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Agenda comunitária

Vozes

do

Festival

O Festival Portugal Montreal 2016 apresenta a sua 3ª edição do concurso “Vozes do Festival”´. És Português, Luso-descendente? Gostas de cantar? Este Concurso é para ti!
Prémios para todos os participantes. Inscreve-te já. Lugares
Limitados! Contato: Júlio 514.578.3200.

Festa

no

Clube Oriental

O Clube Oriental informa que no sábado dia 9 de abril
celebramos a noite branca, com um jantar, sopa, salada,
sobremesa e café, prato principal frango à caçadoura com
animação musical, Júlio Lourenço. Pedimos que tragam
uma peça branca. Juntos fazemos a festa.

Liga

dos
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Apelo

à

Comunidade

Gostaríamos de fazer uma pequena revista com a história
do Divino Espírito Santo em Santa Cruz. Necessitamos
de fotografias das coroações e nomes de todos os Mordomos da festa do Divino Espírito Santo em Santa Cruz.
Podem ajudar?

Combatentes

no

RÉDACTION
Rédacteur en chef
cHEf de redação
Mário Carvalho

poema da semana

adjoint | adjunto
Antero Branco

Guitarras Ai Que Saudade

Guitarras ai que saudade
O vosso som despenteia
Devaneio que persuade
Os sinos da minha aldeia.
Guitarras ai que saudade
Sinto no peito conter
Dor que minha alma invade
E submerge o meu ser.
Guitarras de sonho ledo
Que ao fado emprestam vida
Dizem adeus em segredo
Na hora da despedida.
Trinando notas dolentes
Na hora calma e serena
Dão gemidos comoventes
Como que a chorar de pena .
Guitarras a soluçar
Nesta hora mais sentida
Vossa ausência vai deixar
Nossa noite entristecida.
Guitarras ai que saudade
A noite chegou ao fim
Uma tristeza me invade
Guitarras chorai por mim!...
Euclides Cavaco

Tél.: 514.284.1813
Sans frais: 1-866-684-1813
Fax: 514.284.6150
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Guitarras ai que saudade
Escutar-vos é sonhar
Num véu de felicidade
Que fica p’ra além do mar.
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O Clube Portugal de Montreal organiza a festa do Dia das
Mães no dia 8 de maio de 2016 pelas 13h. A festa será
animada pelo Júlio Lourenço. Reservas: 514-844-1406

Guitarras ai que saudade
O vosso trinar me inspira
Traz de volta a mocidade
Por quem minha alma suspira.
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Ao abrigo dos Estatutos do Clube Portugal de Montreal,
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20h, para uma Assembleia Geral Extraordinária.
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Editorial

As

vitaminas têm benefícios comprovados

mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

P

ara escolher bem e não
exceder as doses dos suplementos vitamínicos e mi-

nerais.
Doses superiores a 1000 mg de ácido fólico
podem camuflar uma deficiência de B12 o que
poderia causar danos nervosos. Quanto à B6
não exceder os 100 mg. Depois dos 50 anos
as doses mais elevadas a médio prazo podem
causar dificuldade com o equilíbrio, debilidade muscular e danos nervosos.
Para muitas pessoas, o risco de ultrapassar
2,4 mg de B12 é reduzido e as pessoas com
idade superior a 50 anos que tomam ácido fólico devem também tomar pelo menos 100 mcg
de B12 por dia.
Precisamos de grandes quantidades de «Cálcio» para manter dentes fortes e reduzir o risco
de osteoporose, devendo a DDR de cálcio ser
de 1000 mg para os adultos até aos 50 anos e
1200 mg para idades que vão dos 51 em diante, o equivalente a três ou quatro copos de leite
magro por dia. Mais de 2500 mg de suplemento de cálcio por dia podem provocar prisão de
ventre e problemas renais.
O cálcio não trará grandes benefícios se não
for acompanhado de quantidade suficiente da
«Vitamina D», que permite ao corpo absorver
o cálcio e o fósforo. A vitamina D está presen-

te apenas em alguns alimentos e sobretudo no
leite, manteiga, na gema do ovo e em cereais
fortificados para pequeno-almoço. E por outro
lado produzida na camada subcutânea com o
estímulo da exposição solar. As pessoas mais
velhas têm acentuada tendência para uma deficiência em vitamina D, já que mais dificilmente a absorvem dos alimentos. Para os adultos
de idade compreendidas entre os 50 e os 70
anos, a DDR é de 400 UI, e para além desta
idade é de 600 UI.
Outro mineral vital para a saúde dos ossos
e dentes é o «Magnésio» com uma dose de
420mg para os homens e 320 mg para as mulheres. As multivitaminas fornecem em média
25% da quantidade necessária, mas o magnésio também se encontra nos cereais integrais,
nos frutos secos, nos legumes e vegetais de folhas verde-escuras. Em suplementos superiores a 350g, o magnésio pode causar diarreia e
náuseas.
Embora as crianças, os adolescentes e as mu-

lheres em idade de procriar corram o risco de
apresentar deficiência em «Ferro» os homens
e as mulheres na pós-menopausa geralmente
não precisam de suplemento deste mineral. De
facto, nestes grupos o suplemento de ferro é
possível de provocar mais danos que benefícios, uma vez que se acumula no organismo.
Alguns medicamentos à base de produtos naturais podem ser perigosos quando tomados
antes de uma intervenção cirúrgica. Os mais
comuns são o «ginkgo biloba, o alho e o gengibre». Todos eles podem impedir a formação
de coágulos sanguíneos, tendo estado associados a hemorragias. Dois outros produtos, a erva-de-são-joão «um antidepressivo» e a kava
kava «um relaxante» podem prolongar o efeito
sedativo da anestesia.
Os doentes devem deixar de tomar esses
produtos pelo menos duas semanas antes da
eventual intervenção cirúrgica, se possível e
que informem o médico de todos os medicamentos e suplementos que tomam.
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Primeira Dominga na Missão de
Nossa Senhora de Fátima de Laval

todo o lado, O Divino sabe de tudo,
O Divino vê tudo, não havendo seFrancisca
gredos nem maldades.
reis
Os SETE DONS: Sabedoria, Entendimento, Conselho, Fortaleza,
omingo 3 de Ciência, Piedade e Temor são a fonabril come- te de toda a sabedoria.
çaram as Domingas do Divino
Espírito Santo, a jovem Amanda
Linhares sendo a Primeira Dominga na Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval.
Foi sem dúvida uma semana recheada de muitas emoções, alegria
e divertimento em casa da família
Linhares em honra da avó de Amanda Linhares.
O culto do Divino Espírito Santo é
comummente aceite como a maior
manifestação de natureza religiosa
dos Açorianos e o legado cultural
que melhor define e caracteriza a
Açorianidade. As festas do Divino
Espírito Santo são uma realidade
profundamente ligada à alma Açoriana seja qual for a sua ilha de origem ou lugar onde quer que vive o
Açoriano, ele irá festejar as festas
do Divino Espírito Santo.
A FÉ no Divino e nos seus sete
dons: O Divino está presente em
freis@avozdeportugal.com

D

As próximas domingas são:
2ª Dominga: Ricardo Oliveira.
3ª Dominga: Joshua
e Daren Pimentel.
4ª Dominga: Graça Raposo.
5ª Dominga: Ryanna Pereira.
6ª Dominga: Nélia Mendonça.

7ª Dominga: Manuela da Costa.
8ª Dominga: Bianca Pereira.
A festa do Divino Espírito Santo
acontece no domingo de Pentecostes 50 dias depois da Páscoa,
a segunda feira do Espírito Santo
foi instituída como o Dia dos Acores, segunda-feira, 16 de maio de
2016, para 2017, segunda-feira 5
de junho 2017. Para 2018, segunda-feira 21 de maio 2018.

