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PENSAMENTO DA SEMANA

AMIGOS DA SEMANA

JUDITH TEODORO
Advogada em Portugal

CLUBE ORIENTAL PORTUGUÊS DE MONTREAL
O Clube Oriental está de volta, no sábado, 22 de abril pelas 
19h30 a nossa festa tradicional, Baile da Pinha com bons pré-
mios para os concorentes, e música a cargo Paulo Nascimen-
to e o seu DJ vinde de Otava. A ementa será, sopa, salada, 
prato principal Arroz Terra e Mar, sobremesa e café. As emen-
tas são confecionados pelo Mestre Henrique Laranjo. O pre-
ço é: sócios: 35$ e não sócios: 40$. Todos são bem-vindos. 
Todos os caminhos vão dar ao oriental. Esperamos por vós. 

Para reservas: 514-342-4373 ou 514-434-7238.

BIFE DA PÁSCOA
Já é oficial que haverá a 5ª edição da Festa do BIFE DA PÁSCOA que 
vai se realizar no dia 1 de abril de 2023 na sala de festas da Missão 
de Nossa Senhora de Fátima em Laval. A festa será super animada 
com Liliana Oliveira e Vasco Daniel, vindo de Portugal, Júlio Lourenço 
e Gabriela Pereira.
60$ para adultos e 25$ para crianças de 6 aos 12anos. 
Para mais informações ou reservas: 
Carlos Palma 514-961-0770 ou Graça Azeredo 514-449-8854.

BELEZAS DA SEMANA

A HERANÇA REENVIADA DE MASSACHUSSETS

Maria (nome fictício), de 
nacionalidade portu-
guesa, faleceu no Esta-

do de Massachussets, este ano. Formalizou tes-
tamento naquele Estado, que é o da sua última 
residência. 

Faz parte do seu acervo hereditário bens sitos em 
Portugal. Coloca-se novamente a questão de saber 
se se aplica a lei portuguesa (a lei da nacionalida-
de), para regular a sucessão ou a lei do local da 
última residência.

De acordo com o art.º 21.º n.º 1 do Regulamen-
to (UE) n.º 650/2012 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 04 de Junho de 2012, a lei aplicável 
ao conjunto da sucessão é a lei do Estado onde o 
falecido teve a sua última residência habitual no 
momento do óbito. 

Tomando por referência o aludido exemplo, ou 
seja, quando o local do falecimento, tenha ocorri-
do na última residência habitual do de cujus, por 
exemplo no Estado de Massachussets, trata-se em 
primeira linha em enquadrar a natureza jurídica 
daquele país.

Por força da entrada em vigor na ordem jurídica 
portuguesa do referido Regulamento, e nos termos 
da norma ínsita no art.º 21 n.º 1, foi determinado 
que a lei a aplicar à presente sucessão, uma vez que 
o autor da herança, faleceu com a sua última resi-

dência habitual no estado de Massachusetts, nos 
Estados Unidos da América, será a Lei Sucessória 
deste Estado. Contudo, dado que o ordenamento 
jurídico dos Estados Unidos da América é comple-
xo constituído por vários Estados com legislação 
própria e não tem normas internas de conflito de 
leis que determinem a unidade territorial, a lei a 
aplicar à presente sucessão será em princípio a lei 
do Estado do Massachusetts, por ser este, o Estado 
onde teve a sua última residência habitual, deno-
minada “Massachusetts Uniform Probate Code, 
Chapter 190B”, abreviadamente designada por 
MUPC c.190B que faz parte da compilação de leis 
“Massachusetts General Laws”, conforme consulta 
online no sítio oficial do Estadode Massachuset-
ts: https://malegislature.gov/generalLaws/PartII/
TitleII/c hapterl90B).

Atendendo a que o estado de Massachusetts não 
assinou o referido Regulamento Europeu, con-
sultada a lei desse estado, MUPC c. 190B, Secção 
2-401 (Applicable Law), no sentido de verificar se 
da mesma, constam normas de conflitos das quais 
possam resultar reenvios para qualquer outro or-
denamento jurídico, nomeadamente para a lei da 
nacionalidade que é a lei portuguesa ou para a lei 
da localização dos bens, conclui-se que a Lei su-
cessória do Estado do Massachusetts aplica-se à 
herança de qualquer pessoa que tenha tido o do-
micilio neste Estado à data do seu óbito, indepen-
dentemente da sua nacionalidade ou da localiza-
ção dos bens da herança. 

Assim, tendo em conta que a lei aplicável a esta 
sucessão, é a Lei americana do estado de Massa-
chusetts, onde vigora o princípio da livre dispo-
sição de bens por testamento, conforme previsto 
na Seção 2-602 do MUPC c. 190-B, e, sendo válida 
e eficaz a disposição de última vontade efetuada 
pelo testamento, serão habilitados como seus her-
deiros os beneficiários dos testamentos.

Que ao abrigo da legislação supra indicada, a tes-
tadora, neste caso, pode livremente dispor de to-
dos os seus bens por via testamentária, da forma 
que entender, não existindo naquele ordenamento 
jurídico figura semelhante ao instituto da sucessão 
legitimária que pudesse vir a limitar esta disposi-
ção testamentária.

Também por isso e por via do referido testamen-
to, pode dispôs por aquela via da totalidade dos 
seus bens, pelo que não há lugar ao chamamento 
de quaisquer outros herdeiros ao abrigo das nor-
mas de sucessão intestada.

AMIGOS DA SEMANA
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JORGE CORREIA
Cronista do jornal

JOSÉ DE SOUSA
Cronista do jornal

Minar o espírito luso

Esta semana em Portugal há três 
episódios, entre outros, que 
demonstram a corrosão do es-

pírito dos portugueses, algo que te-
nho tentado salientar e que muito me 

preocupa como português. A força de espírito de um 
povo é o fundamento de toda uma nação, e quando 
está doente há sintomas que surgem aqui e ali que, à 
semelhança de um cancro se propagam por todas as 
camadas da sociedade, devendo ser reconhecidas e 
combatidas com cabeça e coração.

Comecemos pelo episódio de insubordinação dos 
marinheiros que se recusaram a cumprir uma missão 
de seguimento de um navio russo ao largo da Madei-
ra, alegadamente por falta de condições de segurança. 
Saliento que esta missão estava no âmbito da NATO, 
missão esta bastante sensível dada a situação entre 
Rússia, a Ucrânia e o resto da Europa. Mesmo que os 
marinheiros nos despertem simpatia pela sua ação, e 
que admito até tenham razão que o navio não se en-
contra em boas condições, a função de um marinheiro 
– soldado dos mares – é cumprir as suas missões, pois 
afinal de contas um soldado é suposto defender a sua 
nação cumprindo as suas missões, em que o risco de 

vida, no limite, faz parte do ofício. Qual a imagem que 
o país passou para o estrangeiro, em particular os nos-
sos parceiros da NATO?

A senhora Christine Ourmières-Widener, diretora 
executiva (CEO) da TAP, foi impedida pelo governo de 
divulgar publicamente os resultados da empresa, ainda 
que o vá fazer em sessão ou sessões privadas para in-
vestidores e instituições financeiras. Perguntarão qual 
o problema? Simpatizemos ou não com a senhora, os 
resultados são positivos e ela é a principal responsável 
por eles, não esquecendo que estão lá mais de três mil 
milhões de euros do contribuinte português. Porque 
razão foi ela impedida de o fazer? É evidente um mal 
estar entre a senhora Ourmières-Widener e o governo 
depois do episódio de saída de uma administradora, 
respetiva indeminização e contratação imediata para 
outra empresa do estado o que levou à demissão de 
um secretário de estado e seu ministro, responsáveis 
estes que apesar da negação inicial, finalmente reco-
nheceram que conheciam o caso quando se começou 
a aprofundar. Um cheiro de mentira pairou no ar e 
temos aqui bode expiatório de um episódio bastante 
nebuloso? Fica a questão. E como fica o país se qui-
ser recrutar um gestor profissional no estrangeiro, que 
imagem fica? O que é certo é o esforço de enxovalhar 
a CEO que está de saída por forma a que a opinião 
pública direcione a sua simpatia para o governo e não 

para a gestora que aparentemente cumpriu o seu man-
dato com sucesso.

O terceiro episódio foi a saída de Teresa Salgueiro, 
presidente da câmara de Matosinhos e presidente do 
conselho diretivo da ANMP (Associação Nacional de 
Municípios Portugueses), e Ricardo Leão, presidente 
da câmara de Loures, de uma conferência promovida 
pela câmara de Lisboa, “30 Anos PER: génese e im-
pacto nos territórios”, quando Cavaco Silva se prepa-
rava para discursar e na qual arrasou o programa Mais 
Habitação que o atual governo socialista pretende im-
plementar. Um episódio de “partidarite aguda”? Por 
acaso não há membros socialistas que se deslocam às 
convenções dos seus adversários políticos, nas quais 
ouvem críticas e concordam ou discordam?

A vulgaridade, a falta de sentido de missão e a falta 
de integridade entre outros aspetos está a alimentar a 
ignorância e o oportunismo conduzindo a sociedade 
portuguesa para um retrocesso, que os portugueses 
até sentem mas são incapazes de sacudir do seu seio 
por não se debruçarem de mente e alma sobre a mes-
ma. Isto só pode ser evitado usando a nossa cabeça e o 
nosso coração, aceitando a responsabilidade, reconhe-
cendo a realidade, sendo respeitoso ainda que discor-
dante, corajoso e bem intencionado para que a alma 
portuguesa não se degrade. 

