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Ronaldo no pódio dos melhores
marcadores de seleções da Europa 15

A Águia
D

está de

omingo passado, com a presença do Padre José Maria
Cardoso, cerca de setenta familiares, amigos, gerentes e proprietários do Alfred Dallaire | Memoria, reuniram-se, no restaurante
Estrela do Oceano, a convite de
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Moscovo vai ter exposição sobre
os Descobrimentos portugueses
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Volta!

Gabriela e Alcindo Alves, para
se celebrar as melhoras de Eduíno Martins, que após uma longa
doença cerebrovascular, tem vindo a recuperar muitíssimo bem.
A primeira vez que o visitei, nos
Continuação na página 5
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Romeiros
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e romarias

António Pedro Costa
acosta@avozdeportugal.com

Por ocasião da Quaresma,
durante cinco semanas, é comum ver nas estradas de São
Miguel, grupos de homens caminhando e rezando em voz alta. Estes peregrinos, a que se dá o nome de Romeiros, saem
às ruas todos os anos para reafirmar a sua fé e
agradecer a Deus as graças concedidas.
Há registo desde a idade média de que todos
os anos grupos compostos só por homens, provenientes de muitas freguesias, vilas, cidades
e até de Toronto, no Canadá, da nossa comunidade lá residente, caminham por atalhos e
caminhos secundários menos movimentados,
orando à volta da ilha, cumprindo promessas,
por montes e vales, arrostando vento, frio e
copiosas chuvas intempestivas, durante uma
longa semana invernosa, mas cheia de calor
humano, partilha e grande generosidade e cordialidade. O espírito das romarias soa sempre
mais forte e os micaelenses mostram que têm
uma alma grande, do tamanho do céu.
Em S. Miguel, este tempo assume particularidades ancestrais e intrinsecamente possui
uma mística difícil de explicar, ao ponto de
quem vai um ano, quer ir sempre mais e mais.
Conheço até quem não possa, por circunstâncias várias, ir de romeiro num determinado ano
e fica pesaroso por ficar atrás, mas faz a romaria em espírito, pois sabe em pensamento
e em qualquer hora do dia por onde anda o
rancho e muitas vezes vai ao seu encontro.
Estes homens carregam consigo apenas um
saco com o essencial e vão pernoitando em
casas de famílias que os acolhem, ou em salões de igrejas e instituições que se oferecem
para receber os peregrinos. A religiosidade do
povo açoriano traduz-se também nestas manifestações de fé, quer seja no cumprimento de
promessas, quer seja para agradecimento de
graças recebidas.
Na casa em que são acolhidos, é hábito os Romeiros lavarem os pés doridos- aproximando-se do ritual religioso da Última Ceia de Jesus,
sendo servido um jantar, onde todos comem
como irmãos. É uma marca da nossa tradição
que identifica a nossa maneira de ser e de
estar de ilhéus. Por isso, temos que respeitar
este tipo de religiosidade popular, que deveria
antes ser aproveitada pela hierarquia religiosa
para um aprofundamento da fé autêntica.
Já nos acostumamos a vê-los passar com um
bordão de madeira na mão e trajam hábitos tradicionais, carregados de simbolismo que muitos não conhecem o seu significado. O xaile
representa o manto com que cobriram Jesus; o
lenço representa a coroa de espinhos; a saca
que transportam às costas representa a cruz e
o terço é dedicado à Virgem Maria.
São oito longos dias de caminhada e fé, de
companheirismo e oração. Fecha-se o percurso em círculo no sentido dos ponteiros do relógio, como se uma viagem de eterno retorno se
tratasse. As Romarias ou como antigamente
eram conhecidas as “Visitas às Casas de Nossa Senhora” é uma prática que não se sabe ao
certo como começaram. Presume-se que tenham como causa as calamidades resultantes
do terramoto de 1522 que soterrou Vila Franca
do Campo, ou mesmo a peste de 1523/31 que
assolou a ilha, mas com segurança ainda nada
se sabe.
Trata-se para uns de um legado cultural, que
apenas integram a dimensão religiosa na história da nossa terra. Contudo, para o nosso povo,
esta prática não é mais do que uma transmissão de fé dos nossos antepassados, que em
momentos de aflição suplicavam a interceção
de Nossa Senhora junto do Pai, pedindo a proteção do céu. Que a sua genuinidade não se
perca, mesmo com associações e afins.
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Emigração e Refugiados
Mundo Continua a Crescer