“Vinde, vinde entre nuvens de
glória entre anjos e bençãos de
amor entre os cantos de eterna
vitória que os rubins vos elevam
senhor”
Viva o Divino
Espírito SANTO
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O Divino Espírito Santo
passou pela Associação dos Pais
mcarvalho@avozdeportugal.com

Mário Carvalho

A

Associação dos Pais de
Montreal, situada no 333,
da rua Castelnau O, coroou
no domingo transato a primeira Dominga do Centro Comunitário Divino
Espírito Santo, na igreja de Nossa Senhora de
Anjou.
As domingas e respetivas coroações do Espírito Santo, que honra a terceira pessoa da Santíssi-

ma Trindade, são as mais populares festas da comunidade, sim festas, porque na casa de cada um
que recebe a coroa do espírito Santo é uma festa,
durante sete dias consecutivos, o serão começa
com a reza do terço, seguido de comes e bebes
e muita animação musical, é uma autêntica alegria. Termina no domingo com o momento mais
alto que é a coroação e depois é a despedida, a

anos, e este ano foi sobre a presidência do João
Pacheco.
Certamente esta semana irá ficar para sempre,
gravada na memória de todos, tendo em conta
a maneira como os seus dirigentes, associados e
amigos viveram espiritualmente e socialmente a
semana ao celebrar a primeira dominga.
Foi uma semana com muita participação na
reza do terço , mas na sexta e sábado a sala da
associação estava completamente esgotada.
Na sexta-feira, de uma maneira diferente dos daqueles que foram responsáveis pela cozinha,
outros dias, o acordeonista Salomão animou mu- José Freitas, Ângelo e Abílio Santos.
sicalmente o terço que foi no decorrer de toda Deixo-vos com esta reflexão, para as próximas
semanas, quanto à ligação desta devoção com o
numero sete, já que este fim de semana foi o início das coroações das sete domingas e os 7 Dons
do Espírito Santo. Diante de um mundo que busca prazeres sem medidas; dai-nos, Senhor, o dom
do Concelho. Diante de um mundo dividido em
constante discórdia; dai-nos, Senhor, o dom do
Entendimento. Diante um mundo que valoriza as
aparências e exterioridades; dai-nos, Senhor, o
dom da Ciência. Diante de um mundo de incertezas; dai-nos, Senhor, o dom da Sabedoria.
Diante de um mundo que tem dificuldade em
resistir ao pecado e ao mal; dai-nos, Senhor, o
dom da Fortaleza. Diante de um mundo insensível às realidades divinas; dai-nos, Senhor, o dom
da Piedade. Diante de um mundo insensível, que
a semana celebrado pela senhora Santo Cristo, não teme se afastar de vós, dai-nos, Senhor, o
esposa de um dos fundadores desta associação dom do Temor.
“Abílio Santos”.
No sábado para encerrar a semana da reza do
terço foi a vez de Jorge Pimentel e o seu grupo
animarem o serão até às tantas da madrugada.
O Espírito Santo é assim, segundo o dizer dos
nossos antepassados, oração e muita alegria.

Armenia Teixeira
Advogada

o’hAnlon sAnders teiXeirA
3187, rue saint-jacques, bur. 101
montreal, Qc, h4c 1g7

a.teixeira@ostavocats.ca
tel: 514.985.0965 p. 228 fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102
Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632

coroa que é transferida para a casa de, a quem Como é tradição, todas as noites após a reza do
saiu a próxima Dominga e este ritual se repete terço foram servidas comida, bebidas e doces a
até à realização da festa do mordomo, habitual- todos os presentes. Não esquecendo o trabalho
mente dia de Pentecostes.
A sede da associação, voltou a ser durante uma
semana um local de culto para orar ao Divino
Contabilidade Fernandes
Espírito Santo, é muito bonito que isto aconteça
ao menos uma vez no ano.
Celebrar o divino Espírito Santo nesta associação, já vem sendo uma tradição nos últimos
Temos uma grande variedade de serviços:
- Declarações de Pensões
- Contabilidade de companhias
- Declarações
rENOVAÇÃO RESIDeNCIAL
- e muito mais....
INTERIOR E EXTERIOR

Serviços de

Impostos

rlA RÉNOVATION
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

A preços muito competitivos favor contactar

Elizabeth ou Dominic
514-566-2659 | 514-653-2659

Primeira Dominga

Santa Cruz
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mneves@avozdeportugal.com

Manuel Neves

A

Festa do Divino Espírito
Santo é uma realidade profundamente ligada à
alma açoriana. Trata-se de uma
forma de religiosidade popular
impregnada dos mais puros e
genuínos princípios cristãos, alicerçada numa pluralidade de manifestações de amor ao próximo,
que passam pela partilha de bens,
pela solidariedade social e pela

na

tura e na espiritualidade medieval de de proteção e de solidariedade na fundo significado e a abrangência
apresentada por Joaquim de Fiora, luta contra adversidades comuns: o que esta tradição centenária ocupa
cujo pensamento, disseminando-se
pela Europa, chegou até à Península Ibérica através das diferentes
ordens religiosas que nela se foram instalando – Cluny, Cister e
Franciscanos e, por estes, aos Açores, aquando da colonização destas ilhas atlânticas. A génese deste
culto, a sua promoção e difusão em

Portugal é atribuída a D. Isabel de
Aragão, casada com o rei D. Dinis,
conhecida como a Rainha Santa.
A forte implantação e proliferação deste culto nas ilhas fica-se a
dever a fatores de natureza variada
de entre os quais se podem destacar
as atividades cívica e pastoral dos
gratidão a Deus, em profundo re- franciscanos, a formação dos priconhecimento por graças obtidas. meiros colonos que já conheciam e
As raízes ancestrais desta tradição praticavam estes ritos, a necessidapopular radicam na sagrada escri-

isolamento e as intempéries que,
ciclicamente, aconteciam no arquipélago, a resistência à governação
filipina, pela afirmação e prática das
tradições e usos locais, entre outros.
A festa do Espírito Santo não se
circunscreve apenas à realidade arquipelágica açoriana, ultrapassou-a
com o fenómeno emigratório das
suas gentes, pelo que passou a fazer parte integrante das suas vidas,
nas comunidades que as acolheram.
Deste modo e por este meio, este
culto realiza-se, hoje, no Brasil, nos

Programa da semana
Quinta-feira 7 de março
- Festa da Primavera em Laval
Entrevista com Mike Arruda

Sábado 9 de abril
- Divino Espírito Santo na Família Linhares
- Angariação de Fundos em Hochelaga

estados onde a presença açoriana
e de açordescendentes teve grande
expressão e significado; nos Estados Unidos, nas comunidades radicadas na área da Nova Inglaterra,
Califórnia e no longínquo Havai,
entre outros Estados; nas Bermudas
e, por último, no Canadá, nas províncias do Ontário, Quebeque, Alberta, Manitoba e British Columbia.
As centenas de irmandades dispersas pelo arquipélago dos Açores
e pelas comunidades açorianas da
diáspora refletem fielmente o pro-

na vida dos açorianos e dos seus
descendentes. Esta realidade está
superiormente definida e expressa nesta frase de Vitorino Nemésio tirada do seu livro Mau Tempo
no Canal – Obras Completas VIII,

Lisboa, Imp. Nac., Casa da Moeda,
1994, página 173 “… As Festas do
Espírito Santo enchem a primavera
da vida de um movimento fantástico, como se homens e mulheres
imitando os campos florissem”.
O culto ao Divino Espírito Santo é
de tal modo emblemático da açorianidade que o Governo dos Açores
o associou à celebração do Dia dos
Açores e da Autonomia, visto tratar-se da manifestação pública que
melhor define e identifica o povo
dos Açores.
Domingo foi a primeira coroação na igreja Santa Cruz, as pessoas que coroaram foram: Cíntia
Custódio, José Pacheco, Elizabete Carreiro, Brian Nunes Costa.
Parabéns a todos e a paz estejam
com vós.

info@tvpm.ca

514.993.9047
Disponível nas mercearias portuguesas

A Santa Cruz
mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

O
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tem

Talento,

o

Evento

de de conhecer as Bonecas, o grupo de dança em
linha de Irene, o duo de Brian e Jeni, o duo Nathalie e Suzi, o duo humorístico Suzette e Rafael
e as Bruxas.
Foi difícil para escolher os três melhores de
cada grupo. No grupo jovem ficou em 3º o Brian,
em 2º a Siena e em 1º a Marie Kately. No grupo
solo foi em 3º a Sra. Guimar, em 2º o Jeffrey e
em 1º a Jeni. E, no grupo conjunto ficou em 3º
o duo humorístico Suzette e Rafael, em 2º o duo
de Brian e Jeni, e em primeiro o duo Nathalie e
Suzi.

palco da Missão da Santa Cruz foi, por um outro ano, o sítio que oferece a
comunidade portuguesa de
Montreal uma oportunidade de fazer conhecer os seus talentos.
A Universidade dos Tempos Livres apresentou
assim o seu concurso Santa Cruz tem Talento,
com uma excelente animação de Esmeralda Borges e de Dauno Ferreira, que foram as vedetas
da noite, com as suas piadas e as suas peças de
teatro. Como todo bom concurso de talentos, três
juízes tiveram o trabalho difícil de atribuir as notas e escolher os vencedores de cada categoria.
Os juízes foram o cantor Joe Puga, a Sylvia Pinto
e, eu mesmo, Miguel Félix.
Três categorias foram constituídas, que foram
a juventude, o solo e os conjuntos. No grupo da O jornal A Voz de Portugal ficou satisfeito por
juventude, o concurso contou com a participação ter patrocinado este evento, que permitiu dar
do Steve, a Siena, o Brian, a Amanda e a Ma- uma oportunidade aos talentos de subirem ao
rieKately. O grupo solo teve a Ashley, o Jeffrey, palco. Sublinhamos que o evento teve o apoio
a Jeni, o Sr. Ismael, a Sabrina e a Sra. Guimar.
Na parte dos conjuntos, o júri teve a oportunida-

de varias empresas, como o restaurante Portus
Calle, o Yellow, o Pharmaprix Felice Saulnier,

das

Descobertas

a Mercearia Sá e Filhos e outros. Até ao próximo ano, mas sobretudo queremos ver novamente
nos palcos de Montreal, o Sr. Dauno Ferreira que
fez um grande show durante este evento.
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Concedidos mais de 118 mil Euros
para Continuar à Procura de Maddie