Última nota, a minha homenagem a Rui Nabeiro, fa-
lecido este domingo passado, fundador da Delta Cafés, 
marca portuguesa da vila alentejana de Campo Maior, 
empresário que considero como um modelo de filoso-
fia pragmática no empreendedorismo e gestão. Vale a 
pena investigar a sua história e partilhá-la com os vos-
sos cônjuges, filhos, netos, outros familiares e amigos, 
portugueses e canadianos, pois mesmo se por vezes 
somos críticos contundentes temos de reconhecer o 
que é bem feito e as obras boas que ainda ocorrem na-
quele canto à beira mar plantado.Devo escrever uma asseadis-

sima noite de boa comida, 
boa companhia e uma sala 

cheia de gente linda. 
Bom nem todos... a começar por eu 

próprio, mas às vezes a beleza não é só exterior, mas 
minha comadre Escolástica a que está sempre de olhos 
vivos e penetrantes quando vá às festas disse-me: "José 
não escrevas no teu Jornal o que vou te dizer, mas alguns 
vão p'rás festas e olham pra mim, sabendo que a gente se 
conhece bem, frente a frente, nem uma boa noite te dão, 
passa fora". 

Não faças caso abençoada, o importante foi que se 
passou uma noite maravilhosa, mágica na Casa dos 
Açores, com os membros da direção sempre em cima 
da situação para que tudo decorresse bem, e foi o que 
aconteceu. 

Passamos uma linda soirée… rodeados de gente lin-
da. Já lá vai muito tempo que não via o talentoso artis-
ta António Horácio, sem dúvida nenhuma, um artista 
completo, toca canta e regala alma, coisa muito impor-
tante gente feliz e outra loiça.

A fadista de fama Jordelina Benfeito também estava 
naquele lindo salão da Casa dos Açores. E cantou um o 
Xaile de minha mãe a pedido da esposa do Luís.

Coisas do Corisco

A nossa comunidade está cada vez mais festiva, é 
festas e jantares por por todos os lados, as associações 
portuguesas se me fio à Casa dos Açores podem contar 
com voluntários de luxo e sempre sorridentes para fa-
zer estas lindezas de convívios. E, para quem não vá às 
festas podem ir dar um olhadela nos asseadissimos re-
tratos que o grande fotógrafo Cabral Maria Humberto 
tira e mete à disposição de todos, alguns retratos são 
tão lindos com gente ainda mais linda, estou pensando 
entre outros a sempre prefeita e bem vestida com um 
lindo sorriso, a Idelta que ao do seu maridinho José e 
sua netinha, sinceramente é um regalo vê-los.

Bom já basta de flores, assim devo por um ponto final 
nesta lindeza de coisas.

"O problema sempre foi procurar alguém pra envelhe-
cer junto, quando o verdadeiro segredo está em encon-
trar alguém com quem possamos ser crianças sempre", 
Charles Bukowski.
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Anjou, 40 anos ao serviço da comunidade
SYLVIO MARTINS
FOTOS DE: HUMBERTO CABRAL
           JOÃO ARRUDA

Depois de três anos fechados é 
bom de sair de casa e aproveitar 
dos bons momentos e o ano de 

2023 está recheado de grandes momentos, e um des-
tes é o qquadragésimo aniversário do Centro Comu-
nitário do Espírito Santo de Anjou.

Nasci e vivi na comunidade de Anjou. Estive presente 

na primeira dominga de Anjou, vi a associação nascer, 
estive presente na primeira grande festa do Espírito 
Santo e fui um deles que pisou o pé no centro situado 
no 8670, rua de Forbin-Janson. Vi os bons momentos 

e maus momentos. 
E no dia 18 de março assinalou-se este grande evento 

chefiado pelo presidente, José Costa.
Eu sempre admirei este presidente, nunca gosta de  

atrasar uma festa então ele iniciou este evento para 
agradecer os convidados, tal como os orgão da comi-
nicação social, associação e pessoas que ajudaram a 
associação ser ainda melhor do que estava.

Foi um lindo momento onde o centro nos agradeceu 
mas ao mesmo tempo todos o que estavam no palco 

são elementos importantes da nossa comunidade, que 
ajuda a fortalecer a nossa comunidade sem eles a co-
munidade seria mais pobre.

Nesta noite tive o privilégio de ver e falar com vários 
presidentes antigos do centro, pessoa que apoiou du-
rante muitos anos, empresas que está sempre lá para 
ajudar, colaboradores e simpatizantes. 

COMUNIDADE
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Quero salientar a presença do Sr. Eduíno Moniz que 
foi um dos fundadores do Centro Comunitário do Es-

pírito Santo de Anjou e que ao mesmo tempo é um 
membro importante do jornal A Voz de Portugal.

A música esteve a cargo de Eddy Sousa e Tony Mi-
ckael que fizeram um espetáculo sensacional porque 
tocaram durante quase 6 horas sem parar,... o que foi 
inétido num show como esse. Toda a sala adorou e 

também eu que gostei da música. O jantar foi sabo-
roso e o serviço foi impecável, o grupo Folclórico & 
Etnográfico Português de Montreal fez um serviço 5 
estrelas nesta noite. É importante de notar a presença 
do Consul-Geral de Portugal, Francisco Saraiva, dire-
tor da Caixa Portuguesa, Jorge Cruz. 

Parabéns aos organizadores e a todos os presentes que 
sem eles não havia festa... Feliz Aniversário ao Centro 
Comunitário do Espírito Santo de Anjou.

COMUNIDADE
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PADARIA
PORTUGUESA

com boa
clientela vende

por motivo
de saúde

PREÇO
SENSACIONAL

NOVO NO MERCANOVO NO MERCADODO

SYLVIO MARTINS

10ª edição do Festival Portugal

Já lá vão 10 anos que o  
Festival Portugal exis-
te. Muitos não acredi-

tavam outros acreditam 
mas não são muitos. É importante de 
notar que 2020 não aconteceu nada, 
e que foi só a inauguração oficial da 
Mural da Amália Rodrigues, mas em 

espetáculo nada aconteceu, 2021 foi 
um espetáculo virtual tal como o ano 
2022, onde todas as festas portugue-
sas fizeram mas não o festival, eles 
fizeram na sala do Rialto, uma das 
mais lindas salas em Montreal mas 
um festival deve-se respirar, deve ser 
no ar livre onde todos vão ouvir a mú-
sica e a música vai chamar todos para 
vir e celebrar o nome e a cultura do 
nosso país, Portugal.

Todas edições há sempre um artis-

ta que sobresaia entre todos eles. Este 
ano é difícil escolher um porque Rui 
Bandeira, Marco Rodrigues e o filho 
do Roberto Leal (que vai homenagear 
o seu pai), são realmente boas escolha 
para fazer um grande sucesso para um 
festival. Sem esquecer os outros artis-
ta tal como Jordelina Benfeito, Kara 
Miranda, DJ Rafeiro, Marisa Oliveira, 
Manel the Island Man, July Freitas e G 

Pinto são boas escolha para enriquecer 
o Festival.

Agora o meu problema é 26, 27 e 28 
de maio,... Eu sei que vais ser conjun-
tamento com o Espírito Santo da Santa 
Cruz.

O mês de junho foi dedicado a Por-
tugal... Não sei porquê mas é o mês de 
Portugal.

E, quando um político canadiano ou 
mesmo quebequense pergunta-me o 
que vocês vão fazer durante este mês.

Eu responde que vai haver duas ou 
três festinhas dos Espírito Santo e vão 
celebrar o Dia de Portugal no Parque 
de Portugal. 

E cada um pergunta-me,... Só isso?
Neste momento é só isso,... o jornal 

vai festejar o seu aniversário em breve, 
acho que vai haver 1 ou 2 eventos sobre 
os 70 anos da emigração portuguesa, 
mas nada oficial ainda, é só algumas 
pessoas a falar aqui e ali. E haverá a fes-
ta de São João através na comunidade 
portuguesa de Montreal.

Devemos compreender que o MÊS 
DE PORTUGAL deveria ser apresen-
tar Portugal à Montreal, representar a 
nossa comunidade através do Canadá. 
E é só discursos no parque de Portu-
gal que vai celebrar o nosso país, acho 
muito pouco para uma comunidade 
tão rica.

É claro que as festividades vão ser me-
moráveis com um orçamento bastante 

interessante e que vai ser muito positi-
vo para os dirigentes do Festival.

No final, toda a mesa principal che-
fiada por Joe Puga o presidente e fun-

dadore, Marta Raposo (Apresentado-
ra), Daniel Loureiro (Conselheiro da 
Comunidade), Jorge Cruz (Diretor da 
Caixa Portuguesa), Isabel dos Santos 
(porta-voz), e Arthur Sousa (o Mor-
domo da Santa Cruz), e onde estava o 
Consul-Geral de Portugal nesta mesa... 
uma das pessoas mais importante da 
comunidade nem teve a oportunidade 
de falar uns momentos!

Tudo isso foi no lindo restaurante 
Casa Minhota que está situado no 3959 
Boul. St Laurent onde tivemos a opor-
tunidade de ver a apresentação desta 
nova edição do Festival Portugal. 

Para finalizar parabéns ao Festival, e, 
que continua a surpreender a comuni-
dade portuguesa a cada ano.
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SYLVIO MARTINS

Paulo Nascimento uma pérola rara de Otava

O Clube Oriental 
de Montreal tem 
sempre pequenas 

surpresas para a nossa comunidade, já 
teve muitos artistas pequenos e de re-
nomme que pisaram esta palco e des-

ta vez vamos ver e conhecer mais um 
artista desconhecido na nossa comu-
nidade.

