTa
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anGra do heroísmo assinala
dia internacional do Jazz
Passar ao lado do Dia Internacional do jazz 

seria uma coisa escandalosa, na nossa opi-
nião, por isso, no ano passado, organizámos o 
primeiro evento neste dia”, adiantou, em con-
ferência de imprensa, josé ribeiro Pinto, pre-
sidente da Associação cultural Angrajazz.
Segundo Ribeiro Pinto, o festival AngraJazz, 

que este ano assinala a sua 20.ª edição, também 
organizado pela associação, é “um dos principais 
festivais de jazz do país, conhecido por agentes 
musicais de todo o mundo”, por isso, Angra do 
Heroísmo não podia deixar de se associar às co-
memorações deste dia internacional, criado em 
2011 pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO).
A banda da ilha Terceira Wave Jazz 

Ensemble abre as comemorações, 
no Centro Cultural e de Congressos 
de Angra do Heroísmo, no dia 30, 
às 21h30, com ‘Missione Itália’, um 
concerto criado para este dia, inspi-
rado na música popular italiana dos 
anos 1940, 50 e 60, que conta com 
a participação da cantora Sónia Pe-
reira.
O grupo fundado há oito anos é 

composto pela pianista italiana An-
tonella Barletta e pelos terceirenses 
Paulo Borges (trompete), Rui Melo 
(saxofone tenor), Paulo Cunha (con-
trabaixo) e Nuno Pinheiro (bateria).
As comemorações encerram com 

o Satori Trio, composto pelo galego 
Xan Campos (piano), o argentino 
Dimian Cabaud (contrabaixo) e o 
português Marcos Cavaleiro (bate-
ria), que atuam por volta das 23h30.
A banda nacional apresenta “uma visão musi-

cal da liberdade em que a improvisação é predo-
minante”, o que, segundo Ribeiro Pinto, resulta 
“numa música fresca e que nunca se repete”.
No ano passado, o Dia Internacional do Jazz 

foi assinalado em Angra do Heroísmo com ‘A 
Arte do Duo’, um evento com três concertos, em 
duo, durante dois dias, que juntou em palco o 
pianista João Paulo Esteves da Silva, primeiro 
com o contrabaixista Zé Eduardo, depois com o 
saxofonista Ricardo Toscano e, por fim, com o 
guitarrista Afonso Pais.
Segundo José Ribeiro Pinto, a iniciativa foi 

inédita em Portugal e o programa foi “extraordi-
nário”, com “músicos fabulosos”, mas a adesão 

ficou abaixo do esperado.
“Foi média. Nós que estávamos habituados às 

avalanches do AngraJazz, com sessões esgota-
das, estávamos de facto confiantes”, reconheceu, 
alegando que a sala teve 50% de ocupação.
Ainda assim, o membro da organização disse 

acreditar que “as pessoas vão começar a aparecer 
mais”, assim que o evento ganhar visibilidade.
“As pessoas vão começar a meter no calendário 

que, no dia 30 de abril, é aqui não é em mais lado 
nenhum”, frisou.
Este ano, o evento conta com um orçamento de 

cerca de 6.000 euros, com apoios do município 

de Angra do Heroísmo e da direção regional da 
Cultura, e os preços custam entre 12,5 e cinco 
euros.
Para o vereador Guido Teles, o festival Angra-

Jazz “tem levado o nome dos Açores bastante 
longe e faz com que neste momento Angra do 
Heroísmo seja reconhecida na região, mas tam-
bém a nível nacional, como um dos principais 
centros de divulgação e de promoção do jazz em 
Portugal”.
O Dia Internacional do Jazz é celebrado com 

centenas de eventos por todo o mundo e, nos 
Açores, será assinalado em Angra do Heroísmo 
e na ilha do Pico, em São Mateus, com concertos 
de rua, organizados pela MiratecArts.

6

Dois advogados estavam a jantar num restaurante quan-
do um fala:
– Meu deus! Acho que deixei o escritório aberto.
E o outro:
– Mas qual é o problema? Nós estamos os dois aqui.

O que é um submarino com rodas?
Um car-naval

O que o mosquito disse para o outro?
Tamos-quite.

Com que carro podemos fazer limonada?
Com a Limãosine.

O Joãozinho telefona para a Assembleia da República:
-Bom dia, queria ser um deputado. O que é preciso?
Funcionário:
-Mas, você é louco?
-Sim, o que mais é preciso?
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cASAIS DA SemANA

Problemas em cumPrir a dieta?
este sensor Poderá vir a aJudá-lo

Se tem problemas em manter a dieta pode-
rá em breve vir a ter uma preciosa ajuda 

na forma de um pequeno sensor, o qual terá 
a função de denunciar as suas pequenas in-
frações ao seu nutricionista ou 
médico.
Como conta o Ars Technica, o 

sensor em questão é tão pequeno 
que pode ser colado a um dente 
e é capaz de enviar via rádio in-
formações sobre a quantidade 

de açúcar, sal e álcool ingerido. Os responsáveis 
pelo desenvolvimento deste sensor da Universi-
dade de Tufts, EUA, esperam que sirva para es-
tabelecer uma ligação entre a dieta e saúde.

Por enquanto o sensor está a 
passar pelos primeiros (e pro-
metedores) testes mas, para 
resultados mais conclusivos, 
será necessário levar a cabo 
uma quantidade maior de tes-
tes.

liPsi, a aPP de mensaGens anónima 
que está a conquistar o iPhone
Se é fã de aplicações de mensagens certa-

mente estará farto de opções populares 
como o messenger, o WhatsApp, a line ou o 
viber, procurando algo que possa ser verda-
deiramente novo. Se se encontra nesta situa-
ção poderá querer dar uma vista de olhos à 
lipsi.