M

adeleine McCann desapareceu na praia da Luz, em
2007, mas o governo britânico
continua a investir para apurar o
que aconteceu.
A ministra do Interior britânica
concedeu 95 mil libras, o equivalente a 118.688 euros, à investigação
para tentar encontrar Madeleine McCann. Passados nove anos do desaparecimento da menina na Praia da
Luz, Kate e Gerry McCann temiam
que o inquérito fosse encerrado este
mês. Com o novo investimento autorizado por Theresa May, a Scotland
Yard vai continuar a trabalhar na
chamada ‘Operação Grange’, confirma o jornal Mirror. Dos 30 oficiais

originalmente envolvidos no caso
desde o ano passado apenas quatro
continuam alocados à investigação.

A Operação Grange foi lançada em
2011 e já custou quase 15 milhões
de euros. Madeleine desapareceu de
um apartamento turístico algarvio
em 2007 onde dormia com os irmãos
enquanto os pais jantavam com amigos. Tinha apenas três anos de idade.

Nelly Furtado é a Madrinha
do Novo A330 da
Azores Airlines

O

novo avião da frota Azores
Airlines foi batizado, no passado dia 23 de março, pela cantora e atriz luso-canadiana Nelly
Furtado, numa cerimónia presidida pelo Chefe do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.
Esta nova aeronave, com o nome
de Ciprião de Figueiredo (importante figura histórica da Região),
representa um marco na história do

foi definida a representação de um
cachalote e a presença da cor verde,
alusiva à riqueza ambiental do arquipélago, em cada um dos lados do
avião. O novo avião tem capacidade
para 280 passageiros e 10 toneladas
de carga. É parte da estratégia do
Grupo a aquisição de um segundo
aparelho, uma clara aposta quer no
reforço das rotas de longo curso
quer no conforto dos passageiros,
elevando o posicionamento de mo-

Grupo SATA. É um virar da página,
reforçando não apenas uma nova
e moderna imagem da Companhia
como também a expansão da frota
a operar nas rotas interatlânticas,
EUA e Canadá.
A renovada imagem da Azores
Airlines revela uma forte ligação
emocional com os Açores, pelo que

dernidade e inovação da Companhia Aérea Açoriana.
O Grupo SATA e a Azores Airlines
irão continuar a privilegiar a segurança e qualidade, obedecendo aos
mais elevados padrões definidos
pelas autoridades do setor, nomeadamente a Autoridade Nacional da
Aviação Civil (ANAC).

Graças a milhões investidos,
Londres já tem um bairro do Qatar

O

s famosos barões do petróleo
continuam a apostar forte na
capital britânica apesar da queda
progressiva do ‘ouro negro’. Edifícios históricos são agora propriedade de alguns nomes conhecidos de membros da família real.
Ainda não recebeu nome oficial,
mas os quarteirões que circundam

a embaixada norte-americana em
Londres já estão a ser apelidados
pelos especialistas em imobiliário
como o ‘bairro do Qatar’. O nome
surgiu devido ao forte investimento
dos magnatas do país em casas de
luxo nesta área específica da cidade de Londres, onde já se fala mais
árabe do que inglês.

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta:
514 482.0980
Contacto publicitário:
514 366.2888

Domingo

das

15h

às

18h

5877 Papineau, Montreal, Qc
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Embaixada de
Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366 | E-mail: Montreal@mne.pt
Horário de Atendimento
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00

Câmbio do dólar canadiano
5 de abril de 2016
1 euro = cad 1.500480
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá T.:514.983-7837
ASS. PORTUGUESA N.S.F. DE LAVAL
1815 Favreau, Laval,
T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal
T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal
T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse
T.:514.435.0301
Ass. DA Terra Quebequente T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal
T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal
T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal
T.: 514.844.1011
CÍrculo de Rabo de Peixe T.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2
T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
festival Portugal em mtl T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1
T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Ação Sócio Comunitário
T.: 514.842.8045
Integração e cultura luso T.: 514.252.5233

Filarmónicas
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

igrejas

ASSEMBLEIA DE DEUS
Igr. Batista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

escolas

lusitana	
Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz - Montreal

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
T.:514.668.5601
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035
T.:514.353.2827
T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124
renovações

importadores

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

restaurantes

padaria

SERVIÇOS consulares

Ranchos Folclóricos

notários

agências
funerárias

Produtos do mar
Miguel
514-835-8405
Fernando
514-944-5102
info@beiranova.ca
MERCEARIAS

LE Grill
Tasquaria

2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.

assure-toi.ca

Seguros

Renovações
ligeiras

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

T.: 514.668.6281

assure-toi.ca

Gilberto
Cimento, cerâmica, e muito mais

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

TRAGA O
SEU VINHO

serviços
financeiroS
Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

514.522.5175

restaurantes

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

Eduíno Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665
A mercearia das famílias portuguesas

www.acaixa.ca

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

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797
ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
contabilista

MERCEARIA
SÁ E FILHOS
4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373
monumentos

4242 Boul. St-Laurent
Escritório 201
Tel.: 514.842.2443
dentista

GRANITE
LACROIX INC.

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

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

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.
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EMPREGOS
Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770
Terrassement Terra-nova , empresa em crescimento
procura paisagista com experiência em “pavé-uni”,
muros e escadas em blocos e asfalto e também
operador de escavadora com carta de condução
classe 1-3-5. Roberto: 514-992-1586
PAVÉ BOISBRIAND: A melhor equipa de “pavé-uni” no
Quebeque, procura pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. Bom trabalhador.
Johanne 450-628-5472
Pessoa para trabalhar na grelha para uma
churrascaria portuguesa. Possibilidade de trabalhar
de dia ou de noite a tempo inteiro ou parcial.
438-764-4964
Companhia de paisagismo precisa de homens com
experiência para colocação de “Pavé-uni”, muros em
blocos, e outros trabalhos de paisagista.
Carlos: 450 641-7389 ou 514 554-0213

†

António Lopes

Faleceu em Montreal, a 1 de
abril de 2016, com a idade
de 84 anos, o Sr. António
Lopes, natural de Alvados,
Porto-de-Mós, esposo da
Sra. Celeste da Silva.
Deixa na dor a sua esposa,
suas filhas Graciete (José
Antunes Alexandre), Otília
(José Agostinho), seus netos
João António (Neusa Lorval), Diogo (Isabel Miguel),
Emanuel, seus bisnetos
Francisco e José, sua irmã
Ermelinda (José dos Anjos),
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa de corpo presente foi segunda-feira, 4 de abril
de 2016, às 10h na igreja Santa Cruz.
A missa do sétimo dia será quinta-feira 7 de abril, às
18h30 na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

“Aménagements Belle-Cour” é
especializada na realização de
projetos de paisagismo topo
EMPREGOS
de gama. Afim de completar a
Aménagements
est une entreprise
nossa
equipa Belle-Cour
para a temporada de 2016,
estamosdeàprojets
procura
de pessoas
apaixonaspécialisée
dans la réalisation
d’aménagement
paysager
haut de gamme. Somos uma família que fala inglês em Montreal e
estamos à procura de uma governanta (babá) resdas para preencher os seguintes cargos:
Afin de compléter
notre équipe
pour la saison 2016, paysager”
nous recherchons des personnes ponsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a
“Ouvrier
en aménagement
aceitar para viver connosco ou não. Estamos pronPASSIONNÉES pour combler les“Journalier”
postes suivants :
tos a patrocinar e oferecer contratos se necessá“Chauffeur/Journalier”
Ouvrier en aménagement paysager
rio. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2
Se quer boas condições deJournalier
trabalho que vão além da
crianças. Por favor, envie a sua informação, junindústria e um ambienteChauffeur/Journalier
de trabalho estimulante, envie
o seu
currículo:
stephanie@belle-cour.com
teSi des
conditions
de travail
au-delà de la norme de l’industrie etou
un pelo
environnement
de tamente com o seu número de telefone para lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la com
lefone
514-550-1370
.
travail
stimulant
t’intéresse, fais-nous
parvenir ton curriculum vitae au :
mais detalhes.
stephanie@belle-cour.com ou par téléphone au 514-550-1370.
Aménagement GENEX inc.
Precisa de pessoas para trabalhar em colocação de
“Pavé-uni” e pedras com 5 anos de experiência com
licensa de condução classe #3
450-963-2990
Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e dinâmico para uma companhia de imóveis. Bom salário
para candidato com experiência.