"Paulo Nascimento nascido em Lyon 
França em 1971 emigrou para Toronto 
em 1988, com seus pais e irmão. 

Casou-se com sua esposa Paula Nas-
cimento desse matrimónio nasceu sua 
filha Jessica Nascimento do qual já é avô 

do Hugo. 
Depois de casado foi viver para Ottawa 

é sempre envolvido com a comunidade 
portuguesa dessa região. 

Foi presidente da escola Portuguesa do 
Lusitânia por vários anos, depois tam-
bém esteve em várias direções do clube 
do Lusitânia até que esteve como presi-
dente por seis anos, também foi mem-
bro do concelho consultivo das comuni-
dades por alguns anos. 

Nos anos que foi presidente do Lusitâ-
nia P.R.C teve a honra e o privilégio de 
receber vários órgãos do governo portu-
guês no seu clube como, o Dr José Luís 
Carneiro, o Primeiro Ministro António 

Costa, o Presidente do Governo Regio-
nal dos Açores o Dr. Vasco Cordeiro e 
outros mais. 

Já com uma agenda repleta de espetá-
culos pelas nossas comunidades de Ot-
tawa, Gatineau, Montreal, Kingston e 
Portugal e com uma grande paixão pela 
música desde criança e com uma comu-
nidade que sempre o apoio tenta sempre 
os surpreender pela positiva".

Quero agradecer o Sr. Paulo Nasci-
mento pelas informações e convido to-
dos para vir a festa do Baile da Pinha.
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O Normal vai chegar quando?

Em breve as férias, um ano de 
trabalho, de rotinas mas são 
rotinas da vida moderna, em 

tudo facilitadas mas que nunca deixarão de ser 
rotinas.

Ninguém conseguirá dizer que não sente cer-
ta nostalgia quando compara o presente com o 
passado, e agora com os horrores de uma guerra, 
é se pensa no futuro as planificações projeções e 
estatísticas nada acrescentam de valor em relação 
ao futuro.

A Humanidade tenta ajustar-se a um NORMAL 

desconhecido impossível de decifrar o seguro e o 
calculado deixam de o ser e percebemos que se 
calhar nunca tivemos controlo nenhum das nos-
sas vidas. 

Hoje temos uma oportunidade de todos indivi-
dualmente e coletivamente, colocarmos em causa 
a forma como até aqui temos conduzido as nossas 
vidas, estas assentes em falsa e ilusória realidade 
dominadas por uma economia agressiva e impo-
sitiva, uma falsa felicidade baseada no ter ao con-
trário do ser.

Um conjunto de socialismo assente noutros mo-
mentos históricos completamente desfasados da 
actualidade, mas que alguém de alguma forma 
teima em não os largar, é tempo de parar velhos 
costumes.

JORGE MATOS
admin@avozdeportugal.com
Diretor do jornal

'Please Please Me'. Há 60 anos, 
os Beatles lançavam o primeiro álbum
Faz esta quarta-feira, dia 22 de março, 60 

anos que os Beatles lançaram o seu primei-
ro álbum, 'Please Please Me'.

Apesar do sucesso do disco, lançado no Reino 
Unido a 22 de março de 1963, este foi gravado às 
pressas, em apenas um dia, devido ao êxito do sin-
gle homónimo, e, segundo conta a imprensa in-
ternacional, com Paul McCartney e John Lennon 
constipados.

Mal foi lançado, 'Please Please Me' foi direto para 
o top 10 da 'UK Albums Charts'. No dia 8 de maio 
chegou ao topo da tabela e lá permaneceu duran-
te 30 semanas, altura em que foi substituído por 
'With The Beatles', o segundo álbum da banda.

Seis anos a bater de porta 
em porta sem sucesso

O êxito dos Beatles só foi possível graças à per-
severança dos quatro membros que constituíam 
o grupo e de duas pessoas que acreditaram neles: 
Brian Epstein (dono de uma loja de discos e 'ma-
nager' dos Beatles) e George Martin (produtor mu-
sical).

Durante seis anos, Paul McCartney, John Lennon, 
George Harrison e Pete Best (mais tarde substituí-

do por Ringo Star), todos naturais de Liverpool, 
bateram de porta em porta, sem sucesso.

Uma persistência que valeu a pena. 
Os Beatles não só se transformaram numa das 

bandas mais conhecidas do mundo, como marca-
ram o nascimento de uma nova geração de música 
pop e inspiraram sucessivas de gerações de músi-
cos.

Dores no pescoço? É
muito possível que o 
culpado seja o telemóvel

Durante os últimos anos, os dispositivos e ecrãs tor-
naram-se objetos essenciais imprescindíveis no dia-a-
-dia. Algo que tem uma série de desvantagens. Entre 
as mais incómodas está, sem dúvida, o facto de que o 
telemóvel é, muitas vezes, o responsável pelas dores 
que sente no pescoço, diz o médico Neel Anand, ao 
site BestLife. 

'Tech neck' é o nome que os especialistas dão a esta 
condição, já que as dores resultam de estar horas com 
o pescoço esticado, enquanto se olha para baixo em di-
reção ao telemóvel ou tablet. 

"Fazer isso durante muito tempo estimula uma posi-
ção não natural da cabeça, que aumenta o stresse no 
pescoço, na parte superior das costas e nos braços", 
acrescenta o médico. Quando é algo que não se faz 
muitas vezes, em princípio, a condição não se mani-
festa, mas se for um hábito frequente a história já é di-
ferente. É a "repetição de trabalhar contra a mecânica 
natural do corpo que causa as dores e possíveis lesões". 

Fazer exercício, melhorar a postura, fazer pausas e 
mudar de posição, regularmente, são as melhores for-
mas de contrariar isto e aliviar as dores.
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Comissão de inquérito à TAP quer fazer
60 audições. Começam para a semana
A comissão de inquérito à TAP vai ouvir 60 per-

sonalidades e as audições começam na próxi-
ma semana, estando entre as seis primeiras a 

IGF, a ex-administradora Alexandra Reis, a presiden-
te executiva e o presidente do Conselho de Adminis-
tração.

De acordo com o presidente da comissão parlamentar 
de inquérito à tutela política da gestão da TAP, o socia-
lista Jorge Seguro Sanches, as seis primeiras audições 
vão nas próximas três semanas, estando ainda por defi-
nir a ordem de acordo com os contactos com as perso-
nalidades que vão ser ouvidas.

Para além do inspetor-geral das Finanças, António 
Ferreira dos Santos, da ex-governante Alexandra Reis, 

da presidente executiva, Christine Ourmières-Widener, 
do presidente do Conselho de Administração, Manuel 
Beja, juntam-se a este primeiro grupo, que começa a ser 
ouvido a partir da próxima semana, o administrador fi-
nanceiro, Gonçalo Pires, e o presidente da CMVM, Luís 
Laginha de Sousa. 

Os 60 pedidos de audição dos diferentes partidos com 
assento na comissão foram aceites durante a reunião, 
mas depois os deputados que compõem a mesa e coor-
denadores ficaram a decidir à porta fechada quais se-
riam os primeiros seis nomes a ser ouvidos. Entre os pe-
didos dos partidos, há vários nomes que se repetem em 
todos os requerimentos, entre eles a presidente executi-
va da TAP, o presidente do Conselho de Administração, 
Manuel Beja, a antiga administradora e ex-governante 
Alexandra Reis, o ex-ministro Pedro Nuno Santos e 
atual responsável pelas Finanças, Fernando Medina. O 

partido que apresentou mais pedidos foi o PSD, com 43 
personalidades, enquanto as listas mais reduzidas fo-
ram as do PS e do Chega.

Apesar do tema das audições ter sido o primeiro na 
agenda, o presidente optou por começar com uma ex-
posição sobre o ponto de situação dos pedidos de do-
cumentação. 

Segundo Seguro Sanches, a maioria dos documentos 
já foi entregue no parlamento -- faltando responder cer-
ca de 20 pedidos -, havendo, no entanto, 100 que chega-
ram classificados pelas entidades.

O presidente da comissão explicou que a Assembleia 
da República não dispõe de um software certificado 
para garantir "os níveis de segurança" exigidos para a 

consulta dos documentos e foi decidido disponibilizar 
uma sala -- batizada pelo deputado do PCP Bruno Dias 
como "sala das coisas secretas" -- com 10 computado-
res para que as pessoas autorizadas possam aceder aos 
mesmos.

No entanto, Seguro Sanches adiantou que a partir de 
sexta-feira começará a ser feito um esforço para a des-
classificação de todos documentos em que isso seja pos-

sível, que o presidente antecipou que será "um conjunto 
significativo de documentos".

Durante a discussão deste tema, a deputada do BE 
Mariana Mortágua manifestou preocupações sobre 
a garantia de que todos os grupos parlamentares têm 
acesso a esses terminais, bem como a disponibilidade 
sala e o respetivo horário, receios aos quais se associou 
o deputado do PSD, Hugo Carneiro.