Por enquanto apenas presente para iPhone (e 
com versão prevista para Android), a Lipsi tem 
‘escalado’ os rankings da App Store e tem-se tor-
nado cada vez mais popular entre os entusiastas 
de smartphones.
O sucesso explica-se pelo facto de ser uma app 

de mensagens anónima que permite aos utiliza-
dores falarem com pessoas com a mesma 
localização. Se assim o desejarem, os uti-
lizadores poderão revelar a sua identida-
de quando quiserem.
Como conta o Business Insider, os res-

ponsáveis pela Lipsi estão conscientes 
que a app pode vir a ser usada para os 
utilizadores se assediarem entre si ou par-
tilharem conteúdo ofensivo. Caso o faça, 
a app desvendará a identidade do autor, 
uma ação que poderá servir para desmoti-
var quem o tente fazer.
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a Paixão de uma Jovem actriz Pelo teatro

No mundo das artes vai cor-
rendo um otimismo aliado 

à costumeira expetativa,  mas 
creio que a jovem atriz marie Pier trudeau, 
tem imaginação. vejo a juventude participar na 
construção do futuro, numa época em que se vai 
obsessivamente à lógica do divertimento. esta 
jovem artista tem uma participação ativa no ato 
teatral, com uma naturalidade para o espetácu-
lo entre a coreografia e uma misteriosa atuação 
do mundo das coisas. entrou em 2018, com uma 
carreira prometedora no mundo da interpreta-
ção feminina, reune sensibilidade e determina-
ção nos seus traços expressivos que revelam a 
sua paixão pelo teatro.
A Vida e Sonho, representação e realidade
Marie Pier Trudeau – O que pensa está sentindo e 

escreve o encantamento das primeiras descobertas 
derrubando muros de granito. É daqui que nasce 
a ideia de se apresentar vivendo o teatro. Apelo à 
indulgência do leitor para o texto que segue por se 
apresentar em francês: “Je me présente, Marie-Pier 
Trudeau, vingt 20 ans. Je complète présentement 
un DEC en théâtre au cégep Marie-Victorin. À ma 
toute première année au collégial, j’ai tenté un pas 
vers le merveilleux monde de la littérature. J’ai dé-
couvert des textes incroyables, mes sens critiques et 
analytiques qui, à l’époque, n’étaient que des petits 
bourgeons, se sont vus fleurir de mois en mois… 
Étant de nature une jeune fille très rêveuse et luna-
tique, j’étais bien dans cet univers. Je me sentais 
vraiment à ma place, alors j’ai voulu m’extirper 
de cette zone beaucoup trop confortable. J’ai senti 

que j’étais capable de plus, de plus grand, de plus 
investi… Alors je me suis inscrite en théâtre. J’étais 
terrifiée et exaltée tout à la fois. J’ai toujours été 
une enfant qui aime jouer, imiter les plus grands, 
faire le clown pour afficher des sourires sur les 
visages. Je savais que je m’embarquais les pieds 
dans un immense bateau et que c’était le tout début 
d’une belle et longue expédition, mais que le travail 

allait être ardu. Le théâtre, c’est rempli d’émotions, 
de vie et d’authenticité et je crois qu’il n’y a que sur 
scène qu’il soit impossible de porter un masque. 
Être un bon acteur c’est d’être capable avant tout 
de faire de son corps une fenêtre pour le public, 
une belle fenêtre qui mène droit au cœur. Avec les 
années, j’ai appris, qu’outre l’initiation au jeu, le 
théâtre est un domaine qui enseigne à reconnecter 
son corps avec les racines de la terre et du même 
fait, à entrer en harmonie avec tout ce qui est vi-
vant ; le sol, le vent, l’eau, les plantes, la lumière... 
à prendre conscience de son propre «moi», d’être 
davantage à l’écoute des voix intérieurs qui se font 
taire trop souvent et surtout, à prendre son espace, 

tant dans la vie que sur scène. Je suis une adoles-
cente remplie d’énergie et d’amour. J’aime la vie, 
je jouis de tous les petits moments qu’elle m’offre 
chaque jour et je suis extrêmement reconnaissante 
d’avoir le privilège de vivre, de respirer, de voir, 
de manger, de chanter, de danser de rire, d’être en 
santé, de pouvoir aimer… Je carbure à l’amour. 
Beaucoup de choses me passionnent, je suis avide 
de nouvelles connaissances en tout, car il est très 
important pour moi d’élargir mes horizons. J’aime 
écouter pour apprendre et je sais qu’un jour, il sera 
mon devoir de transmettre tout ce que j’ai acquis 
à travers mes expériences, mes conversations, mes 
propres actions, chagrins et folies! J’ai une belle 
affinité avec les personnes âgées et les enfants. 
D’abord, mes aïeux, étant donné leur grande sa-
gesse. Je les respecte énormément et j’éprouve de 
la tendresse et de la douceur à leur égard, ils sont 
merveilleux. Ensuite les tout petits, puisque ils sont 
authentiques et sans malice. Ce sont des êtres cu-
rieux et naïfs qui ne demandent qu’à être aimé, ils 
sont exceptionnels et me touchent profondément. 
Une dernière chose à savoir sur moi, est que la 
musique occupe une immense partie de mon quo-
tidien, de mon bien-être et de ma capacité à m’ex-
primer physiquement. J’écoute de tout, du moment 
que ça me fait ressentir des émotions. J’aime me 
laisser aller au rythme de la musique, oublier où je 
suis, me propulser dans l’univers sans me soucier 
du reste. C’est l’apothéose!”.
O trabalho de quem faz teatro baseia-se essencial-

mente na relação dos diferentes níveis do imaginá-
rio de uma criação literária. A beleza do espetáculo 
manifesta-se a partir das palavras, do movimento do 
corpo e da música , aliados às histórias e ao otimis-
mo da vontade, para que possamos viver a impor-
tância social, cultural e a realidade contemporânea.

mANuel De 
SequeIrA roDrIgueS
mrodrigues@avozdeportugal.com
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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

sErviçOs cOnsularEs                                             
EmbAIXADA DE
PORTUGAL EM OTAVA t.: 613.729.0883 
CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL t.: 514.499.0359
assOciaçÕEs E clubEs                                                  
ASSOCIAÇãO DOS PAIS t.: 514.495.3284
ASS. MULHER PORT. DO CANADÁ t.: 514.983-7837
ASS. PORTUGUESA DE NOSSA 
             SENHORA DE FÁTIMA DE LAVAL t.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ t.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DO ESP. SANTO t.: 514.251.9791
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE t.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRèSE t.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE t.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE t.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO
             DO DIVINO ESPÍRITO SANTO t.: 514.353.1550
CÍRCuLO DE RAbO DE PEIXE t.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL t.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL t.: 514.844.1406
DIVINO ESP. SANTO DE WEST-ISLAND t.: 450.424.1534
FESTIVAL PORTUGAL EM MTL t.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES t.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA t.: 514.273.4389
ranchOs fOlclóricOs                                           
CAMPINOS DO RIBATEJO t.: 514.648.8343
CANA VERDE t.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLâNTICO t.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO t.: 514.388.4129
RANCHO FOLC. SANTA CRUZ t.: 514.844.1011
PRAIAS DE PORTUGAL t.: 514.844.1406