Sudão tem um enorme potencial de recursos naturais a explorar.
Além do petróleo dispõe também de potencial agrícola, água e
ainda diversos recursos de subsolo para extração mineira. O Sudão é
o terceiro maior país africano e tem 6700 Km de fronteiras terrestres
abertas e 850 Km de costa marítima.
No espaço regional o Sudão é um país de particular interesse para a política da União Europeia, dita emigratória nomeadamente por via do controlo
das suas fronteiras a Norte, com a Líbia e o Egipto visando a contenção dos
fluxos de refugiados chegarem a território europeu. Deixa assim os conflitos locais e os interesses económicos na sombra e o regime sudanês integra
muito bem o discurso europeu das migrações e assume a sua disponibilidade
para assumir a interrupção da imensa onda de refugiados, recebendo 46 milhões de euros através do programa «Better Migration Management da UE»
liderado pela Alemanha para treino e formação e conter com as forças paramilitares que antes serviram no Darfur a dimensão dos protestos do povo
desempregado.
O Sudão é dirigido desde 1989, por Omar Bashir que tomou o poder num
golpe de estado militar e implementou a sharia que é a lei islâmica. Porem
os fortes programas de privatizações, restrições às funções sociais, saúde
privada, a educação é paga, tem um regime repressivo que persegue as organizações de trabalhadores e uma situação económica difícil, que atinge
em primeiro lugar o povo, e o Governo indiferente aos protestos prosegue a
sua ofensiva. Alimenta ao mesmo tempo o conflito na região de Darfur, por
milícias governamentais, conhecidas por «Janjaweed» a quem se atribuem
ações genocidas. Entretanto o mesmo conflito já provocou dezenas de milhares de mortos e três milhões de pessoas internamente deslocadas.
Paradoxalmente o Sudão do Norte é culturalmente um país tolerante ao
acolhimento de emigrantes, um país de destino e de trânsito, com fluxos
complexos de rotas migratórias para Norte e Sul e já acolheu cerca de 500
mil refugiados provenientes da Eritreia, da Etiópia, da Somália, do Iémen
e Síria, povos que não necessitam de visto para entrar no Sudão. No Sudão
do Sul, separado do Sudão do Norte, também já acolheu nos últimos anos
um milhão de pessoas que não consideram refugiados ou emigrantes mas
«irmãos». Esta realidade é bem conhecida da União Europeia. As imagens
que normalmente são apresentadas dos acontecimentos políticos e sociais
são particularmente ingratas, porque não implicam uma seleção, com toda
a subjetividade que lhe é inerente. O essencial da intervenção de todos os
cidadãos que lutam pelo progresso, a justiça social e a soberania não é fixada
em imagens nem faz parte das preocupações dos comentadores que viajam
no mesmo barco. Neste sentido ainda hoje se especula se o presidente Trump
será um irresponsável ou um pragmático, feito à medida da guerra económica dentro da cofragem dos interesses selvagens. A ofensiva violenta em
curso e multifacetada, nomeadamente com provocações no espaço de outros
países conta imensos riscos na atual situação internacional «onde o rosto
do Sudão neste xadrez é apenas um exemplo» e fica nas nuvens uma possível escalada militarista promovida pelos Estados Unidos e seus aliados, que
continuam a pôr em prática políticas atentando contra os povos. Creio que
o clima de medo e perigos não vêm dos bombistas suicidas mulçulmanos,
«embora condene todos os meios de violência».
É justo abrir caminho para construir uma nova ordem internacional de
paz, de respeito pela independência dos estados e respeito pelos emigrantes
que refletem as profundas deslocações sociais trazidas a todos os níveis da
sociedade pela mais rápida e dramática transformação alguma vez experimentada na vida e sociedade humanas dentro de um só tempo de vida e pelos
fracassos da descolonização em certas partes do mundo.