NOTÍCIA
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CARNEIRO: Carta Dominante: a Estrela, que significa Proteção, 
Luz. Amor: Cuidado com relacionamentos que lhe causam 
sofrimento. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de 
cabeça. Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável, 

poderá receber bons resultados.
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: Período caracterizado 
por dúvidas que podem fazê-lo 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 uma 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 maior tendência para a fadiga. Descanse mais. Dinheiro: Não 

seja demasiado autoconfiante, pois as situações podem não correr como 
o previsto. Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

LEÃO: Carta Dominante: o Papa, que significa Sabedoria. 
Amor: 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 a este nível, 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 criarão um clima 
tranquilo na vida sentimental. Saúde: Encontra-se num período 

favorável, mas atenção à tendência para cometer 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. Poderá encontrar um novo amor ou 
solidificar o relacionamento atual. 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: Viverá momentos de grande harmonia 
familiar e sentimental. Saúde. Não terá motivos de preocupação. 
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 recente poderá acabar, mas não se 
preocupe, pois haverá ótimas novidades a nível afetivo no futuro. 
Saúde: Gozará de grande vitalidade. Dinheiro: Siga os conselhos 

de peritos antes de iniciar um novo projeto, 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 bem 
antes de assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação deverá 
ser mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda nas compras, não 

está no momento indicado para fazer despesas. 
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 dores de rins. Dinheiro: É provável que tenha de enfrentar alguns 
problemas, 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 com dores de pernas e musculares. 
Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados, planifique bem as suas 
despesas. Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

CRÓNICA

ANTÓNIO
PEDRO COSTA
antoniopcosta@gmail.com
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Chegou ao fim a aventura

Ponta Delgada Capital Euro-
peia constituiu uma verda-
deira e apaixonante aventura, 

para uma equipa jovem que ousou 
empreender um objetivo, que bem poderia ter sido 
a concretização de um ideal de todos os açorianos. 
Tudo começou em março de 2021, e termina agora, 
em março de 2023. 

O resultado é um relatório que traça um retrato do 
que foi feito, ao longo de 18 meses, e deixa recomenda-
ções sobre o que deve ser continuado, neste processo, 
cujas recomendações resultaram também de uma aus-
cultação pública, que foi levado a cabo e da reflexão 
conjunta, em participaram um total de 150 pessoas, 
perspetivando-o em direção a infinitas possibilidades, 
tomando a cultura como ferramenta de transforma-
ção. A Estratégia Cultural Ponta Delgada 2030 será o 
guia e um processo contínuo de auscultação pública 
sobre o legado, que pretende continuar o trabalho ini-
ciado.

Nascido de um movimento cívico “Por uma Capital 
Europeia da Cultura nos Açores em 2027”, onde mais 
de 800 açorianos de sectores tão diversos, como da 
área cultural, passando pela sociedade civil, assinaram 
um manifesto público impulsionador de apoio à for-
malização da candidatura açoriana. 

Os açorianos viveram o sonho de poder concretizar 
um projeto cultural catalisador, tendo em vista a trans-
formação social e económica da nossa Região como 
um todo. Se o resultado da candidatura constituiu um 
balde de água gélida para todos os que se envolveram 
no projeto, o recuo de alguns Municípios parece mos-
trar que nem todos os atores políticos embarcaram de 
“alma e coração” no navio, que teve de enfrentar tem-
pestades e bonanças. 

Apesar de tudo, foram envolvidos no projeto os pro-
tagonistas dos sectores culturais e criativos e a popu-
lação em geral, que apesar do surto pandémico de 

covid-19, então vigente, se traçou um conjunto de ob-
jetivos que criaram o conceito para a candidatura.

Todo o trabalho visou reforçar a capacidade de aqui 
se promover o potencial cultural e criativo de Ponta 
Delgada estendendo-se por toda a ilha, pelo arqui-
pélago dos Açores, pela Europa e pelos territórios da 
nossa diáspora. Por outro lado, houve a preocupação 
da equipa aprofundar as ligações entre a natureza e a 
atividade humana, através de práticas culturais e artís-
ticas, alinhadas com os objetivos de desenvolvimento 
sustentável. Um trabalho gigantesco que se aplaude.

De acordo com o júri internacional que analisou as 
candidaturas portuguesas, “a proposta de Ponta Del-
gada foi única e estava bem enraizada no local, bem 
como promissora na sua mensagem europeia e inter-
nacional mais ampla e demonstrou claros avanços des-
de a fase de pré-seleção em todos os critérios e o pro-
grama assentou num forte sentido de pertença e num 
envolvimento transversal e alegre das pessoas”. 

Por outro lado, os mesmos peritos consideraram en-
tre outras apreciações que a proposta de “Ponta Delga-
da – Capital Europeia da Cultura” estava “bem inseri-
da numa estratégia cultural de longo prazo, com apoio 
institucional unânime e um orçamento operacional 
justo, encontrando-se o programa de extensão com 
uma perspetiva perspicaz de fora para dentro e é bem 
explicado. A estratégia de envolvimento do público 
também é boa e o engajamento das novas gerações é 
bem desenhado”. Tal apreciação mostra bem como a 
candidatura de Ponta Delgada foi deslumbrantemente 
concebida por uma equipa tecnicamente bem estrutu-
rada e apresentada. 

De facto a equipa-base, responsável pela elaboração 
do dossiê de candidatura, bem como para desenvolver 
todas as iniciativas de participação ligadas a este pro-
cesso foi constituída por António Pedro Lopes, diretor 
artístico da candidatura, Diana Diegues, gestora de 
projetos, Inês Linhares Dias, gestora de comunicação 
e marketing, João Rebelo Costa, arquiteto e gestor de 
projetos, Paula Pavão, produtora e administrativa, Rita 
Serra e Silva, coordenadora do (des)Envolvimento de 
Públicos e Participação.

A 7 de dezembro de 2022, a presidente do júri eu-
ropeu Beatriz Garcia anunciou que o título da Capital 
Europeia da Cultura 2027 iria para Évora. Na mesma 
ocasião, o Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva 
anunciou a figura de Capital Portuguesa da Cultura 
para as três restantes cidades finalistas, com uma con-
tribuição do Governo da República de €2 milhões. 
Ponta Delgada será Capital Portuguesa da Cultura em 
2026, depois de Aveiro (2024) e Braga (2025). Saiba-
mos aproveitar tal oportunidade de ouro para mostrar 
ao país toda a singularidade da nossa cultura e identi-
dade, tão peculiares no contexto de todo o País.

Chegados ao fim, é tempo de felicitar a arrojada equi-
pa a quem se deve o sucesso deste caminho trilhado, 
esperando-se muito sucesso na prossecução e concre-
tização dos desafios e exigências a cumprir até atingir 
o objetivo do honroso título de Capital Portuguesa da 
Cultura.
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HÉLIO BERNARDO LOPES

CRÓNICA

A NOVA MODA

Aí está já, e bem vivinha, a 
nova moda da sociedade 
portuguesa: os ataques ao 

Almirante Henrique de Gouveia e 
Melo. Num ápice, num autêntico 

arrastamento comunicacional, eis que o nosso al-
mirante se viu transformado num saco de boxe. 
Depois de ter sido considerado por (quase) todos 
como bestial, ei-lo cabalmente passado a besta.

De modo concomitante, os militares que se recu-
saram a cumprir a ordem do comandante do N.R.P. 
Mondego viram-se transformados em autênticas 
vítimas e garantidos heróis, todos eles repletos de 
saber naval e com provas dadas desde há muito e em 
lugares os mais diversos. Claro está que se percebe 
o que poderá estar aqui em causa, muito para lá da 
alegada insubordinação dos 13 militares. Desde que 
se percebeu que o êxito do trabalho de Gouveia e 
Melo neste criou uma fama de português com dis-
ciplina e capacidade de organização, que passou a 
temer-se a possibilidade de uma candidatura presi-

dencial independente...
Tudo passou, depois, a crescer no domínio do 

medo da classe política, que hoje domina, através 
dos partidos, o exercício da soberania nacional. E 
depois, Henrique de Gouveia e Melo é um militar... 
Uma condição sempre tão apadrinhada, mas igual-
mente marginalizada no domínio da nossa vida po-
lítica. Um facto para que contribuiu, em boa medi-
da, o que se pôde ver com António Ramalho Eanes, 
que depois de passar por um perigoso esquerdista 
– é o momento da gargalhada –, se veio a revelar 
como um albicastrense, católico e naturalmente 
alinhado pela Direita. O que se tem passado com 
o Almirante Henrique de Gouveia e Melo mostra 
bem como a dita democracia portuguesa tanto tem 
de meramente artificial. No fundo, os portugueses 
pouco lhe ligam, apenas desejando um mínimo 
de condições de vida digna. E se ser cumpridor e 

exigente, tal como patriota e bom organizador, são 
excelentes qualidades, como marcas de um militar, 
partidariamente exterior a máquinas de interesses, 
bom, acabam por constituir-se num risco que está 
já a levar ao pânico que se tem podido observar.

Um dado é hoje certo para (quase) todos os por-
tugueses: o Almirante Henrique de Gouveia e Melo 
é alguém com elevado prestígio junto da sociedade 
portuguesa, e é um concidadão muito independente. 
Simplesmente, tal está já a mostrar o que realmen-
te se passa na classe política portuguesa: ninguém, 
nesta, o quer, nem sequer defende. Pelo meu modo 
de ser, no seu lugar deixaria de parte qualquer ideia 
de ser candidato ao Presidente da República, certo 
de que poderá encontrar paz pessoal e familiar num 
outro lugar e numa diversa função. Objetivamen-
te, a nossa classe política, em veloz e forte perda de 
prestígio há muito, simplesmente não o merece.

Investigadores da UMinho
desenvolvem nanomateriais para 
terapia combinada do cancro

Uma equipa dos Centros de Física e de Quí-
mica da Escola de Ciências da Universidade 
do Minho (ECUM), com a colaboração do 

Instituto de Polímeros e Compósitos, da Faculdade 
de Farmácia da Universidade do Porto e do Cen-
tro CINBIO da Universidade de Vigo, desenvolveu 
novos nanomateriais que permitem a libertação 
controlada e localizada de fármacos utilizados, por 
exemplo, no combate ao cancro.