cEntrOs                                                                                  
AJUDA à FAMÍLIA t.: 514.982.0804
AÇãO SÓCIO COMUNITÁRIO t.: 514.842.8045
INTEGRAÇãO E CULTURA LUSO t.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
PORTUGUESA DE BROSSARD t.: 514.466.9187
PORTUGUESA DE LAVAL t.: 450.681.0612
SANTA CRUZ / LUSITANA t.: 514.844.1011

filarMónicas                                                                                  
FILARMÓNICA DIVINO ESPÍRITO SANTO t.: 514.844.1774
FILARMÓNICA
             PORTUGUESA DE MONTREAL t.: 514.982.0688

igrEjas                                                                                  
MISSãO SANTA CRUZ t.: 514.844.1011
MISSãO DE Nª Sª DE FÁTIMA t.: 450.687.4035

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

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câmbIo Do DólAr cANADIANo
27 De mArÇo De 2018
1 euro = cAD 1,607660

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

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

voodoo. 
rOsa: 514-278-3956

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

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

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

514-362-1300

aGÊncias
funErárias

imobiliário

Antes de listar sua pro-
priedade, 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

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

deve falar inglês.
450-430-5689

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

PlanchEr
libEral Miranda

Instalação
Envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

Homem sem problemas está a procura de uma 
senhora entre 68 e 75, respeitoso e bom. Quer 
fazer uma boa vida junta com amor e respeito.

514-770-1936

EnconTros

EmprEGos
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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
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 Necrologia

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

tempo inteiro. tania: 514-795-8277

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 con-
dução 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

companhia em paisagismo está à procura
de empregados com ou sem 

experiência com carta de condução.
514-242-7649

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 equi-
pa técnica. algum conhecimento e experiência é 
preferível:
- 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.

m e m o r A N D u m
1º anivErsÁriO dE falEciMEntO

guilhErME fOntEs
março 30 de 2017

Faz um ano que partiste 
mas estás sempre nos nos-
sos corações e vais estar 
para sempre, com muitas 
saudades da tua Eduarda, 
filhos e netos.

Uma missa será celebrada 
em sua memória domingo 
1º de abril às 12h na Igreja 
Santa Cruz.
Repousa em paz.

Esposa, filhos e netos

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 licensa 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

† Eusília dias
1926-2018

Faleceu em Montreal, no dia 
21 de março de 2018, com 
91 anos de idade, senhora 
Eusília Dias esposa do já 
falecido senhor Adelino 
Joaquim Dias, natural de 
Lugar da Seara, Sta. Isabel 
do Monte, Terras de Bouro, 
Portugal. Deixa na dor seus 
filhos/a, genro, noras, netos/
as e bisneta/o, familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
O funeral teve lugar de corpo presente sábado 24 
de março de 2018 às 11h na igreja St-Michel e será 
sepultada no cemitério de Chamoim, Terras de Bouro,  
Portugal. A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

† franciscO dE sOusa, “chicO”
1952-2018

Faleceu em Portugal, no dia 18 
de janeiro de 2018, com 66 anos 
de idade, o senhor Francisco de 
Sousa natural de Maia, São Mi-
guel, Açores, Portugal. Deixa na 
dor a sua esposa Chantal, sua 
filha Genevieve, irmão Artur (He-
lena), José (Filomena), João (Da-
nielle), irmã Jorgina (Mike) e a 
Sra. Júlia já falecida, o Sr. Artur já 
falecido, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Haverá uma missa em sua me-
mória com as suas cinzas pre-
sentes no dia 7 de abril de 2018 
às 10h na igreja Santa Cruz. 
Seguir-se-há no cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges às 11h30 onde ele será sepultado.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Haja.

m e m o r A N D u m
Em memória de

Maria Joaquina Alves “Quina”

Dez anos já passaram. Foi no dia 31 de março 
de 2008 que nos deixaste. Aniversário triste, 
inesquecível, jamais esquecerei. Os anos pas-
sam mas a dor persiste, quando penso em ti, 
uma sensação de ternura e tristeza me inva-
de. Fico com imensa saudade. Partiste mas 
deixaste gravado para sempre gratificantes e 
maravilhosos bons momentos que passámos 
juntos. Belas e felizes recordações.

Adeus Quina, Gilberto Alves
Uma missa será rezada em sua memória sá-
bado 31 de março, às 18h30, na Igreja Santa 
Cruz. Agradecem antecipadamente a todas as 
pessoas que se dignarem assistir a este ato re-
ligioso.

m e m o r A N D u m
1º ano de saudade
jOsé duartE

faz um ano que nos deixaste, 
teu sorriso continua vivo nos 
nossos corações.

Tua mulher e filhos

Uma missa será celebrada pelo 
seu eterno descanso domingo, 
dia 1 de abril às 12h na igreja 
Santa Cruz. A família vem por 
este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou 
que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Hajam.

† Maria sOfia tavarEs MiúdO
1932-2018

Faleceu em St-Hubert, no dia 
24 de março de 2018, com 85 
anos de idade, senhora Maria 
Sofia Tavares miudo esposa do 
já falecido senhor Aníbal Frias, 
natural de Açores, Portugal. Deixa 
na dor seus filhos/as Leonarda, 
Luís, Sofia, madalena e Arménia, 
netos/as, familiares e amigos.
Mount royal funeral complex
1297 chemin de la forêt
Outremont (qc) h2v 2P9
(514) 279-6540
O Velório tem lugar hoje quarta-
-feira 28 de março de 2018 das 
14h às 17h e das 19h às 21h. O 
funeral terá lugar de corpo presente quinta-feira 29 de 
março de 2018 às 11h na capela Mount Royal e será 
sepultada no cemitério Mount Royal. A família vem por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
nem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem Hajam.