T 514-355-7171 | info@plexon.ca
Companhia em paisagismo está à procura de
homens com ou sem experiência com
carta de condução. 514-242-7649

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

Estamos à procura de pessoas para instalação de
Pavé-uni e muros de blocos. Deve ter carro. Mínimo
de 4 anosde experiência. Salário competitivo
Rui Ferreira: 514-655-7168

Paisagista Robert Caucci

Procura-se instalador de “Pavé-uni”, muros
de pedra e alcatrão com experiência e carta
de condução de classe 5. Precisamos também um assistente paisagista.
Assunto sério e
salário segundo a experiência.

514-766-8390

vende-se

Precisa de senhora para fazer limpeza com experiência. Deve falar inglês. T.: 450 430.9449
Excellent Pavage, uma empresa da região de Laval
especializada no domínio do pavé-uni, está atualmente à procura de um chefe de equipa/instalador para dirigir uma equipa de pavé-uni. O candidato pretendido
deverá ter uma sólida experiência em gestão de projetos de pavé-uni. Deverá ser capaz de gerir e efetuar os
trabalhos respeitando os planos, os orçamentos e prazos de conclusão. Deverá também ter experiência com
todos os aspetos técnicos relativos à conclusão do pavé-uni: nivelação, cortes, degraus, muros, contornos
de piscinas e outras especificações particulares.
Requisitos:
- conhecimento de leitura de planos
- conhecimento dos diferentes materiais
- experiência na gestão de equipas
- habilitado a conduzir bobcats e outros equipamentos
- minucioso e perfeccionista
- carta de condução válida
Enviar CV para: emploi@excellentpavage.ca, ou
contactar os recursos humanos pelo 514-766-4666.

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel, Açores. Grande propriedade, uma das mais belas dos Açores. Visitem no site web para:
www.macvieira.com
Guilherme Cabral: 450-663 9127

serviços
Controle o seu peso. Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos.
Pacote de experiência, 3 dias.
Carlos Palma: 514-961-0770

Ofereço o meu serviço de limpeza de
casa com experiência e referência.

Fátima Andrade: 438-993-3097

†

ERMELINDA PRIOSTE DA SILVA
1926 – 2016

É com grande pesar, que a
família vem por este meio informar o falecimento em Montreal, no passado dia 31 de
março de 2016, com 89 anos
de idade, de Ermelinda Prioste, esposa de Silvestre Da
Silva, natural de Atouguia da
Baleia, Peniche.
Ela deixa na dor o seu esposo,
os/as filhos/as Aurélia (Hermínio Silva), Pedro (Micaela
Cavalheiro), Afonso (Noémia
Correia) e Teresa, os/as netos/
as Lígia, Karine, Sandra, Gaby, Mónica, Stephanie, Natasha, James e Melinda, os/as 10 bisnetos/as, os irmãos
Afonso (Amélia) e Jorge (Eugénia), os/as cunhados/as
Carlos (Maria Emília), Álvaro (Maria Luísa), Graciano
(falecida Rosa), Nuno (Lena) e João (Isabel), sobrinhos/
as, primos/as, assim como restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825, Sherbrooke E., Montreal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cel.: 514-918-1848
A missa de corpo presente foi na terça-feira, dia 5 de
abril de 2016 às 10h na Igreja Santa Cruz, tendo sido
sepultada em cripta no mausoléu Frère André do cemitério Le Repos St-François d’Assise.
Renovam com profunda saudade, a missa do sétimo
dia, hoje quarta-feira dia 6 de abril de 2016, às 18h30
na Igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

†

JOSÉ ANTERO CABRAL
1954 – 2016

É com grande pesar, que a família
vem por este meio informar o falecimento em Montreal, no passado
dia 31 de março de 2016, com 61
anos de idade, de José Antero Cabral, esposo de Ana Maria Pacheco, natural de Rabo de Peixe, São
Miguel, Açores.
Ele deixa na dor a sua esposa Ana
Maria, as filhas Victoria e Krystalanne (Steven), os/as irmãos/as
Emanuela, Laudalina (John), Carlos (Johanne), Paul (Inês) e John,
a sogra Maria Ascensão Maurício, o cunhado John (Fátima), os/as sobrinhos/as, os/as primos/as, assim como
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
6825 Rue Sherbrooke Est, Montréal
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório tem lugar amanhã, quinta-feira dia 7 de abril
de 2016, das 14h às 17h e das 19h às 22h, e na sexta-feira de manhã a partir das 8h. Segue-se a missa de
corpo presente, na sexta-feira dia 8 de abril de 2016, às
10h na Igreja Santa Cruz. Será sepultado em cripta no
mausoléu Frère André do cemitério Le Repos St-François d’Assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

serviços
Renovação | Manutenção | Reparações
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, casa de banho,
subsolo, etc. 438-396-8160

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click
Mega pode ver os canais portugueses,
brasileiros, e outros mais, canais desportivos
de todos os países, filmes, séries, possibilidades
ilimitadas. Desloco-me para instalação.
514-267-8766

A Voz de Portugal | 6 DE abril de 2016 | P. 12

Anedotas
No Restaurante
- já a chamei três vezes! A menina não tem orelhas? pergunta o cliente à empregada.
- Tenho sim, quere-as com feijão ou com ervilhas?
A Sogra
Um homem encontra um amigo e diz-lhe:
- Estás cada vez mais parecido com a minha sogra. A
única diferença é o bigode! O amigo responde-lhe: - Mas
eu não tenho bigode! - Mas a minha sogra tem!
Na Farmácia
Diz o farmacêutico para um fornecedor: - Há mais de 20
anos que vendo estes comprimidos e nunca tive uma única reclamação. Ora isto prova o quê?
Ouve-se uma voz muito sumida:
- Que os mortos não falam!
No Manicómio
- Diga-me; por que está aqui?
- Por gostar mais de sapatos do que de botas!
- Mas isso é natural! Eu próprio prefiro os sapatos!
- Ah sim? E como gosta mais deles: cozidos ou fritos?
Estratégias de venda
- Trago aqui belíssimos sabonetes...
- Não quero! - Desculpe tê-la incomodado, minha senhora,
mas julguei que a sua vizinha não tinha razão! - Mas... o
que foi que ela disse? - Que escusava de bater à sua porta
porque a senhora nunca se lavava! - Ora, a atrevida! Dê-me meia dúzia de sabonetes!

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

O Ser Corrupto
jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

C

om este novo e imenso
caso dos Panama Papers, onde inúmeras figuras
em todo o mundo, umas mais
públicas, outras menos; umas aparentemente
mais inocentes, outras assumidamente criminosas; umas mais queridas do público, outras
menos; mas todas elas com uma marca indelével no seu caráter: a corrupção!
Para mim, como cidadão de origem lusitana mas
com passagem por vários países neste mundo, não
me admira que um determinado Sheik das arábias,
um futebolista milionário, um ditador político ou
um criminoso desconhecido do grande público,
estejam envolvidos no esquema dos offshores e
lavagens de dinheiro. O que me admirava antigamente, mas agora já não, é a extensão da corrupção que faz parte do DNA do ser humano nesta
época que a Humanidade vive.
Esta característica assume proporções tanto mais
intensas quanto mais indiferentes e complacentes
somos com estas atitudes ou atos corruptos. É preciso entender que quando fazemos “um jeito” a
um amigo, do qual esperamos traga “jeitos” em