Os cientistas conceberam um hidrogel contendo 
nanopartículas de ouro, que permite a libertação de 
fármacos e o controlo da taxa de libertação através do 
uso de um laser na região do infravermelho, algo que 
não acontece com os medicamentos tradicionais. Os 
primeiros resultados do estudo foram tema de capa 
da conhecida revista Soft Matter, da Royal Society of 
Chemistry. “Na quimioterapia convencional, gran-
de parte do fármaco que é administrado tem efeitos 
adversos no organismo, e o que atua no local alvo é 
uma pequena parte. Com este material, conseguimos 
ultrapassar essa limitação, pois é aplicado localmente 
e controlamos a libertação do fármaco, ajustando a te-
rapia e evitando que o paciente tenha que ir constan-
temente fazer tratamentos ao hospital”, refere Sérgio 
Veloso, investigador do Centro de Física e aluno do 
doutoramento em Física na UMinho. O avanço permi-
te ultrapassar limitações na administração de fárma-
cos antitumorais, nomeadamente a baixa solubilidade 
em água, a baixa biodisponibilidade e efeitos secun-
dários adversos. A formulação em gel engloba lipos-
somas, que possibilitam o encapsulamento do agente 
bioativo, e nanopartículas de ouro, que permitem que 
a aplicação de radiação infravermelha resulte num au-
mento da libertação do fármaco encapsulado, por via 
do aquecimento local promovido pelas nanopartícu-
las, conhecido como hipertermia. Por sua vez, a hiper-
termia atua como terapia adjuvante e contribui para o 
aumento da eficácia do agente bioativo. O estudo per-
mitiu compreender diferentes fatores que influenciam 
a resposta do material ao estímulo laser, além de saber 
como modelar as propriedades do gel com os compó-
sitos utilizados.“Temos indicações bastante positivas. 
O material é biocompatível e temos resultados muito 
promissores”, acrescenta Sérgio Veloso.

Universidade do Minho 
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ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS
333, rua de Castelneau E., Qc., Montréal T.: 514.495.3284
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
1815, rua Favreau, Laval, Qc., H7T 2H1 T.: 450.681.0612
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
4170, rua Saint-Urbain, Montréal, Qc., H2W 1V3 T.: 514.844.2269
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE LASALLE
2136-A, rue Pigeon LaSalle, Qc., H8N 1A6 T.: 514.366.6305
ASS. SAUDADES DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE
229, rue Fleury Ouest, Qc H3L 1T8  T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO APES
9515, rua Hochelaga, Montréal, Qc., H1L 2R1 T.: 514.353.1550
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO
8670, rua de Forbin-Janson, Montréal, Qc.,  H1K 2E9 T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL
4000, rua de Courtrai, Montréal, Qc., H3S 1C2 T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL
4397, Boul. St-Laurent, Montréal, Qc., H2W 1Z8 T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406

IGREJAS
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LAVAL T.: 450.687.4035

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

CENTROS
CENTRO D'AÇÃO SOCIO-COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045
CENTRO DE AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804 PIADINHAS

HORIZONTAIS: 
1. Já começou, com uma pequena subida da temperatura. 
2. Dinheiro (gíria). O banco que comprou o Credit Suisse. 
3. Rubídio (s. q.). Imensidade (fig.). Marcou manifestação 
em Lisboa para 25 de Abril. 4. “Bem que se faz por (...) 
não tem duração nem valor”. Filtrada. 5. Larva que se cria 
nas feridas dos animais (Brasil). Irritar. 6. Grande vonta-
de. Elas. 7. Entregou ao planeta um “guia de sobrevivên-
cia para a humanidade”. Porta-bagagens. 8. Eia! (interj.). 
Motejo. Érbio (s. q.). 9. No caso de. Tímido. 10. Deserto. 
Aresta inferior de um telhado. 11. Cavidade subterrânea. 
“Em” + “ela”.
VERTICAIS:
 1. Estão mais infelizes. 2. Que parece bom, mas não o 
é. Quinto imperador romano. 3. Internet Protocol. Mau 
costume (fig.). Ministério da Cultura. 4. Blandícia. Arma-
da Portuguesa. Corda de reboque. 5. Levantara. Acreditei. 
6. Regressar. Nevoeiro húmido e espesso. 7. Preposição 
que indica lugar. Prefixo (aquém de). Chegue aos ouvidos. 
8. Redução de senhor (pop.). Edgar (...), filósofo francês 
que aos 101 anos, publicou o seu segundo livro de 2023. 
9. Edil. Centésima parte do hectare. 10. Banquete que se 
dá pela ocasião do casamento. Lúgubre. 11. Meter entre 
aspas (Gram.). Armadilha (regional).

CRUZADAS

CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL
2020 Boul. Robert-Bourassa, 
suite 2425, Montreal, Québec

H3A 2A5 Canada

T.: 514 499 03 59
consulado.montreal@mne.pt
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 Pe. José Maria Cardoso
 Roberto Abarota
 Telmo Barbosa
 Tony Saragoça
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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. Nora: 450-628-5472

Companhia de construção e jardins procura pe-
dreiros e homens com experiência no “Pavé uni” 
melhor salário na indústria. Estamos a procura 
igualmente de homens sem ou com pouca expe-
riência.

Contactar David 514-979-5604. 
Envie o cv para david@swdla.com

Visite o nosso website para ter uma ideia 
do trabalho a fazer www.swdla.com

DaRocha WEBSTER
PAYSAGES

EMPREGOS

PEQUENOS ANÚNCIOS UMA ESCOLHA CERTAUMA ESCOLHA CERTA
TEL.: 514TEL.: 514--299299--15931593

Você procura uma empresa e um patrão que saiba 
valorizar o seu trabalho pelo seu justo valor? Você 
pode ter um salário entre 35 à 40$ a hora. Pode nos 
contactar:

ROBERTO TAVARES
514-992-1586 OU

info@terrassementterranova.com

Precisa-se de um padeiro para uma padaria italia-
na na zona NDG com experiência a tempo inteiro. 

Deve falar um pouco de inglês ou francês.
NICK: 514-267-4152

† ANTÓNIO VENTURA
1934-2023

Faleceu em Montreal, no 
dia 16 de março de 2023, 
o Sr. António Ventura, com 
88 anos de idade, natural 
da Vila de Rei, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa 
Maria Emilia Dias, suas 
filhas Maria Luisa (Alberto 
Ribeiro), Maria do Rosario 
(Herminio Ramos). Seus 
netos Cindy (Pedro), Nancy 
(Marcelo), Karina (Marco), 
Kathleen e Kevin. Seus 
bisnetos William, Anthony, 
Matthew, Luca, James, 
Milan e Nico, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Les Espaces MEMORIA
4231, Boul. St-Laurent, MONTREAL, QC
www.memoria.ca
514-277-7778 
O velório terá lugar quinta-feira, 23 de março das 17h 
às 21h. O funeral será sexta-feira 24 de março na igreja 
Santa Cruz às 10h. Renovam com profunda saudade a 
missa do 7º dia sábado 25 de março às 18h. A familia 
vem por este meio agradecer a toda as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que 
de qualquer forma, se lhes associam na dor. Bem Haja.

Costureira / criadora de amostras, 3 dias por 
semana ou a tempo inteiro. Pequena oficina de
confecção de togas para advogados e juízes. 

Perto do métro Rosemont. Remuneração à hora
 ou à peça, segundo os anos de experiência. 

Bilinguismo seria uma mais valia.
Erika Eriksson : 514-436-5156 

erikaeriksson@icloud.com

EMPREGOS

†

†

A Mercearia, MARCHÉ SÁ, 
está a procura de uma 

senhora para caxeira. Deve 
falar francês e português 
e trabalhar da segunda 

até sexta, 35h a 40h.
Benny: 514-842-3373

MARIA DA LURDES DA SILVA
1932-2023

Faleceu em Montreal, no dia 
19 de março de 2023, com 
91 anos de idade, a senhora 
Maria da Lurdes da Silva 
natural de Rosario, cidade da 
Lagoa, São Miguel, Açores. 
Esposa do já falecido senhor 
Francisco Medeiros. Deixa na 
dor suas filhas Maria Adelina 
(João Felix) e Ana. Seus 
netos Mike (Marlene), Janson 
(Cristina), Nelson e Ashley. 
Seus bisnetos Vasco, Dessa, 
Lucia e Cristiano. Sua irmã 
Conceição, cunhados/as, 
sobrinhos/as, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Les Espaces MEMORIA
1120, Jean-Talon E., MONTREAL, QC
www.memoria.ca | 514-277-7778 
O velório foi quarta-feira 22 de março de 2023 das 14h 
às 17h e das 19h às 21h. Quinta-feira 23 de março das 
8h às 9h30 seguir-se-à o funeral às 10h na igreja Santa 
Cruz e será sepultado no cemitério Notre-Dame-des-
Neiges. Renovam com profunda saudade a missa do 
7º dia que vai se realizar na sábado às 18h30 na igreja 
Santa Cruz. A familia vem por este meio agradecer a 
toda as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor. Bem Haja.