gEOrgina (tiranO) cabral
1933-2018

Faleceu em Montreal, no dia 22 de 
março de 2018, com 84 anos de 
idade, senhora Georgina (Tirano) 
Cabral natural de Rabo de Peixe, 
São Miguel, Açores, Portugal. Deixa 
na dor seu esposo José Cabral, 
filhos/a Georgina, Beatrice, José, 
Tony-Manuel, Elizabeth e já falecida 
Maria de Lourdes. Seus netos/as e 
bisneta/o, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
rideau funeral home
4275 sources blvd.,
d-d-O, qc h9b 2a6, 
514 685-3344, www.rideaumemorial.com
O Velório tem lugar hoje quarta-feira 28 de março de 
2018 das 14h às 17h e das 19h às 21h e quinta-feira 
a partir das 9h. Seguir-se-há o funeral às 10h no mes-
mo lugar e será sepultada no Rideau Memorial Gardens 
Mausoleum. 
A família vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

†
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dívida bruta dos açores aumenta
Para cerca de 1,7 mil milhões de euros
A Dívida bruta da Administra-

ção Pública dos Açores tem 
vindo a aumentar de ano para 
ano, segundo revelou ontem o 
SreA, situando-se perto dos 1,7 
mil milhões de euros em 2017.
Em 2013 a dívida bruta açoriana 

era de 1,2 mil milhões, em 2014 

de 1,4 mil milhões, em 2015 pas-
sou para perto dos 1,5 mil milhões, 
aumentando para cerca de 1,6 mil 
milhões em 2016.
No quadro disponibilizado pelo 

SREA pode verificar-se que em 
2017, a necessidade líquida de fi-
nanciamento da Região foi de 

57.036 mil euros. O rácio da ne-
cessidade líquida de financiamen-
to sobre o PIB foi de (-1,4%) em 
2017, inferior ao verificado em 
2016 (-1,6%), sendo inferior a 2% 
em cada um dos últimos cinco anos 
apresentados.
Assim passou de (-2,2%) em 2012 

para (-1,4%) em 2017. A necessida-
de de financiamento do país corres-
pondeu a (-3,0%) do PIB, segundo 
INE. O total da Dívida Bruta da 
Administração Pública da RAA, 
englobando o Governo Regional e 
as empresas públicas incluídas no 
perímetro da Administração Públi-

ca, foi de 1.690,4 milhões de euros, 
41,6% do PIB. A Dívida Bruta do 
país, segundo o BdP, correspondeu 
a 125,7% do PIB. O INE enviou on-
tem para o Eurostat e divulgou no 
seu portal, a primeira notificação de 
2018 relativa ao Procedimento dos 
Défices Excessivos, onde inclui a 
informação do Défice e da Dívida 
relativa aos Açores, apresentada 
pelo SREA e validada pelas auto-

ridades estatísticas nacionais. Esta 
notificação, tal como as de 2017, 
obedece ao novo Sistema europeu 
de Contas 2010 (SEC 2010), que 
implicou um conjunto significativo 
de alterações metodológicas, em re-
lação ao SEC95, e que se traduzi-
ram em revisões relevantes que já 
foram divulgadas em notificações 
anteriores, segundo explicação do 
SREA. INE desmente Costa e Cé-
sar António Costa tinha dito na As-
sembleia da República, secundado 
por Carlos César, que a Madeira 
iria prejudicar o défice de 2017. Em 

reação, o Presidente da Madeira, 
Miguel Albuquerque, disse que era 
exactamente o contrário, ficando a 
polémica no ar. O INE desmentiu 
ontem o Primeiro-ministro com os 
números que publica sobre o défice 
excessivo. De acordo com o jornal 
ECO, no final do debate quinzenal 
de 14 de Fevereiro, o Primeiro-mi-
nistro acusou a Madeira de prejudi-
car o défice nacional.

Na altura o Governo Regional re-
cusou a ideia assegurando que “as 
contas públicas estão controladas”. 
Os dados do Instituto Nacional de 
Estatística (INE) desta Segundafei-
ra confirmam essa tese: a Madeira 
apresentou um excedente de 85,2 
milhões de euros, o que beneficiou 
o défice nacional.
O ataque chegou pela voz do PS, 

mas continuou na intervenção do 
Primeiro-ministro, lembra o ECO, 
com o Presidente do PS, Carlos Cé-
sar, a afirmar que “a Madeira atin-
giu um défice de pelo menos sete 
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vezes mais do que o dos Açores” em 
2017, criticando “o único Gover-
no do PSD que resta em Portugal”. 
Algo que só teria sido compensado 
por causa da “prudente execução 
financeira do governo dos Açores 
e da maioria das autarquias locais”.
O défice da Madeira foi sete vezes 

superior ao dos Açores? António 
Costa falou em “desagradável sur-
presa” e “consequências negativas” 
para o país, argumentando que o 
“desempenho orçamental do gover-
no da Madeira penalizou em uma 
décima o défice do sector público 
administrativo”. O país “nada fica 
a dever” à Madeira no controlo do 
défice, garantiu o Primeiro-ministro 
no Parlamento. Contudo, os núme-
ros do Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) desmentem a tese do PS 
e de António Costa. Segundo os da-
dos revelados esta Segunda-feira, a 
Madeira registou um excedente or-
çamental de 85,2 milhões de euros. 
Este número é em contabilidade 
nacional, ou seja, na óptica de com-
promisso, a que interessa a Bruxe-
las e pela qual Portugal é avaliado 
pelas instituições internacionais. A 
acusação de Carlos César, ex-presi-
dente dos Açores e actual presiden-
te do PS, não encaixa na realidade, 
uma vez que os números do INE re-
velam que os Açores registaram um 
défice e a Madeira um excedente.
Os dados mostram que os Açores 

mantiveram um défice, ainda que 

este tenha diminuído. A Região re-
gistou um défice de 57 milhões de 
euros em 2017 — abaixo dos 62,7 
milhões de euros registados em 
2016 — em linha com os valores al-
cançados, pelo menos, nos últimos 
três anos. Por outro lado, a Madeira 
continua a ser das entidades mais 
endividadas. E que essa dívida con-
tinuou a aumentar em 2017. A Dívi-
da Bruta da Administração Regio-
nal da Madeira subiu 13,5 milhões 
de euros situando-se nos 4.866,3 
milhões de euros.
Já a dívida dos Açores, apesar de 

também ter aumentado, é muito 
mais baixa: 1.690,4 milhões de eu-
ros.
Ontem, o Instituto Nacional de Es-

tatística (INE) revelou que no ano 
passado o défice atingiu 5.709,4 mi-
lhões de euros, o equivalente a 3% 
do Produto Interno Bruto (PIB).
Este resultado, explica o INE, 