Horizontais: 1. Leito. Linguagem de um povo, considerada nos seus caracteres especiais. 2. Pequena argola
com que se enfeitam os dedos. Recuperar. 3. Assisti. A
unidade. Altar cristão. 4. Sobre (prep.). Preparar (alimentos) ao fogo. Alternativa (conj.). 5. Naquele lugar. Relativo
a bronze. 6. Categoria. Entusiasmo artístico. 7. Ramada.
Progenitor. 8. Graceja. Estado governado por um rei. A
si mesmo. 9. Composição poética de assunto elevado e
destinada ao canto. Aqueles. Sétima nota da escala musical. 10. Porção de gemas de ovos batidas com açúcar e
um líquido quente. Texto ou conteúdo de um escrito. 11.
Desejaram. Classe.
Verticais: 1. Piso de uma casa, inferior ao nível da rua.
Embarcação comprida e estreita feita de um tronco escavado, usada na África e na América. 2. Ser vivo irracional.
O mesmo. 3. A mim. Pátria. Ave pernalta corredora que se
assemelha à avestruz. 4. Perder a razão momentaneamente. Brisa. 5. Molibdénio (s.q.). Deseje. Contr. da prep.
de com o art. def. a. 6. Progredir. Indivíduo do povo (fig.).
Suspiro. Ante meridiem (abrev.). 7. Preposição. Nome da
letra N. noroeste (abrev.). 8. Caminhava para lá. Refutação. 9. Ovário dos peixes. Sufixo diminutivo. A minha
pessoa. 10. Genuíno. Espécie de pastel, com recheio de
carne, peixe ou legumes. 11. Mensageiro (fig.). Terreiro.
Carneiro: Carta Dominante: 3 de Espadas, significa Amizade. Amor: Surpreenda os seus familiares e prepare-lhes
um jantar especial. Saúde: Possíveis dores abdominais. Dinheiro: O nervosismo tomará conta de si quando lhe delegarem uma tarefa importante. Números da Sorte: 45, 41, 4, 7, 18, 19
Touro: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Evite descontrolar-se e
fazer cenas de ciúmes. Saúde: O seu estômago estará
particularmente sensível. Dinheiro: Cuide dos seus negócios o melhor que conseguir. Números da Sorte: 2, 23, 12, 14, 19, 8
Gémeos: Carta Dominante: o Mundo, que significa Fertilidade. Amor: É possível que corra o risco de se magoar
ao revelar os seus sentimentos. Saúde: Procure manter a
calma e relaxe. Dinheiro: Durante esta semana exigir-lhe-ão muita diplomacia e paciência. Vai receber um convite fantástico e inesperado que o vai levar a sentir-se bafejado pela sorte.
Números da Sorte: 5, 6, 4, 45, 41, 44
Caranguejo: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: Aceite os defeitos dos outros e lembre-se que ninguém é perfeito. Não se deixe influenciar pelas
opiniões que os seus amigos têm da sua cara-metade.
Tire as suas próprias conclusões. Saúde: Procure ser mais consciencioso e responsável. Dinheiro: Evite gastar dinheiro com objetos inúteis e dispendiosos. Números da Sorte: 8, 4, 1, 2, 5, 6

Horóscopo

nosso favor, estamos automaticamente a entrar
na máquina da corrupção. Muitos respondem que
“então não há espaço para oferecermos ajuda a
ninguém, pois trata-se de corrupção”! Ora aqui
está a diferença: um ato ou palavra em favor de
alguém não é corrupção se não traz prejuízo a
outrem nem aprisiona o ajudado a uma malha de
influências. Entre ajuda e favorecimento vai uma
grande distância!
As escolhas efetuadas são da responsabilidade
pessoal, mas há também uma responsabilidade
coletiva pois alguns destes esquemas são perfeitamente aceites em determinados países. Assim
cria-se uma máquina administrativa (e fiscal) que
acaba por criar uma malha interessante: o peixe
miúdo não escapa enquanto o peixe graúdo escapa com facilidade. Não podemos ignorar também que aos Estados interessa ter esses paraísos
fiscais, para transações do próprio Estado assim
como dos que trabalham para ele mas que retiram
todas e mais algumas vantagens. Temos que por
mais apurada que seja a legislação, por mais restritiva seja a regulamentação aplicável, por mais
eficazes sejam os instrumentos de intervenção e
de penalização dos prevaricadores, jamais serão
totalmente fiáveis, pois haverá sempre meios de
fuga. Sem desmérito dos reguladores que se esforçam pela equidade das leis, o que poderá e deve
ser feito e que é completamente ignorado pela
nossa sociedade é a educação cívica, que deve
começar pelas próprias crianças, pois eles serão
os adultos de amanhã. A formação cívica deve ser
um objetivo assumido pela sociedade fomentando
a consciência individual como primeiro árbitro e
juiz das nossas ações. Sei que alguns leitores que
por ventura passem os olhos por este texto ficarão
desconfiados com esta proposta, pois está instalada muitas vezes na mente das pessoas uma associação desta ideia com regimes totalitaristas. Mas
este instrumento, ainda que mal usado nalguns
regimes por se basear numa educação política totalitarista, ou seja, fazer todos pensar pela mesma
bitola, tem o seu potencial positivo se for usado
com objetivos e meios sãos. A formação cívica,
apoiada em princípios humanos intemporais e ensinando o individuo a pensar por si mesmo, coisa
rara mesmo nas nossas sociedades ditas livres;
esta formação, que pretenda libertar o potencial
do individuo em vez de o moldar a algum modelo pré-definido, mas ensinando-o a respeitar as
regras e por conseguinte o seu próximo e o meio
físico e social onde se insere, estou certo, será a
chave para transformar as sociedades, para transformar o ser corrupto que ainda perdura na Humanidade abrigado um pouco em todos nós.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 9 de Ouros, significa Prudência.
Amor: Surpreenda o seu amor com uma noite muito especial. Saúde: Não deixe que nada perturbe a sua paz.
Vai sentir-se bem-disposto para enfrentar os desafios. Dinheiro: Procure ser direto e objetivo na apresentação dos seus
projetos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 40, 5, 6

Sagitário: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: Mudança radical na sua vida afetiva.
Saiba acompanhar o evoluir dos acontecimentos. Saúde:
Procure passar o dia descansado e evite preocupações
profissionais. Dinheiro: A semana promete ser muito equilibrada a
nível profissional e económico. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

Virgem: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Não tenha limites quando o assunto
é amor. Ultrapasse todas as barreiras e entregue-se à paixão.
Saúde: Procure estar mais atento às exigências do seu organismo. Dinheiro: O seu orçamento semanal permitir-lhe-á fazer uma
pequena extravagância. Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 40, 3

Capricórnio: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa
Perda/ Falha. Amor: Evite arranjar problemas para si e para
aqueles que lhe estão próximos. Saúde: Pense um pouco
mais em si e dedique uma parte do seu dia a cuidar do seu
bem-estar físico e psicológico. Dinheiro: Seja prudente e tente dar o
melhor num emprego novo. Números da Sorte: 41, 36, 17, 25, 12, 5

Balança: Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Aja corretamente com um amigo a
quem involuntariamente prejudicou. Saúde: Não abuse do
tempo que passa de pé, pois pode ser prejudicial para o
seu sistema circulatório. Dinheiro: Procure ser sincero com um
colega. Números da Sorte: 23, 9, 14, 15, 12, 10

Aquário: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Seja persistente e não desista de conquistar o amor da sua vida. Saúde: Poderá sentir-se
triste e deprimido e por isso sentirá necessidade de estar na
companhia dos seus amigos. Dinheiro: As condições são favoráveis
ao investimento. Números da Sorte: 40, 35, 16, 22, 10, 4

Escorpião: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa
Perda de Oportunidades. Amor: É possível que se sinta um
pouco deprimido e desmotivado. Mais tarde ou mais cedo
terá domínio sobre as situações que agora o preocupam.
Saúde: Não se deixe abater por uma notícia menos agradável sobre
a saúde de alguém muito próximo. Dinheiro: Demonstre a sua competência e profissionalismo. Números da Sorte: 7, 8, 4, 10, 12, 11

Peixes: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Seja moderado e controle o seu arrebatamento. Vida social bastante agitada. Não terá mãos a medir para tantas solicitações. Evite deixar para trás alguém
muito especial. Saúde: evite deixar-se dominar pelo nervosismo e
pela ansiedade. Dinheiro: É possível que seja repreendido por um
erro que cometeu. Números da Sorte: 4, 7, 10, 11, 25, 3
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JOSÉ DA CONCEIÇÃO

O

antropólogo norueguês
Thor Heyerdah estava
convicto de que no século XII
povos nativos sul-americanos
fizeram algo quase impossível,
emigraram para a Polinésia
e povoaram as pequenas ilhas encravadas no
oceano Pacifico.
Como é que eles fizeram essa travessia que tem
milhares de quilómetros de distância? É de pasmar!
Viajando em pequenas e frágeis jangadas. Esse era
o pensamento de Thor. Muitos riram da teoria desse ousado antropólogo norueguês. Contudo, crendo firmemente nela, Thor elaborou um projecto
que abeirava ao inacreditável. Em 1947, utilizando
uma madeira leve e resistente de uma árvore, chamada pau-de- balsa, ele e alguns amigos construíram uma jangada semelhante àquelas que os povos
usavam naquela época. Desse modo, sem nenhuma
tecnologia moderna, ele resolveu reconstruir o trajeto desses povos. Ele e mais cinco companheiros
participaram na perigosa expedição. O risco era
enorme. O projecto parecia loucura. Como é que
uma pequena jangada poderia enfrentar as altas
ondas do oceano Pacífico? Teriam grandes possibilidades de ir a pique, de morrer afogados ou servirem de banquete aos tubarões. Muitos apostaram
no fracasso da expedição e tentaram dissuadi-los.
Mas, quem consegue conter o ímpeto de um so-