JOÃO NETO DOS SANTOS
1927-2023

Faleceu em Montréal, no dia 
16 de Março de 2023, natural 
de Porto De Mós, Portugal, 
o Sr. João Neto Dos Santos, 
com a idade de 96 anos.
Deixa na dor seu filho José 
(Ester Bellolo), suas filhas 
Yvonne (Falecido Luc 
Girouard) e Goretti (Richard 
Viau), seus netos Rebecca, 
Benjamin e Tanya, seus 
bisnetos Henri e Louis, sua 
cunhada Fernanda (José 
Carlos Carvalho), sobrinhos/
as assim como outros 
restantes familiares e amigos.
Os serviçcos fúnebres estiveram a cargo do
Grupo Yves Légaré
7200, Boul. Newman, LaSalle, Qc
Victor Marques
(514)595-1500
O Funeral teve lugar no dia 22 de Março após missa 
de corpo presente, pelas 11h30, na Igreja Santa Cruz, 
seguindo depois para o Mausoléu Du Ruisseau em 
Laval, onde foi sepultado em cripta. A familia vem por 
este meio agradecer a toda as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

Procuro senhora, para trabalhar num escritório 
casa, a tempo parcial, e que fale inglês.

Hile: 514-553-6082

† MARIA DOS ANJOS PIQUES
1926-2023

Faleceu em Laval, no dia 20 
de março de 2023, a Sra. 
Maria dos Anjos Piques, com 
96 anos de idade, natural de 
São Miguel, Açores. Esposa 
do já falecido senhor João 
Prenda. Deixa na dor seus 
filhos Zenaide Maria Tavares, 
José Antonio Prenda e Maria 
Do Carmo Prenda e genros 
José-Luis Tavares e Louis 
Bergevin.Sua sogra Cécilia 
Prenda. Netos Susie Tavares, 
Kathie Prenda, Christopher Prenda, David Bergevin, 
Phillipe Bergevin e Charles Bergevin. Bisnetos Stevens 
Tavares-Botelho, Samantha Tavares-Botelho, Zack 
Cordeiro, Kyana Cordeiro, Jacob Bergevin, Mathis 
Bergevin e Alice Bergevin, familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Les Espaces MEMORIA
2159, boulevard St-Martin Est, Laval
www.memoria.ca | 514-277-7778 
O velório terá lugar quinta-feira, 23 de março das 14h 
às 17h e das 19h às 21h e sexta-feira a partir das 9h. 
Seguir-se-à o funeral na igreja Nossa Senhora de Fátima 
em Laval Às 11h. A familia vem por este meio agradecer 
a toda as pessoas que se dignarem tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associam na dor. Bem Haja.

† ARMENIO OLIVEIRA SANTOS
1949-2023

Faleceu em Montréal, no dia 
16 de Março de 2023, com 
73 anos de idade, senhor 
Armenio Oliveira Santos 
esposo de senhora Maria da 
Encarnação Santos, natural 
de Coimbra, Portugal. Deixa 
na dor sua esposa Maria, suas 
filhas Paula e Anita (Jean), 
seus neto(as) Alexandre, Julia 
e Gabriella assim como a 
restante familia e amigos.
Serviços fúnebres:
Les Espaces MEMORIA
www.memoria.ca | 514-277-7778
O funeral terá lugar sábado 1 de abril de 2023 às 11h30 
na igreja Santa Cruz 60 Rachel O. Montréal, QC H2W 
1G3. A familia vai receber as condolências na igreja a 
partir das 10h30 e será sepultado no cemitério Mausolée 
St-Martin 2159, St-Martin E. Laval, QC H7E 4X6. 
A missa de 7° dia será celebrada domingo 2 de abril de 
2023 às 9h30. A familia vem por este meio agradecer 
a toda as pessoas que se dignaram tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associaram na dor.  Bem Hajam.

Precisa de pessoas para trabalhar para empresa 
de telhados de casas. Com ou sem cartões CCQ. 

(possibilidade de obter cartões CCQ após 2 meses.) 
com ou sem experiência. Precisa só a vontade de 

trabalhar $35 por hora. 
Ligue já 514 376-0862

Empresa de paisagismo procura mão de obra 
e mão de obra especializada em colocação de 
pedras, trabalho com pedra natural, cimenta-
ção, plantação, etc. , todas as tarefas que se 

aplicam a este comércio.
Salário baseado na experiência
Chamar Robert: 514-591-8310

ou enviar e-mail
info@paysagisterobertcaucci.com

PRECISA-SE DE HOMEN
PARA TRBALHAR

DENTRO E FORA DA FABRICA.
POR FAVOR TELEFONA

PARA (514)362-1300 
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CAMPEONATOS EUROPEUS - CLASSIFICAÇÃO
 P J V E D
1-Arsenal 69 28 22 3 3
2-Man. City 61 27 19 4 4
3-Man. United 50 26 15 5 6
4-Tottenham 49 28 15 4 9
5-Newcastle 47 26 12 11 3
6-Liverpool 42 26 12 6 8
7-B&H Albion 42 25 12 6 7
8-Brentford 42 27 10 12 5
9-Fulham 39 27 11 6 10
10-Chelsea 38 27 10 8 9
11-Aston Villa 38 27 11 5 11
12-Crystal Palace 27 28 6 9 13
13-Wolverhampton 27 28 7 6 15
14-Leeds United 26 27 6 8 13
15-Everton 26 28 6 8 14
16-N. Forest 26 27 6 8 13
17-Leicester City 25 27 7 4 16
18-West Ham 24 26 6 6 14
19-Bournemouth 24 27 6 6 15
20-Southampton 23 28 6 5 17

Inglaterra
Premier League

 P J V E D
1-Napoli 71 27 23 2 2
2-Lazio 52 27 15 7 5
3-Internazionale 50 27 16 2 9
4-Milan 48 27 14 6 7
5-Roma 47 27 14 5 8
6-Atalanta 45 27 13 6 8
7-Juventus* 41 27 17 5 5
8-Udinese 38 27 9 11 7
9-Bologna 37 27 10 7 10
10-Torino 37 27 10 7 10
11-Fiorentina 37 27 10 7 10
12-Sassuolo 36 27 10 6 11
13-Monza 34 27 9 7 11
14-Empoli 28 27 6 10 11
15-Lecce 27 27 6 9 12
16-Salernitana 27 27 6 9 12
17-Spezia 24 27 5 9 13
18-Hellas Verona 19 27 4 7 16
19-Sampdoria 15 27 3 6 18
20-Cremonese 13 27 1 10 16

 P J V E D
1-Paris SG 66 28 21 3 4
2-Marseille 59 28 18 5 5
3-Lens 57 28 16 9 3
4-Monaco 54 28 16 6 6
5-Rennes 50 28 15 5 8
6-Lille 49 28 14 7 7
7-Nice 44 28 11 11 6
8-Lorient 44 28 12 8 8
9-Stade de Reims 43 28 10 13 5
10-Lyon 41 28 11 8 9
11-Montpellier 36 28 11 3 14
12-Toulouse 35 28 10 5 13
13-Clermont 34 28 9 7 12
14-Nantes 30 28 6 12 10
15-Strasbourg 26 28 5 11 12
16-Brest 24 28 5 9 14
17-Auxerre 23 28 5 8 15
18-Troyes 21 28 4 9 15
19-AC Ajaccio 21 28 6 3 19
20-Angers 10 28 2 4 22

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E  D
1-B. Dortmund 53 25 17 2 6
2-B. München 52 25 15 7 3
3-Union Berlin 48 25 14 6 5
4-SC Freiburg 46 25 13 7 5
5-RB Leipzig 45 25 13 6 6
6-E. Frankfurt 40 25 11 7 7
7-Wolfsburg 38 25 10 8 7
8-B. Leverkusen 37 25 11 4 10
9-Mainz 37 25 10 7 8
10-B. M´gladbach 31 25 8 7 10
11-W. Bremen 31 25 9 4 12
12-FC Augsburg 28 25 8 4 13
13-FC Köln 27 25 6 9 10
14-VfL Bochum 25 25 8 1 16
15-Hoffenheim 22 25 6 4 15
16-Hertha BSC 21 25 5 6 14
17-Schalke 04 21 25 4 9 12
18-Stuttgart 20 25 4 8 13

Bundesliga 
2022/23

 P J V E D
1-Barcelona 68 26 22 2 2
2-Real Madrid 56 26 17 5 4
3-Atlético Madrid 51 26 15 6 5
4-Real Sociedad 48 26 14 6 6
5-Real Betis 45 26 13 6 7
6-Villarreal 41 26 12 5 9
7-Athletic 36 26 10 6 10
8-Rayo Vallecano 36 26 9 9 8
9-Osasuna 34 26 9 7 10
10-Celta de Vigo 34 26 9 7 10
11-Mallorca 32 26 9 5 12
12-Girona 31 26 8 7 11
13-Getafe 29 26 7 8 11
14-Sevilla 28 26 7 7 12
15-Cádiz 28 26 6 10 10
16-Valladolid 28 26 8 4 14
17-Espanyol 27 26 6 9 11
18-Valencia 26 26 7 5 14
19-Almería 26 26 7 5 14
20-Elche 13 26 2 7 17

Espanha
Liga Santander

ADÉRITO ESTEVES
Jornalista MaisFutebol

Seleção: todos às ordens de Martínez,
mas com bola manda... Barry

Roberto Martínez já teve todos os jogadores 
a trabalhar no relvado no treino desta terça-
-feira, na Cidade do Futebol.

Depois de na véspera vários jogadores terem ficado 
a fazer trabalho de recuperação, ao segundo dia da 
«era Martínez» estiveram em pleno os 22 jogadores de 
campo e os quatro guarda-redes – ainda com o «refor-
ço» Celton Biai.

Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, 
os jogadores realizaram exercícios de aquecimento que 
proporcionaram momentos animados e descontraí-
dos, mantendo-se Roberto Martínez mais observador 
e quase sempre com Anthony Barry por perto, tam-
bém com Ricardo Carvalho a aproximar-se do treina-
dor principal. E deu para perceber que João Félix tinha 
razão sobre o técnico que acumula funções no Chelsea 
e na seleção portuguesa: Barry aqui é «o» adjunto.

Assim que começaram os exercícios com bola, foi o 
técnico de 36 anos que assumiu as rédeas do treino, 
desde a explicação à «pressão» durante o exercício.

Ficou também evidente que a nova forma de jogar 
da seleção vai passar por ter um futebol com a bola 
a correr rápido, a um, dois toques, e com os jogado-
res sempre próximos. NAliás, a parte aberta do trei-
no decorreu num campo mais curto - no «campo dos 
guarda-redes», preparado para vários exercícios, ao 
invés do que era habitual com Fernando Santos, que 

trabalhava habitualmente no campo maior.
Na véspera da estreia como selecionador de Portugal, 

Roberto Martínez teve 25 jogadores às suas ordens no 
treino que decorreu nesta quarta-feira na Cidade do 
Futebol. No dia que ficou marcado pela dispensa, por 
lesão, do guarda-redes Diogo Costa, e pela antevisão 
ao jogo com o Liechtenstein feita pelo treinador e por 
Cristiano Ronaldo, todos os elementos que se mantém 
na convocatória treinaram no relvado.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o gru-
po foi dividido em dois grupos, um com coletes ama-

relos e outro com coletes brancos, que, porém, traba-
lharam juntos nos exercícios de ativação realizados 
sob o olhar atento de Martínez. Com os guarda-redes 
a trabalhar à parte durante os 15 minutos abertos à 
comunicação social, os 22 jogadores de campo foram 
divididos em dois grupos de 11, uns com colete ama-
relo e os restantes com coletes brancos. E será que se 
conseguem perceber pistas sobre o primeiro onze de 
Martínez na divisão feita pelo técnico espanhol? Dei-
xamos à consideração do leitor. Qual dos grupos esco-
lhia, sabendo que teria de tirar um jogador para lançar 
o guarda-redes?

Coletes amarelos: Rúben Dias, Diogo Leite, Antó-
nio Silva, Nuno Mendes, Diogo Dalot, Rúben Neves, 
Otávio, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos, Bernardo 
Silva, Diogo Jota.

Coletes brancos: Danilo, Gonçalo Inácio, Raphael 
Guerreiro, Cancelo, Palhinha, João Mário, Matheus 
Nunes, Vitinha, Ronaldo, Félix e Rafael Leão.

João Neves explica paixão: "Devo tudo
ao Benfica, a mim não me deve nada"
João Neves concedeu uma entrevista à plataforma 

B'Play do Benfica, divulgada esta quarta-feira, a dar 
conta do sonho de criança do momento em que se 
estreou na Luz e até do amor pelos pais... e do ídolo 
Aimar.

"Lembro-me de entrar e ouvir os aplausos que foram 
bem altos [no jogo de estreia frente ao Portimonense]. 
Sei que muitos aplaudiram porque venho da forma-
ção. Para eles é motivo de orgulho saber que o Benfica 
potencia jogadores. Lembro-me que no primeiro to-
que todos aplaudiram. Mas no decorrer do jogo, estava 
concentrado. Já não ouvia mais nada sem ser os meus 
colegas. Um dos dias mais felizes que tive no Benfica 
foi jogar no Estádio da Luz", atirou, em declarações ci-
tadas no Record.

"Esta paixão foi-se alargando ao longo dos anos, por 
tudo o que o Benfica me foi dando enquanto pessoa e 
jogador. Devo tudo ao Benfica, o Benfica não me deve 
nada a mim. Só tenho de agradecer e agradeço dando 
tudo o que tenho dando para dar, sendo melhor joga-
dor e pessoa. Ser benfiquista já é um estilo de vida. É 
acordar à Benfica e dormir à Benfica. Dar tudo, estar 
alegre, viver a vida com máximo proveito. Jogar pelo 
Benfica sempre foi um sonho meu de criança", acres-
centou.

"Estou muito grato aos meus pais. Foram o meu su-
porte (...) O meu pai está sempre a dar-me conselhos. 
Às vezes corrige-me e critica-me mas de forma cons-
trutiva", atirou, antes de falar de duas referências do 
Benfica. "Gostava muito do Cardozo e do Aimar. O 
ídolo é o Aimar", revelou.

Recorde-se que João Neves estreou-se pela equipa 
principal do Benfica esta temporada, levando uma as-
sistência em 12 jogos às ordens de Roger Schmidt.
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QUARTOS-DE-FINAL   1ª MÃO   2ª MÃO
BENFICA-Inter 11/04  15:00 19/04  15:00
Man City-Bayern München 11/04  15:00 19/04  15:00 
Milan-Napoli 12/04  15:00 18/04  15:00
Real Madrid-Chelsea 12/04  15:00 18/04  15:00

QUARTOS-DE-FINAL   1ª MÃO   2ª MÃO
Feyenoord-Roma 13/04  12:45 20/04  15:00
Juventus-SPORTING 13/04  15:00 20/04  15:00
B. Leverkusen-U. Gilloise 13/04  15:00 20/04  15:00
Man. United-Sevilla 13/04  15:00 20/04  15:00

23/03 Grp.J Portugal 15:45 Liechtenstein
26/03-Luxemburgo 14:45 Portugal
17/06-Portugal 14:45 Bósnia e Herzegovina

Apuramento Euro 2024

1-Benfica 68 25 22 2 1 66 14
2-FC Porto 58 25 18 4 3 55 17
3-SC Braga 56 25 18 2 5 54 22
4-Sporting 50 24 16 2 6 49 23
5-Vitória SC 40 25 12 4 9 25 29
6-FC Arouca 38 25 10 8 7 29 32
7-Casa Pia AC 38 25 11 5 9 22 24
8-Rio Ave 33 25 9 6 10 25 28
9-FC Famalicão 33 25 10 3 12 25 32
10-FC Vizela 32 25 9 5 11 27 27
11-GD Chaves 32 25 8 8 9 26 31
12-Boavista 30 25 8 6 11 28 40
13-Gil Vicente 29 24 8 5 11 26 31
14-Portimonense 26 25 8 2 15 18 32
15-Estoril Praia 22 25 6 4 15 21 39
16-Marítimo 16 25 4 4 17 17 47
17-Paços de Ferreira 16 25 4 4 17 19 43
18-Santa Clara 15 25 3 6 16 17 38

 PTS  J V E    D GM   GS

25ª JORNADA
17/03 Santa Clara 0-2 Rio Ave
18/03 Portimonense 0-1 FC Vizela
  Benfica 5-1 Vitória SC
  FC Arouca 1-1 P. Ferreira
  Estoril Praia 0-2 GD Chaves
19/03 Casa Pia AC 2-0 Marítimo
  SC Braga 0-0 FC Porto
  Boavista 1-2 FC Famalicão
05/04 Gil Vicente 15:15 Sporting

26ª JORNADA
31/03 Estoril Praia 15:15 Gil Vicente
01/04 FC Vizela 10:30 Casa Pia
  Vitória SC 13:00 P. Ferreira
  Sporting 15:30 Santa Clara
02/04 GD Chaves 10:30 SC Braga
  Marítimo 10:30 Boavista
 Rio Ave 13:00 Benfica
  FC Porto 15:30 Portimonense
03/04 Famalicão 15:15 FC Arouca

25ª JORNADA
18/03 Est. Amadora 1-0 Torreense
  Feirense 1-0 Trofense
  Nacional 0-2 Moreirense
19/03 Benfica B 2-0 UD Oliveirense
  CD Tondela 1-2 CD Mafra
  A. Viseu 1-0 SC Covilhã
  FC Penafiel 1-1 Vilafranquense
 FC Porto B 4-0 Leixões
  Farense 4-0 B SAD

26ª JORNADA
01/04 Trofense 6:00 Farense
  CD Mafra 7:45 Benfica B
  Moreirense 9:00 Feirense
  Oliveirense 10:30 Tondela
02/04 Leixões 6:00 A. Viseu
  B SAD 6:00 Torreense
  SC Covilhã 9:00 E. Amadora
  Vilafranquense 10:30 Nacional
03/04 FC Penafiel 13:00 FC Porto B

1-Moreirense 59 25 18 5 2 51 22
2-Est. Amadora 46 25 11 13 1 38 23
3-Farense 45 25 13 6 6 40 27
4-Académico de Viseu 42 25 11 9 5 39 30
5-Vilafranquense 38 25 10 8 7 34 27
6-FC Porto B 34 25 9 7 9 34 29
7-Feirense 34 25 8 10 7 30 28
8-FC Penafiel 32 25 7 11 7 26 29
9-CD Tondela 32 25 6 14 5 27 23
10-Torreense 31 25 9 4 12 23 28
11-Benfica B 30 25 8 6 11 40 42
12-UD Oliveirense 30 25 7 9 9 33 37
13-Leixões* 29 25 7 9 9 23 28
14-CD Mafra 29 25 7 8 10 32 39
15-Nacional 28 25 7 7 11 28 31
16-B SAD 23 25 6 5 14 31 48
17-SC Covilhã 21 25 5 6 14 20 38
18-Trofense 20 25 5 5 15 20 40

     PTS  J V  E  D GM GS

MEIAS-FINAIS 1ª mão 2ª mão
FC Porto-FC Famalicão 25/04  16:45 03/05  15:45
Nacional-SC Braga 03/05  15:45           ---

Europa League 2022/2023

Liga dos Campeões 2022/23

«Em Portugal há demasiado
ruído em volta do futebol»
Paulo Bento considerou que há «demasiado 

ruído» em torno do futebol português e ape-
lou à «paz e tranquilidade», nomeadamente 

para o trabalho de Roberto Martínez.
«No nosso país há demasiado ruído em volta de de-

terminadas situações no futebol, muitas vezes de gente 
que não tem a mínima capacidade para analisar o jogo. 
Isso leva a situações mais conflituosas e polémicas. É 
tudo o que a nossa seleção não necessita. Precisa de 
ter paz e tranquilidade para treinar e jogar», referiu, 
em declarações aos jornalistas à margem do forúm 
da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol 
(ANFT).