“inclui o impacto da operação de 
recapitalização da Caixa Geral de 
Depósitos (CGD), no montante de 
3 944 milhões de euros, que deter-
minou um agravamento da necessi-
dade de financiamento das AP em 
2,0% do PIB”.
A dívida bruta das Administrações
Públicas terá atingido 125,7% do 

PIB, que em 2017 ultrapassou 193 
mil milhões de euros. Sem a reca-
pitalização da Caixa, o défice teria 
ficado em 0,92% do PIB, abaixo da 
estimativa de 1,1% do Governo.

raFael carvalho PrePara cd
com temas de todas as ilhas

o músico açoriano rafael car-
valho está a preparar a edição 

do seu quarto cD de viola da terra 
intitulado “9 Ilhas, 2 Corações”.
Trata-se de um CD duplo com te-

mas tradicionais, executados numa 
só viola, a solo, com o objectivo de 
compilar, num único trabalho, temas 
de todas as ilhas e deixar um registo 
da história cultural açoriana ligada à 
música tradicional dos Açores.
Em comunicado, o músico refere 

que o trabalho surge agora, “como 
uma necessidade, uma vez que nos 
últimos anos tem sido desenvolvido 
um grande trabalho de valorização e 
divulgação da Viola da Terra e que 
os seus 3 Álbuns anteriores, com te-
mas tradicionais e temas originais, 
combinando ainda a Viola com ou-
tros instrumentos, têm servido como 
um cartão de visita às pessoas que 
querem conhecer a nossa Viola, a 
sua sonoridade e as suas potenciali-
dades técnicas”. Segundo o artista, 
neste momento, em que já se conse-
guiu esta atenção e entusiasmo para 
a Viola, é necessário dar a conhecer 
o nosso repertório tradicional. Rafael 
Carvalho garante haver “procura no 
mercado regional, e não só, de um 
CD desta natureza, sem arranjos, sem 
mais instrumentos, só com uma Viola 
a interpretar as melodias”. Recorde-
-se que o músico açoriano colaborou 
na série documental da RTP-A “Aço-

res 9 Ilhas na Europa”, um projecto 
de Herberto Gomes com imagem e 
edição de César Macedo, onde gra-
vou um tema de cada ilha dos Aço-
res para ser passado nos respectivos 
programas. Participou, também, 

tocando um tema de cada Ilha, no 
Programa “Viola de Dois Corações”, 
realizado por Zeca Medeiros, Tiago 
Rosas e Francisco Rosas. Tem ainda 
participado em recolhas de realiza-
dores como Tiago Pereira, para o ca-
nal “A Música Portuguesa A Gostar 
Dela Própria”, e do músico e editor 
Emiliano Toste, para o seu trabalho 
de recolhas “As Violas dos Açores”. 
As gravações do CD terminam nas 
próximas semanas, estando a edição 
prevista para o início do Verão e com 
o objectivo de ser apresentado, ainda 
este ano, em algumas ilhas dos Aço-
res. O músico espera, em 2019, poder 
organizar vários concertos para divul-
gar o seu novo trabalho.
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 P j v E d
1-Man. city 81 30 26 3 1
2-Man. united 65 30 20 5 5
3-Liverpool 63 31 18 9 4
4-Tottenham 61 30 18 7 5
5-Chelsea 56 30 17 5 8
6-Arsenal 48 30 14 6 10
7-Burnley 43 30 11 10 9
8-Leicester City 40 30 10 10 10
9-Everton 40 31 11 7 13
10-Bournemouth 36 31 9 9 13
11-Watford 36 31 10 6 15
12-B&H Albion 34 30 8 10 12
13-Newcastle 32 30 8 8 14
14-Swansea City 31 30 8 7 15
15-Huddersfield 31 31 8 7 16
16-Crystal Palace 30 31 7 9 15
17-West Ham 30 30 7 9 14
18-Southampton 28 30 5 13 12
19-Stoke City 27 31 6 9 16
20-W. Bromwich 20 31 3 11 17

Inglaterra
PremIer league

campEonaTos EuropEus - classificação

 P j v E d
1-juventus 75 29 24 3 2
2-napoli 73 29 23 4 2
3-Roma 59 29 18 5 6
4-Internazionale 55 28 15 10 3
5-Lazio 54 29 16 6 7
6-Milan 50 28 15 5 8
7-Sampdoria 44 28 13 5 10
8-Atalanta 44 28 12 8 8
9-Fiorentina 41 28 11 8 9
10-Torino 36 28 8 12 8
11-Bologna 34 29 10 4 15
12-Udinese 33 28 10 3 15
13-Genoa 30 28 8 6 14
14-Cagliari 29 28 8 5 15
15-Sassuolo 27 28 7 6 15
16-Chievo 25 28 6 7 15
17-SPAL 2013 25 29 5 10 14
18-Crotone 24 28 6 6 16
19-Hellas Verona 22 28 6 4 18
20-Benevento 10 28 3 1 24

 P j v E d
1-Paris sg 83 31 27 2 2
2-Monaco 66 30 20 6 4
3-Marseille 59 30 17 8 5
4-Lyon 57 30 16 9 5
5-Rennes 45 30 13 6 11
6-Nantes 44 30 12 8 10
7-Montpellier 42 30 9 15 6
8-Nice 42 30 12 6 12
9-Saint-Étienne 39 30 10 9 11
10-Dijon 38 30 10 8 12
11-Bordeaux 37 30 10 7 13
12-Angers 35 31 8 11 12
13-Caen 35 30 10 5 15
14-Guingamp 35 30 9 8 13
15-Strasbourg 32 30 8 8 14
16-Amiens 31 30 8 7 15
17-Toulouse 30 30 7 9 14
18-Troyes 29 30 8 5 17
19-Lille 28 30 7 7 16
20-Metz 21 30 5 6 19