Imigração Ilegal
amachado@avozdeportugal.com

C

augusto machado

hen Xiaomin, condenado por imigração
ilegal tinha 9 identidades. Era testa de ferro de 156 empresas, para que os imigrantes ilegais pudessem abrir negócio próprio.
Eram lojas, armazéns, bazares ou restaurantes das
quais recebia comissão, a maior parte delas situadas no Norte do país . O homem conseguia autorizações de permanência em Portugal para cidadãos
chineses com documentos falsos. Sentenciado a 12
anos de cadeia, mas a justiça não sabe dele, é procurado pela Iterpol. Ao longo de dez anos, lucrou
quase 5 milhões de euros com vários esquemas de
imigração ilegal envolvendo centenas de cidadãos
chineses, a quem conseguia autorizações de permanência com documentação falsificada e através
de uma rede de empresas de fachada. Mas, segundo a notícia no JN, a gigantesca mina de ouro de
Chen Xiaomin, tradutor chinês naturalizado português, de 43 anos, acabou por ser desmantelada
pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras(SEF)
em 2011. Mas a justiça deixou-o em liberdade. O
homem, que usou pelo menos nove identidades e
conseguiu, entretanto fugir de Portugal, terá sido
visto em Jacarta, Indonésia. Este suspeito, barão
do crime, trabalhava a partir de casa, em Matosinhos. Inicialmente, constituiu 12 empresas, que
lhe serviam para fazer falsos contratos laborais
fictícios que os candidatos à legalização iam apresentar depois ao SEF, no processo da legalização.
Com simples variações nos próprios nomes e cortes de cabelo diferentes ou através da falsificação
de passaportes de terceiros, o vigarista manteve
nove identidades diferentes.
A investigação do SEF permitiu estabelecer três
formas de atuação: promovia a regularização frau-

(1)

nhador? Os sonhos animam a alma, renovam as
forças. Quem nunca sonhou nunca correu riscos na
vida, nunca lutou por algo que amou. Sob o risco
de nunca voltar, eles partiram. No dia 28 de Abril,
a partir do pequeno porto peruano de Callao, um
navio conduzia a jangada denominada “Kon-TiKi”
oceano a dentro. Quando a jangada era apenas um
minúsculo ponto num mundo das águas, o rebocador desfez-se das amarras que o ligavam a ela. Assim Thor e seus amigos começaram a sua sinuosa
e longa trajetória. Os olhos lacrimejavam e o coração vibrava no peito enquanto eles viam, pouco a
pouco, o continente sumindo. O medo e a coragem
misturavam-se nas águas da emoção enquanto navegavam nas águas do oceano. Eram nada menos
que oito mil quilómetros a serem percorridos. Thor
e seus amigos construíram uma jangada de acordo
com o modelo sul-americano antigo, mas ninguém
sabia manobrá-la. Içaram uma vela redonda rogando para que os ventos os impelissem em direção ao
seu destino. No princípio, os ventos iam soprando
suavemente. Mas aos poucos mostraram a sua força e sopravam as velas com impetuosidade. Os viajantes usavam como leme um longo remo preso à
popa. Os sonhadores revezavam-se na real e exaustiva tarefa de economizar energia. Passaram-se dois
longos meses, uma eternidade diante da mesmice
do azul oceânico. Parecia não haver grandes surpresas. Águas calmas mas emoção tensa. Porquê?
Porque o medo formava ondas que desconfiavam
das calmas ondas do mar.
Continuação na próxima edição

dulenta de imigrantes, garantia a sua permanência
em Portugal e adaptava a contabilidade das empresas reais e fictícias para o efeito. Por cada legalização cobrava até 6000 euros. E o negócio era
bem lucrativo. Só no semestre que antecedeu a sua
detenção, movimentou, segundo as autoridades,
nas diversas empresas, 10,8 milhões de euros. O
negócio começava em Portugal, através dos imigrantes, ou na China, por contactos telefónicos ou
publicidade na Internet e nos jornais escritos em
chinês. O imigrante podia estar na China, em Portugal ou noutros países europeus. Nos primeiros
contactos, o cliente entregava ao arguido o passaporte ou uma cópia e o dinheiro. Chen Xiaomin
facultava depois os documentos necessários ao registo no SEF e posterior atribuição de número de
contribuinte e à inscrição no Serviço Nacional de
Saúde e Segurança Social. Para criar o percurso
de pelo menos três meses de trabalho necessário
à legalização, o arguido usava as 156 empresas de
que era dono ou gerente. Com esta enorme fraude,
Chen Xiaomin, assumiu, com as diferentes falsas
identidades, a figura de testa de ferro para a constituição de 156 empresas que eram de facto detidas
e geridas por imigrantes proibidos de terem negócios em Portugal, por terem vistos que apenas lhes
permitia serem trabalhadores dependentes. Esse
esquema também constituía uma boa fonte de
rendimento. Todas essas lojas, bazares, armazéns
de retalho ou restaurantes onde os imigrantes surgiam, no papel, como empregados, mas eram eles
que geriam os negócios. Mas o esquema não lhes
saía barato. Pelo serviço, Chen Xiaomin cobrava
uma renda mensal de 200 euros, como condição
para continuar a dar a cara junto da Administração
Tributária e movimentar as contas bancárias das
empresas. Só aqui ganharia ele, facilmente, cerca
de 30 mil euros por mês.

Laparoso: Há micaelenses que dividem as pessoas
em dois géneros: os laporosos (os maldosos) e os sagrados (os bondosos). Não é raro sermos ouvidos com
atenção, sendo interrompidos com a palavra “sagrada”,
em assentimento e em concordância com o que dizemos.
Laparoso, pelo contrário, é alguém que prevarica, que
não está agindo conforme a norma e, por isso, chamámo-lo de laparoso, numa corruptela de leproso. O laparoso é
geralmente esperto, matreiro e astuto.
Estás cegango! : Estás a tirar-me o juízo. A aborrecer-me. Fico cega para te responder e para te dar um
ensaio.
Cáde? : Onde está? Onde se encontra o objeto procurado. - Ó mulher, cáde a vassoura?
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Horizontais: 1. Cama, Idioma. 2. Anel, Reaver. 3. Vi, Um, Ara. 4. Em,
Cozer, Ou. 5. Ali, Éneo. 6. Plana, Estro. 7. Rama, Pai. 8. Ri, Reino, Se. 9.
Ode, Os, Si. 10. Gemada, Teor. 11. Amaram, Aula.
Verticais: 1. Cave, Piroga. 2. Animal, Idem. 3. Me, Lar, Ema. 4. Alucinar, Ar. 5. Mo, Ame, Da. 6. Ir, Zé, Ai, Am. 7. De, Ene, NO. 8. Ia, Resposta.
9. Ova, Ota, Eu. 10. Mero, Rissol. 11. Arauto, Eira.