O técnico, de 53 anos, foi ainda questionado acerca 
do espanhol, eleito para suceder a Fernando Santos no 
comando da equipa nacional portuguesa.

«O que nos compete é apoiar o seu trabalho. Natu-
ralmente precisará de algum tempo de adaptação, que 
não será tão difícil, porque tem um leque de jogadores 
à disposição com grande qualidade e maturidade, que 
jogam nas ligas e clubes mais competitivos do mundo. 
Estão reunidos um conjunto de fatores que acredito 
levarão Portugal à qualificação para o próximo Euro-
peu», analisou.

Paulo Bento vê Martínez como «um treinador de 
qualidade e conceituado, com experiência numa boa 
seleção [Bélgica] e com uma participação extraordi-
nária no Mundial de 2018 e uma outra boa no Euro 
2020», não considerando que a primeira convocatória 
do técnico tenha sido conservadora.

«Entendeu que eram as melhores opções. Somos cri-
ticados por tomarmos certas decisões ou somos criti-

cados por não tomarmos determinadas decisões. Se há 
uma revolução muito grande, deveríamos ser um bo-
cadinho mais conservadores ou manter uma base fei-
ta. Se não a mantemos, devíamos ser mais audazes. Há 
sempre espaço para crítica no nosso país» comentou.

Ainda na questão da «crítica e do ruído» no futebol 
nacional, Paulo Bento percebeu alguns desabafos do 
treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitindo 

que este possa estar desgastado.
«O mérito das conquistas recentes do FC Porto tem 

também de ser atribuído em grande parte ao trabalho 
do Sérgio [Conceição] e da sua equipa técnica. Não só 
pelo que têm feito a nível nacional, mas também na 
Europa, Vejo comentários, se calhar pouco assertivos e 
até com alguma leviandade e com falta de respeito, que 
admito que o possam desgastar, como a mim, em certo 
momento, me desgastou», analisou.

Chelsea quer comprar um clube em
Portugal e conta com apoio de Jorge Mendes
O Chelsea está determinado a comprar um 

clube em Portugal e, segundo apurou o 
Maisfutebol, conta com Jorge Mendes para 

fazer essa pesquisa de mercado, e especialmente para 
intermediar as eventuais negociações.

Neste momento, o empresário e dono 
da Gestifute está no processo inicial de 
prospecção, tendo estudando com maior 
atenção, por exemplo, o Rio Ave e tam-
bém o Moreirense. A ideia, entretanto, 
passa por analisar outras opções nas pró-
ximas semanas.

Ciente do desejo dos Blues de investir 
no futebol português, o Portimonense fez 
recentemente uma abordagem e colocou-
-se disponível para discutir um projeto em conjunto. 
Ao que tudo indica, porém, não houve interesse con-

creto por parte dos londrinos no clube algarvio.
Liderado agora pelo multimilionário norte-america-

no Todd Boehly, o Chelsea vê em Portugal o cenário 
perfeito para adaptar e explorar eventuais reforços 

para o futuro da equipa orientada por 
Graham Potter, além de pode fazer uma 
espécie de intercâmbio de jogadores 
pouco utilizados.

A relação entre Mendes e Boehly ga-
nhou mais força nos bastidores depois 
das mediáticas transferências de João Fé-
lix e Enzo Fernández no último mercado 
de inverno. A saída do médio argentino 
para o Chelsea, por 121 milhões de eu-
ros, bem como o empréstimo do inter-

nacional português, foram conduzidas pelo agente.

Boavista e Sanjoanense empatam em jogo de preparação

O Boavista empatou, esta quarta-feira, com 
a Sanjoanense (2-2), num jogo de prepara-
ção, anunciaram os dois clubes.

Os dois emblemas aproveitaram a paragem competi-
tiva para os compromissos das seleções para se defron-
tarem. De resto, Agra e Cristiano Fitzgerald anotaram 
os golos axadrezados enquanto Joel Silva 
e Nuno Barbosa assinaram os tentos do 
conjunto de São João da Madeira que vai 
disputar a subida à II Liga.

No complexo contíguo ao Bessa, o trei-

nador Petit concedeu minutos a quatro elementos 
oriundos da equipa de sub-19 do Boavista, como Tia-
go Machado, Júlio Dabó, Marco Ribeiro e o italiano 
Anthony Barile, numa altura em que o gambiano Yu-
supha recupera dos problemas musculares.

De fora do apronto estiveram Pedro Malheiro (sub-
21 de Portugal), Bruno Onyemaechi (Ni-
géria), Makouta (Congo), Kenji Gorré 
(Curaçau), Róbert Bozeník (Eslováquia) e 
Martim Tavares (sub-20 Portugal), que es-
tão ao serviço das suas seleções nacionais.
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Sergio Perez Vence o GP da Arabia Saudita, 
Verstappen e Alonso no Pódio 

Grande Prémio da Arabia 
Saudita, segunda prova des-
te Campeonato do Mundo 

da F1 2023, em Jeddah e aonde mais 
uma vez a superioridade da Red Bull, Aston Martin 
e Mercedes estiveram bem patentes durante todo o 
fim de semana embora o Campeão Mundial, tivesse 
tido problemas estomacais e somente na sexta-feira 
entrasse em contacto com o  circuito e a sua equipa  
aproveitando para familializar-se com as modifica-
ções do circuito ao qual Verstappen comentou dizen-
do estar muito mais seguro... 

Sábado e para a sessão classificativa  foi Sérgio Perez 
,Red Bull o piloto mais rápido à frente de Fernando 

Alonso , Aston Martin e Charles Leclerc. Ferrari (que 
uma vez penalizado em dez lugares, por troca de mo-
tor, deixaria o seu lugar a George Russell, Mercedes) 
quarto na sessão. Surpresa Max Verstappen, não estar 

presente nos três primeiros? Vítima de um problema 
na transmissão do seu RB19 o holandês não passou do 
Q2 e largou do 15 lugar na corrida. O mexicano Sergio 
Perez faz aqui  a sua segunda pole-position  em carrei-

ra. George Russell ao contrário de Lewis Hamilton que 
tem dificuldades com o seu monolugar diz que  o seu  
carro evoluiu muito.

No domingo e isto para a corrida, depois de ter co-
nhecido uma fraca largada, perdendo mesmo os co-
mandos, Sergio Perez, Red Bull dominou e venceu a 
corrida, seguido do seu companheiro de equipa Max 
Verstappen ,que largou  da 15 posição e acabaria por 
terminar num brioso segundo lugar . Fernando Alon-
so ,Aston Martin ,foi o terceiro  e com ele o seu 100 pó-
dios em carreira ,porém uma grande polémica surgia 
no final da corrida pois, a FIA decidiu punir Alonso o 
qual perderia o terceiro lugar a favor de George Rus-
sell, mas tres horas depois e uma vez a Aston Martin 
ter contestado a penalização o órgão máximo do auto-
mobilismo FIA ,devolveu a lugar a Fernando Alonso, 
oficializando o número 100 de pódios do espanhol. 

Os dois Mercedes de George Russell e Lewis Hamil-
ton, foram quarto e quinto, seguidos dos Ferrari de 
Sainz e Leclerc depois de mais uma fraca prestação da 
equipa do cavalinho rampante,ao qual os seus pilotos 
se lamentavam com falta de ritmo na corrida. Ocon, 
Alpine Gasly, Alpine, Magnussen, Haas foram os dez 
primeiros na corrida .

O canadiano Lance Stroll, Aston Martin com proble-
mas de motor, abandonou a corrida e provocou a en-

trada do carro de segurança. 
Decepção dos McLaren o qual esperavam fazer me-

lhor neste circuito  e não conseguiram ir mais longe 
que um 15 lugar para Piastri e o 17 do Norris. 

Max Vertappen lidera o Mundial de pilotos com 44 
pontos, seguido de Sergio Perez 43 e Fernando Alonso 
30.

A dupla mais conhecida, não somente nos paddocks  
da Formula 1, mas também  por todos os amantes des-
te desporto automóvel vao se separar, Lewis Haminton 
e Angela Culen terminam esta época 2023 a parceria 
entre ambos. Começaram a trabalhar juntos em 2016  
Angela como Fisiotarapeuta e amiga como Hamilton 
lhe chama esta época  a neozelandesa ainda não se ti-
nha visto ao lado de britânico, foi então que na sexta 
feira passada  no circuito da Arabia Saudita  que Ha-
milton anunciou o fim da parceria. (Estou muito re-
conhecida à Mercedes e Hamilton pela oportunidade  
que me ofereceram, foi uma grande honra estar ao seu 
lado e evidentemente orgulhosa por tudo que conse-
guiu e alcançou, muito obrigada), disse Ângela.

HÉLDER DIAS
AVP-F1