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P J V E D
1-b. München 66 27 21 3 3
2-schalke 04 49 27 14 7 6
3-B. Dortmund 48 27 13 9 5
4-E. Frankfurt 45 27 13 6 8
5-B. Leverkusen 44 27 12 8 7
6-RB Leipzig 43 27 12 7 8
7-Hoffenheim 39 27 10 9 8
8-Stuttgart 37 27 11 4 12
9-B. M´gladbach 36 27 10 6 11
10-FC Augsburg 35 27 9 8 10
11-Hertha BSC 35 27 8 11 8
12-W. Bremen 33 27 8 9 10
13-Hannover 96 32 27 8 8 11
14-SC Freiburg 30 27 6 12 9
15-Wolfsburg 25 27 4 13 10
16-Mainz  25 27 6 7 14
17-FC Köln 20 27 5 5 17
18-Hamburger SV 18 27 4 6 17

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 75 29 23 6 0
2-atlético Madrid 64 29 19 7 3
3-Real Madrid 60 29 18 6 5
4-Valencia 59 29 18 5 6
5-Villarreal 47 29 14 5 10
6-Sevilla 45 29 14 3 12
7-Girona 43 29 12 7 10
8-Real Betis 43 29 13 4 12
9-Getafe 39 29 10 9 10
10-Celta de Vigo 39 29 11 6 12
11-Eibar 39 29 11 6 12
12-Leganés 36 29 10 6 13
13-Athletic 35 29 8 11 10
14-Espanyol 35 29 8 11 10
15-Real Sociedad 33 29 9 6 14
16-Alavés 31 29 10 1 18
17-Levante 27 29 5 12 12
18-Las Palmas 21 29 5 6 18
19-Deportivo 20 29 4 8 17
20-Málaga 14 29 3 5 21

eSPanha
lIga Santander

F1: sebastian vettel dá a volta a
hamilton e vence GP da austrália 

Saudações amistosas a to-
dos os fãs deste mundo da 

FórmulA 1 e seguidores as-
síduos de A voz De Portu-

gAl depois de longos anos.
Recordo que somos o único jornal em língua por-

tuguesa no Canadá a relatar todas as corridas da 
fórmula 1. Mais uma época que se avizinha e esta, 
poderão crer, bem diferente que a do ano transa-
to. Modificações sim e muitas foram feitas, quer 
a nível aerodinâmico, quer na própria fisionomia 
do monolugar, alguns ajustes como por exemplo 
o famoso HALLO de proteção ao piloto situado 
como viseira central no cockpit. Enfim, um tudo 
que estes testes invernais nos ofereceram para po-
deremos efetivamente dizer que as equipas, aque-
las chamadas de ponta, cada vez se aproximem 
mais dando mais hipóteses às mais carenciadas de 
poderem competir. Ao correr da temporada iremos 
vos informar sobre os novos pilotos apresentados 
pelas novas equipas, como também das novas ca-
ras que compõem este leque de pilotos e dos no-
vos regulamentos. O que começo por lamentar (e 
isto depois que existe a F1) a falta da presença das 
PIT- GIRLS, elas que foram retiradas das corridas 
e que efetivamente davam um ar de graça ao co-
meço do evento. Mas falemos do Grande Prémio 
da Austrália, que se disputou em Melbourne, mais 
precisamente no Circuito Albert Park e no qual 
uma vez mais LEWIS HAMILTON, Mercedes, 
nos surpreendeu com a sua primeira pole-position 
do ano. O piloto da Mercedes superou em quase 
sete décimos o segundo colocado Kimi Raikko-
nen, da Ferrari. Sebastian Vettel foi o terceiro co-
locado, apenas 0.010s atrás de Raikkonen. Quan-
to a Lance Stroll, Willians F1, depois de na sexta 
feira ter conhecido vários problemas técnicos no 
seu monolugar, no sábado para os classificativos 
depois de uma saída fora da pista arrancou da 14º 
posição. Surpreendente a McLaren-Renault com 
Fernando Alonso enfim a ver a luz ao fundo do 
túnel e a largar em 11º à frente do seu companhei-
ro de equipa S. Vandoorne. Mas falemos da corri-
da e... Quando tudo parecia desenhado para uma 

vitória de LEWIS HAMILTON, nesta corrida de 
abertura da época 2018 da Fórmula 1, pois é, pa-
recia! Mas NÃO! Pois a FERRARI aproveitou a 
oportunidade de, em primeiro, deixar permanecer 
mais tempo em pista o piloto alemão, segundo,  
fazê-lo entrar depois do desastre causado nos pit’s 
da HASS, quando Kevin Magnussen e Romain 
Grosjean, largaram às boxes com problemas de 
apertos nas rodas, deixando os monologares imo-
bilizados em plena pista e originando a entrada 
do carro de segurança. E a estratégia da Ferrari 
até funcionou. SEBASTIAN VETEL ,conseguiu 
superar HAMILTON no retorno à pista, assumin-
do a liderança e tranquilamente conquista a sua 

primeira vitória do ano, repartindo o pódio com 
o seu companheiro de equipa Kimi Raikkonen.
Caso para dizer a HAMILTON o último a rir... 
ri melhor! Fernando Alonso (McLaren) foi o 
quinto seguido por Max Verstappen (Red Bull). 
Alonso também aproveitou o carro de segurança 
para fazer sua parada e ganhar posições, apesar 
dos fortes ataques de Verstappen o espanhol con-
seguiu ganhar a posição. O bicampeão mundial 
ficou feliz com sua performance, mas acredita que 
ainda há mais da McLaren por vir: “Era mais ou 
menos esperado para ser honesto”, disse Alonso 
no paddock.“Sabíamos que tínhamos um ritmo 
de corrida forte e melhor do que a qualificação. 
Aproveitámos alguns dos problemas que outros 
tiveram. Tivemos ataques de Verstappen nas últi-
mas 20 voltas e pudemos nos defender”.
“Estou feliz, foi ótimo trabalho da equipa, a in-

tegração da nossa unidade de energia em dois ou 
três meses e redesenhámos parte do carro no in-
verno passado. Agora estamos aqui, os dois car-

ros nos pontos, o quinto lugar tão feliz e um bom 
ponto de partida”. 
Nico Hulkenberg (Renault) foi o sétimo à frente 

de Valtteri Bottas, que largou em 15º depois do 
acidente durante a qualificação. Bottas largaria 
em 10º mas a Mercedes teve que trocar a caixa 
de velocidades do finlandês resultando na pena-