O Sonho Determina A Coragem

dicionário micaelense

Efemérides
1384 - Trava-se a Batalha dos Atoleiros, com Espanha,
no âmbito da guerra pela independência portuguesa.
1385 - João I, Mestre de Avis, é aclamado rei de Portugal.
1528 – Morre o pintor alemão Albert Durer, amigo do
humanista português Damião de Góis.
1814 - Luís XVIII sobe ao trono, restaurando a monarquia francesa.
1835 - É promulgado o decreto de Maria II que cria a
Beneficência Pública.
1838 - Morre José Bonifácio de Andrade e Silva, um dos
heróis da independência do Brasil.
1941 - II Guerra Mundial. Tropas alemãs invadem a Grécia e a Jugoslávia. É ordenada a deportação de mais de
150 mil judeus, residentes nos dois países.
1944 – II Guerra Mundial. Holocausto. As forças SS de
Adolf Hitler, na França ocupada, fazem um “raid” nas
principais cidades, para a captura de crianças judias.
Serão deportadas.
1945 – É lançado o jornal Mundo Desportivo.
1961 – Crise Estudantil. Começa a greve na Universidade de Lisboa, após nova proibição do Dia do Estudante.
Entre os líderes associativos destaca-se o aluno de Direito Jorge Sampaio.
1962 - Portugal assina, em Genebra, o protocolo de
adesão ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT,
que irá dar origem à Organização Mundial do Comércio.
1972 - O Egito corta relações com a Jordânia, pela proposta do rei Hussein de criar um novo Estado palestiniano.
1983 – É criado o Tribunal Constitucional.
1984 - Challenger. Primeira reparação de um satélite no
espaço.
1991 - O Iraque aceita a resolução 687 da ONU, sobre
o cessar-fogo no Golfo, que retira ao país a capacidade
de agressão.
1992 - Morre o escritor Isaac Asimov, 72 anos, mestre
da ficção científica. O escudo entra no mecanismo das
taxas de câmbio do Sistema Monetário Internacional.
1994 - O avião do presidente ruandês hutu Juvenal Habyarimana é abatido no regresso da Tanzânia, onde tinham decorrido negociações de paz com os rebeldes
da Frente Patriótica Ruandesa (FPR, de maioria tutsi), o
que desencadeia o genocídio de cerca de 800 mil pessoas de etnia tutsi.
2002 - Toma posse o XV Governo Constitucional, formado pela coligação PSD-CDS/PP, liderado pelo social-democrata Durão Barroso.
2003 - O Governo português apresenta a reforma da
tributação do património.
2011 – O ministro das Finanças entende que Portugal
tem de pedir ajuda imediata. Em resposta por escrito a
perguntas colocadas pelo Negócios, Fernando Teixeira
dos Santos afirma que “é necessário recorrer aos mecanismos de financiamento disponíveis no quadro europeu”.

F1: Nico Rosberg

A Voz de Portugal | 6 DE abril de 2016 | P. 14

vence

Tranquilamente

em

caminho livre para a vitória de Rosberg. O inglês
terminou em terceiro, atrás de Kimi Raikkonen .
Hélder Dias
Rosberg saltou para a frente de Hamilton na
ico Rosberg venceu do- largada, antes do seu companheiro de Mercedes
mingo passado a sua 16ª sofrer o contato, para assumir uma liderança que
corrida de Fórmula 1, conquistando a quinta vitória seguida na categoria e a sua primeira no circuito de Sakhir,
no Bahrein, pista onde disputou a sua primeira corrida de F1 há exatamente dez anos, em
2006.
Nico Rosberg aproveitou-se de uma boa largada enquanto que o seu companheiro de equipa e
pole position Lewis Hamilton acabou por largar
muito mal. Pior para o inglês foi que o finlandês
Valteri Bottas acabou por cometer um erro no
ponto de travagem acertando no centro do seu
monolugar, fazendo-o cair para nono. Hamilton ele não perderia mais. Mas o drama começou
teve de fazer corrida de recuperação, deixando o antes da largada, com o motor de Vettel explohdias@avozdeportugal.com

N

Do Canadá

a Munique
por amor ao Benfica

T

rês amigos nem pensaram duas vezes
quando souberam que o Benfica jogaria
em Munique.
Viajaram durante 12 horas e chegaram a tempo
de ver passar a comitiva encarnada. Marco Fon-

seca, Bryan Antunes e Kevin Antunes, viajaram
de Montreal para Toronto e daí para Munique.
Tudo por amor ao Benfica. Fizeram uma entrevista com a raio TSF.

Sakhir

no

Bahrein

dindo na volta de apresentação, o que o deixou
fora da corrida. “Foi uma corrida muito curta
hoje, eu nem mesmo suei”, comentou com um
sorriso Vettel. A vitória de Rosberg coloca-o a
17 pontos à frente de Hamilton na classificação
do campeonato. Atrás dos pilotos que subiram
ao pódio, Daniel Ricciardo entregou um desempenho sólido para terminar em quarto pela
Red Bull, enquanto Romain Grosjean, da Haas,
surpreendeu novamente com um quinto lugar.
“Foi uma luta inacreditável com a Williams, Red
Bull e Toro Rosso”, disse Grosjean depois. “Não
tive nenhum problema, eu poderia guiar o carro
do jeito que queria em uma estratégia agressiva de pneus supermacios. “Mesmo empolgado,
Grosjean mostra foco. “Há muitas áreas em que
podemos melhorar, mas isso continua sendo um
sonho. Estou muito feliz com o carro, eu tenho
grande confiança na travagem o que me permite atacar. Adoro o sistema implantado dentro do
carro. Ele permite-me libertar o seu potencial.
Agora, precisamos manter os pés no chão”.
Max Verstappen, da Toro Rosso, aproveitou
um bom conjunto de pneus supermacios para
terminar em sexto, ficando melhor do que Daniil Kvyat, da Red Bull que teve uma tarde bem
desastrosa. Massa e Bottas ficaram em oitavo e
nono, enquanto Stoffel Vandoorne conquistou os
primeiros pontos da McLaren nesta temporada
ao fazer a sua estreia no lugar de Fernando Alonso, que como já noticiámos, sofreu um terrível
acidente em Melbourne e foi impedido por ordens medicas de participar neste GP De Bahrain.
Alonso sofre de um problema de pneumo-tórax.
Vandoorne superou o experiente Jenson Button
na sua primeira tentativa, antes de lutar pela 10ª
posição na corrida. Os pontos de Vandoorne são
os primeiros de um piloto belga na Fórmula 1
desde Thierry Boutsen no GP da Austrália de
1992. “A largada foi um pouco difícil para mim,
mas no final nós mais ou menos conseguimos
maximizar a oportunidade”, comentou Vandoorne depois da corrida. “Para a minha estreia na
Fórmula 1, posso ficar muito feliz”.
Classificação final deste GP de Bahrein
1-Nico Rosberg, Mercedes; 2 -Kimi Raikkonen, Ferrari; 3 -Lewis Hamilton, Mercede
A terceira etapa da temporada 2016 de Fórmula 1 terá lugar na China entre os dias 15 e
17 de abril.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
1-Barcelona
2-Atlético Madrid
3-Real Madrid
4-Villarreal
5-Celta de Vigo
6-Sevilla
7-Athletic
8-Málaga
9-Real Sociedad
10-Eibar
11-Deportivo
12-Espanyol
13-Las Palmas
14-Real Betis
15-Valencia
16-Rayo Vallecano
17-Granada
18-Getafe
19-Sporting Gijón
20-Levante

P	J	V	
76 31 24
70 31 22
69 31 21
57 31 16
49 31 14
48 31 13
48 31 14
40 31 10
38 31 10
38 31 10
37 31 7
36 31 10
36 31 10
34 31 8
34 31 8
31 31 7
29 31 7
28 31 7
27 30 7
24 30 6

Inglaterra
Premier League
E
4
4
6
9
7
9
6
10
8
8
16
6
6
10
10
10
8
7
6
6

D
3
5
4
6
10
9
11
11
13
13
8
15
15
13
13
14
16
17
17
18

P	J	V	
1-Leicester City 69 32 20
2-Tottenham
62 32 17
3-Arsenal
58 31 17
4-Manchester City 54 31 16
5-Manchester U. 53 31 15
6-West Ham
51 31 13
7-Southampton
47 32 13
8-Stoke City
47 32 13
9-Liverpool
45 30 12
10-Chelsea
44 31 11
11-West Bromwich 40 31 10
12-Everton
38 30 9
13-AFC Bournemouth 38 32 10
14-Watford
37 31 10
15-Swansea City 37 32 9
16-Crystal Palace 34 31 9
17-Norwich City
31 32 8
18-Sunderland
27 31 6
19-Newcastle
25 31 6
20-Aston Villa
16 32 3

Itália
Serie A
E
9
11
7
6
8
12
8
8
9
11
10
11
8
7
10
7
7
9
7
7

D
3
4
7
9
8
6
11
11
9
9
11
10
14
14
13
15
17
16
18
22

1-Juventus
2-Napoli
3-Roma
4-Fiorentina
5-Internazionale
6-Milan
7-Sassuolo
8-Lazio
9-Chievo
10-Genoa
11-Empoli
12-Atalanta
13-Torino
14-Bologna
15-Udinese
16-Sampdoria
17-Carpi
18-Palermo
19-Frosinone
20-Hellas Verona

P	J	V	
73 31 23
67 31 20
63 31 18
56 31 16
55 31 16
49 31 13
48 31 12
42 31 11
41 31 11
37 31 10
36 31 9
36 31 9
36 31 9
36 30 10
34 31 9
33 31 8
28 31 6
28 31 7
27 31 7
19 30 2

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
4
7
9
8
7
10
12
9
8
7
9
9
9
6
7
9
10
7
6
13