lidade de cinco posições no grid. Posteriormente 
a equipa alemã optou também por trocar o motor 
do W09, a segunda das três unidades de potências 
disponíveis antes que penalidades sejam aplica-
das. Vandoorne (McLaren) terminou na nona po-
sição com Carlos Sainz (Renault) a terminar nos 
dez primeiros. A Force India terminou na décima 
primeira e na décima segunda com Sergio Perez 
e Esteban Ocon, respetivamente. Além da du-
pla da Haas, Pierre Gasly (Toro Rosso), Marcus 
Ericsson (Sauber) e Sergey Sirotkin (Williams) 
não completaram a corrida. Lance Stroll não teve 
um fim de semana como esperava e no final disse 
“Estávamos no modo errado na primeira volta e 
por isso Ocon passou. Também não temos a po-
tência extra necessária para a relargada, perdi a 
posição para Leclerc por causa disso. Basicamen-
te, só estava a tentar levar o carro até o final ao 
contrário de competir. Muitas coisas aconteceram 
hoje, grandes problemas que nos custaram bastan-
te tempo. Espero que possamos encontrar a solu-
ção antes do Bahrain”, disse Lance.
A Fórmula 1 volta com a segunda etapa da 

temporada de 2018 no dia 6 de abril no grande 
Prémio de bahrein, a todos os amadores e fãs 
incondicionais da FórmulA 1... boA éPo-
cA DeSPortIvA e que o melhor gANHe.

HélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com
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1-Nacional 53 30 14 11 5 59 38
2-Penafiel	 53	 30	 15	 8	 7	 46	 35
3-Arouca	 53	 30	 15	 8	 7	 37	 26
4-Santa	Clara	 52	 30	 15	 7	 8	 41	 31
5-Académica	 51	 30	 15	 6	 9	 53	 33
6-FC	Porto	B	 48	 29	 15	 3	 11	 43	 39
7-Ac.	Viseu	 47	 30	 12	 11	 7	 37	 31
8-Leixões	 44	 30	 11	 11	 8	 40	 34
9-FC	Famalicão	 43	 30	 12	 7	 11	 38	 37
10-V.	Guimarães	B	 41	 30	 12	 5	 13	 38	 41
11-Benfica	B	 41	 30	 12	 5	 13	 44	 50
12-Sp.	Covilhã	 39	 30	 10	 9	 11	 27	 32
13-UD	Oliveirense	 36	 30	 9	 9	 12	 31	 37
14-Varzim	 36	 29	 9	 9	 11	 30	 32
15-Cova	da	Piedade	 34	 30	 9	 7	 14	 29	 36
16-Sporting	B	 32	 30	 8	 8	 14	 36	 53
17-U.	Madeira	 31	 30	 8	 7	 15	 32	 42
18-Gil	Vicente	 30	 30	 7	 9	 14	 24	 36
19-Braga	B	 29	 30	 6	 11	 13	 30	 41
20-Real	 26	 30	 7	 5	 18	 38	 49

	 	 P	 J	 V	 E	 D	 GM	 GS

1-fc porto 70 27 22 4 1 70 14
2-Benfica	 68	 27	 21	 5	 1	 71	 16
3-Sporting	 65	 27	 20	 5	 2	 53	 17
4-Braga	 61	 27	 20	 1	 6	 62	 24
5-rio ave 40 27 12 4 11 33 35
6-Marítimo	 39	 27	 11	 6	 10	 27	 38
7-Boavista	 36	 27	 11	 3	 13	 28	 37
8-Chaves	 36	 27	 10	 6	 11	 33	 43
9-V.	Guimarães	 33	 27	 10	 3	 14	 35	 49
10-Portimonense	31	 27	 8	 7	 12	 39	 46
11-Tondela	 29	 27	 8	 5	 14	 30	 39
12-Belenenses	 29	 27	 7	 8	 12	 23	 36
13-P.	Ferreira	 25	 27	 6	 7	 14	 28	 47
14-Moreirense	 25	 27	 6	 7	 14	 22	 39
15-V.	Setúbal	 25	 27	 5	 10	 12	 30	 49
16-Desp.	Aves	 25	 27	 6	 7	 14	 28	 39
17-Feirense	 23	 27	 7	 2	 18	 24	 38
18-Estoril	Praia	 22	 27	 6	 4	 17	 24	 54

 	 PTS		J	 V	 E	 D	 GM			GS

27ª JORnADA 28ª JORnADA

V. Setúbal 1-1 Portimonense
Tondela 1-2 Marítimo

Estoril Praia 1-1 Paços Ferreira
Feirense 0-2 benfica

 FC Porto 2-0 Boavista
V. Guimarães 2-1 Desp. Aves
Moreirense 2-1 Belenenses

Chaves 1-4 Braga
Sporting 2-0 Rio Ave

taça dE POrtugal

 
uEfa chaMPiOns lEaguE                 quartOs-dE-final

EurOPa lEaguE     quartOs-dE-final
     1ª Mão     2ª Mão
sevilla-bayern München 03/04  14:45 11/04  14:45
juventus-real Madrid 03/04  14:45 11/04  14:45
liverpool-Manchester city 04/04  14:45 10/04  14:45
barcelona-roma 04/04  14:45 10/04  14:45

     1ª Mão     2ª Mão
arsenal-cska Moskva 05/04  15:05 12/04  15:05
atlético Madrid-sporting 05/04  15:05 12/04  15:05
lazio-red bull salzburg 05/04  15:05 12/04  15:05
rb leipzig-Marseille 05/04  15:05 12/04  15:05

mElhOREs mARcADOREs

EsTATísTIcAs DA PRImEIRA lIgA
MElhOr ataquE Benfica  71 Golos
PiOr ataquE Moreirense  22 Golos
MElhOr dEfEsa fc Porto  14 Pontos sofridos
PiOr dEfEsa Estoril Praia  54 Golos sofridos

29/03 Desp. Aves 15:00 V. Setúbal
30/03 Marítimo 11:00 Feirense
  Rio Ave 13:15 Estoril Praia
  Boavista 15:30 Tondela
31/03 Portimonense 11:00 Moreirense
  P. Ferreira 11:00 Chaves
 benfica 13:15 V. Guimarães
 Braga 15:30 Sporting
02/04 Belenenses 15:00 FC Porto

  1ª MãO 2ª MãO
fc POrtO - sPOrting                          1-0   18/04
dEsP. avEs - caldas                            1-0   18/04

  j g
1-jOnas [bEnfica] 27 31
2-bas dOst [sPOrting] 23 23
3-MOussa MarEga [fc POrtO] 24 20
4-vincEnt abOubakar [fc POrtO] 24 15
5-raPhinha [v. guiMarãEs] 25 14

 
MajOr lEaguE sOccEr 2018

gruPO East
 j P
1-New York City FC 4 10
2-Columbus Crew 3 9
3-NY Red Bulls 3 6
4-Atlanta United FC 3 6
5-NE Revolution 3 4
6-Philadelphia Union 1 3
7-Impact Montréal  3 3
8-DC United 4 2
9-Orlando City 2 1
10-Chicago Fire 2 0
11-Toronto FC 2 0

gruPO WEst
 j P
1-Sporting KC 4 7
2-Los Angeles FC 2 6
3-FC Dallas 3 5
4-Houston Dynamo 2 4
5-LA Galaxy 3 4
6-Vancouver Whitecaps 3 4
7-Real Salt Lake 3 4
8-SJ Earthquakes 2 3
9-Minnesota United 3 3
10-Colorado Rapids 2 1
11-Portland Timbers 3 1
12-Seattle Sounders 2 0

total desinsPiração: PortuGal
Perde Por três Frente à holanda
Portugal mostrou esta segunda-feira a sua 

pior versão na preparação para o mun-
dial de 2018. A equipa das quinas, totalmen-
te desinspirada em genebra, perdeu por 0-3 
frente à Holanda.

Foi um Portugal totalmente renovado, em re-
lação ao encontro com o Egito, este que entrou 
em campo frente à Holanda. Fernando Santos 
fez entrar nove jogadores para o onze, manten-
do Rolando e Cristiano Ronaldo. O capitão da 
Seleção Nacional era o jogador mais avançado 
da equipa das quinas, mas esteve sempre muito 
deambulante: ora aparecia à direita, ora estava 
no meio, ora aventurava-se pelo flanco esquerdo. 
Com Quaresma do lado direito e Manuel Fer-

nandes do lado esquerdo, Bruno Fernandes era 
o homem que aparecia no apoio a Ronaldo. No 
meio-campo estavam André Gomes e Adrien, 
mas todas estas mudanças fizeram com que Por-
tugal apresentasse imensas dificuldades no pro-
cesso criativo, ao passo que na defesa, as coisas 
ainda estavam piores.
Com Cancelo na direita, Mário Rui do lado es-

querdo e Fonte e Rolando no meio, a muita pas-
sividade da defensiva lusa resultou em três golos 
da Holanda, que nem teve que se esforçar muito 
para estar a vencer por esta margem ao intervalo.
Aos 11 minutos, Depay adiantou a laranja me-

cânica, aos 32 Babel cabeceou sozinho na área 

portuguesa para o segundo, e mesmo antes do 
intervalo, Van Dijk teve tempo suficiente para 
armar o remate e fazer o terceiro.
No segundo tempo Portugal entrou melhor. Fer-

nando Santos mexeu e lançou Neto, André Silva 
e Gonçalo Guedes na equipa. Mas mesmo assim, 
golos… nem vê-los. Quaresma ainda tentou de 
trivela, mas esta não era a noite dos campeões 
da Europa. Ronaldo foi sempre um dos mais in-

conformados, mas acabou por sair de campo aos 
68 minutos.
Embora ainda tenham entrado Gelson, João 

Moutinho e João Mário, Portugal era uma equipa 
desanimada, com pouco fio de jogo e sem ideias. 
Para a história fica um péssimo ensaio para o 
Mundial da Rússia e um resultado que a Holanda 
nunca tinha alcançado frente a Portugal. 0-3 foi 
o resultado final.

e-touPeira: toni Pede
“mão Pesada” Para os culPados
com passagens significativas pelo Benfica, 

quer enquanto jogador, quer enquanto 
treinador, toni tem uma visão crítica para 
com os casos que têm assolado o clube da luz.

Confrontado com o momento extra-desportivo 
que os encarnados vivem, em declarações à Rá-
dio Renascença, o agora treinador do Kazma, no 
Kuwait, expressou o seu desejo: “Espero que a 

culpa não morra solteira e que a justiça não tenha 
mão leve para os culpados”.
“Penso que o Benfica, ao longo de oito/nove 

meses tem vindo a ser consumido, e penso que a 
parte mais interessada 
em que a verdade seja 
apurada é o próprio 
Benfica”, afirmou.
Quanto ao momento 

do futebol português, 
Toni pediu ponto final 
na “imagem degra-
dante” que se vai alas-
trando fora das quatro 
linhas semana após 
semana.
“Só haverá uma ma-

neira de se inverter 
toda esta forma de 
viver. As leis têm que 

ser reformuladas, e os castigos, as unidades que 
superintendem no desporto em Portugal, têm 
que funcionar de uma forma diferente”, apelou.
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quando minha empresa 
estava no seu melhor veio 
pior. Minha empresa esta-
va quase em ruínas e meu 
filho estava se tornando 
um viciado em drogas. 
Eu caí em depressão pro-
funda e fiquei viciado em 
pílulas sedativas. Minha 
força de vontade me fez 
ir ver josé e ele removeu 

os vícios do meu filho e meu. Ele melhorou minha 
empresa em 1000%. Eu recomendo josé porque 
ele me conhece das minhas horas mais sombrias.                                 

douglas

é o que meu tio 
fez para roubar 
uma herança do 
meu pai. Ele o fez 
doente com uma 
feitiçaria que qua-
se o matou. Minha 
mãe e eu sempre 
vimos o lado som-
brio do meu tio e 
decidimos visitar 

josé para descobrir que ele preferia vê-lo morto 
do que dar a ele a parte que ele merecia da heran-
ça. graças a deus josé o ajudou, tirou-o da cama 
e recebeu sua herança.                  família simões

Eu tenho minha 
família de volta. 
a mulher que 
queria roubá-
-lo tentou vá-
rias vezes, mas 
josé não permi-
tiu a separação 
ou o divórcio. 
Obrigado josé. 
Minha felicidade 
está completa 
com meu mari-

do e meu filho. Eu recomendo José.
família vicente.