D
4
4
4
7
8
8
7
11
12
14
13
13
13
14
15
14
15
17
18
15

P	J	V	
1-Paris SG
80 32 25
2-Monaco
55 32 14
3-Lyon
52 32 15
4-Rennes
51 32 13
5-Nice
50 32 14
6-Saint-Étienne 48 32 14
7-Lille
46 32 11
8-Caen
46 32 14
9-Angers
45 32 12
10-Nantes
44 32 11
11-Bastia
43 32 12
12-Bordeaux
42 32 10
13-Marseille
39 32 8
14-Lorient
39 32 9
15-Guingamp
39 32 10
16-Montpellier
37 32 10
17-Stade de Reims 33 32 8
18-GFC Ajaccio 33 32 7
19-Toulouse
29 32 6
20-Troyes
14 32 2

E
5
13
7
12
8
6
13
4
9
11
7
12
15
12
9
7
9
12
11
8

D
2
5
10
7
10
12
8
14
11
10
13
10
9
11
13
15
15
13
15
22

P	J	V	
1-B. München
72 28 23
2-B. Dortmund 67 28 21
3-Hertha BSC
48 28 14
4-B. M’gladbach 45 28 14
5-B. Leverkusen 45 28 13
6-FSV Mainz
44 28 13
7-Schalke 04
44 28 13
8-Wolfsburg
38 28 10
9-FC Ingolstadt
36 28 9
10-Hamburger SV 34 28 9
11-FC Köln
34 28 8
12-Stuttgart
33 28 9
13-Darmstadt 98 29 28 6
14-TSG Hoffenheim28 28 6
15-W. Bremen
28 28 7
16-FC Augsburg 27 28 6
17-E. Frankfurt
27 28 6
18-Hannover 96 17 28 5

E
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“Sonhar

faz bem e o Benfica
está nos oito melhores
da Europa”

S

imão Sabrosa acredita que o Benfica
poderá seguir em frente na Liga dos
Campeões. Simão Sabrosa analisou, em
entrevista à Rádio Renascença, as possibilidades do Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao
Bayern Munique.
Para o antigo jogador ‘encarnado’, este
será “jogo bastante difícil”, mas que a
equipa tem possibilidade de ultrapassar
caso “jogar da mesma maneira”. “Tem sido
uma equipa muito compacta. Tem vindo a
crescer de jogo para jogo. Rui Vitória tem
tirado partido da qualidade do plantel”,
afirmou. Quanto às possibilidades do Benfica na competição, Simão Sabrosa não coloca limites, até porque “sonhar faz bem”.

Impacto

vs

daniel loureiro

O

Impacto de Montreal voltou a perder
pelo segundo jogo consecutivo fora de casa. Desta
vez foi em Seattle frente
aos Sounders por 1-0.
Uma derrota amarga que chegou nos últimos minutos do encontro e de bola parada. Foi um canto do lado esquerdo, em que
Evan Bush saiu-se mal à bola e Clint Dempsey faturou para os homens da casa. O Impacto começou bem o encontro e como tem
sido o caso este ano, o Impacto entrou no
jogo para vencer. Infelizmente, o Impacto
saiu do jogo derrotado mas não sem muito
trabalho e merecia melhor sorte. O ataque
do Impacto não conseguiu aproveitar algumas das oportunidades. Mais uma vez,
Nacho Piatti foi um dos bons jogadores dos
homens de Mauro Biello. O campeonato já
vai no quarto jogo e notou-se porque Piatti
foi constantemente marcado por dois ad-

D

de

Braga

chegar o mais longe possível e a pensar
nas meias-finais. Tudo é possível no futebol”, considerou.

versários. Neste jogo viu-se os dois laterais
do Impacto apoiar muito mais o ataque do
que tem sido a norma até agora esta época. Camara e Toia foram mais ofensivos e
Donny Toia até salvou o segundo golo dos
Sounders no fim do jogo com um sprint
impressionante. O Impacto fez um jogo
bom mas sem ter muitas oportunidades fla-

grantes de golo. Alguns bons remates, mas
muito longe de preocupar Sebastian Frei. O
Impacto joga agora o seu próximo jogo no
próximo Sábado às 16 horas frente ao Crew
de Columbus, no que é uma repetição da
meia-final de Este do ano passado. O jogo
terá lugar no Estádio Olímpico.

tem algumas chances...”

omingos Paciência, treinador que
na temporada 2010/2011 levou o
Sporting de Braga à final da Liga Europa em futebol, recordou a “equipa extraordinária” de então e espera, agora,
uma eliminatória dividida entre ‘arsenalistas’ e Shakhtar.
O técnico que treinou o Sporting de Braga entre 2009 e 2011, recordou à Agência
Lusa a temporada 2010/2011, na qual os
bracarenses conseguiram chegar a um final europeia. “Recordo que foi uma equipa extraordinária em termos de comportamento, com maturidade e experiência.
Houve jogos muito equilibrados e jogou-se com as melhores armas, sabendo que,
por vezes, o poderio e o favoritismo estava
do outro lado, como eram os casos do Liverpool, Benfica ou Dínamo Kiev”, afirmou o técnico de 47 anos.
O Sporting de Braga, agora de Paulo
Fonseca, vai medir forças nos quartos de
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RESULTADOS

Sounders

dloureiro@avozdeportugal.com

“Sporting

“Sonhar faz bem e o Benfica está nas oito
melhores da Europa. Tem direito a querer

1-Benfica
2-Sporting
3-FC Porto
4-Braga
5-Arouca
6-Rio Ave
7-Estoril Praia
8-Paços Ferreira
9-V. Guimarães
10-Nacional
11-Belenenses
12-Marítimo
13-V. Setúbal
14-Moreirense
15-U. Madeira
16-Boavista
17-Académica
18-Tondela

final da Liga Europa com os ucranianos
do Shakhtar Donetsk, equipa que também
defrontou em 2010/11, mas ainda na fase
de grupos da Liga dos Campeões, que o
Braga terminou em terceiro lugar.
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próxima jornada

Benfica 5-1 Braga
Arouca 3-2 Académica
Marítimo 2-0 Nacional
V. Guimarães 1-1 Boavista
U. Madeira 2-2 V. Setúbal
Estoril Praia 1-0 P. Ferreira
Moreirense 0-1 Rio Ave
FC Porto 0-1 Tondela
Belenenses 2-5 Sporting

1-FC Porto B
2-Chaves
3-Famalicão
4-Freamunde
5-Portimonense
6-Feirense
7-Varzim
8-Gil Vicente
9-Desp. Aves
10-Olhanense
11-Sporting B
12-Penafiel
13-SC Braga B
14-Sp. Covilhã
15-Atlético CP
16-Ac. Viseu
17-V. Guimarães B
18-Mafra
19-Farense
20-Leixões
21-Benfica B
22-Santa Clara
23-Oriental
24-UD Oliveirense

GM
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61
53
47
39
38
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38
33
38
38
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20
21
28
25

08/04 Boavista 15:30 Arouca
09/04 Académica 13:30 Benfica
Sporting 15:45 Marítimo
10/04 Setúbal 11:00 Belenenses
Nacional 11:00 Estoril Praia
Tondela 11:00 U. Madeira
P. Ferreira 13:15 FC Porto
Braga 15:30 Moreirense
11/04 Rio Ave 15:00 V. Guimarães
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Braga - FC Porto (22/05/2016)
Meias-finais

Marítimo 3-1 Portimonense
Benfica ADI Braga

Quartos-de-Final
1ª Mão
0-1
2-1
06/04 14:45
06/04 14:45

Bayern München - Benfica
Barcelona - Atlético Madrid
Paris SG - Manchester City
Wolfsburg - Real Madrid

2ª Mão
13/04 14:45
13/04 14:45
12/04 14:45
12/04 14:45

Oitavos-de-Final
Villarreal - Sparta Praha
Athletic - Sevilla
Borussia Dortmund - Liverpool
Braga - Shakhtar Donetsk

1ª Mão
07/04 15:05
07/04 15:05
07/04 15:05
07/04 15:05

2ª Mão
14/04 15:05
14/04 15:05
14/04 15:05
14/04 15:05

Major League Soccer
“Neste momento, o Braga tem um bom
plantel, já o mantém há dois anos. Há que
referir o trabalho do Sérgio Conceição,
porque fez um bom trabalho e conseguiu
construir uma equipa. Este ano, o Paulo
Fonseca melhorou-a, com dois ou três jogadores”, referiu.

GRUPO Este
1-Orlando City
2-Impact Montréal
3-Philadelphia Union
4-NE Revolution
5-New York City FC
6-Chicago Fire
7-Toronto FC
8-NY Red Bulls
9-DC United
10-Columbus Crew
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Grupo Oeste
1-FC Dallas
2-Sporting KC
3-Real Salt Lake
4-LA Galaxy
5-Colorado Rapids
6-Vancouver Whitecaps
7-SJ Earthquakes
8-Houston Dynamo
9-Portland Timbers
10-Seattle Sounders
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