Europa:
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o todo ou a soma das partes

jorge correia
jcorreia@avozdeportugal.com

C

elebrou-se no passado
25 de Março os 60 anos
do Tratado de Roma, que institui entre a
Bélgica, Luxemburgo, Holanda, França,
Itália e a então Alemanha Federal o mercado único que viríamos a conhecer como a
Comunidade Económica Europeia, mais recentemente Comunidade Europeia (CE) até
à atual União Europeia (UE).
Do seu lento estabelecimento à euforia dos
anos 80, 90 e princípio deste século, com a
sucessiva associação de mais estados e consequentemente alargamento do seu peso
económico, social e político, mesmo a nível
mundial, sucedeu-se agora um período de individualismo nacionalista de algumas franjas
da população desses países, que à falta de bodes expiatórios para os problemas que enfrentam, culpam a UE de tudo que lhes acontece e
não acontece.
Os 28 estados (contando ainda com o Reino
Unido que se prepara para sair) apresentam
problemas e conjunturas bastante díspares entre si. A disparidade existe também no clima
social, as características culturais e o que as
massas populares esperam do Estado. A inabilidade e diria mesmo a incompetência de alguns políticos um pouco em todos os países
no que toca a identificar causas dos problemas
e em trabalhar soluções para os mesmos tem
incendiado os ânimos mais insatisfeitos, mais
esquecidos e mais marginalizados deste processo todo.
A ameaça de perda de identidade cultural
também tem tido um peso importante para alguns sectores da sociedade que se esquecem
que parecendo, na perspetiva simplista e curta de uma vida humana, que as fronteiras e a
realidade socio-cultural serão sempre como as

conhecemos, uma simples análise à história
do mundo demonstram que as sociedades e o
espaço geográfico que ocupam estão em constante mudança.
Face a esta realidade, a ideia de “mais Europa” esfumou-se no ar, pelo menos por enquanto; instala-se assim uma nova ideação do
futuro para a Europa, com um núcleo central
constituído pelos aderentes à moeda única
(Euro), até aos países que pretendem apenas
acordos comerciais estabelecidos caso a caso.
A complexidade deste assunto é excessiva para
ser tratada em poucas linhas, onde se inclui a
subjetividade da perceção que a população de
cada país ou região tem da Europa. No entanto, a atualidade que a Europa vive relembra-me algumas circunstâncias de infância, onde
num grupo de amigos cada um queria fazer
uma coisa diferente; acabávamos por não fazer
nada, nem em conjunto nem individualmente,
cada um ia para o seu lado e o tempo era perdido e ninguém ganhava nada.
Assim vejo a Europa: falta uma harmonia de
interesses para além do simples “fazer negócio”; falta a consciência de que o todo tem
mais força do que a soma das suas partes.

Agenda comunitária

Concurso Vozes

do

Festival

O Festival Portugal Montreal 2017 apresenta a sua 4ª
edição do concurso, “Vozes do Festival”. És Português,
Luso-descendente? Gostas de Cantar? Este Concurso é
para ti! Prémios para todos os participantes. O vencedor/a
participará no Festival. Todas as idades são bem-vindos.
Inscrições estão abertas. Inscreve-te já... Lugares Limitados! Contato: Júlio 514-578-3200 / 514-923-7174. juliolourencokk@hotmail.com. A Prática terá lugar no Restaurante “Estrela do Oceano”, segunda-feira, dia 15 de maio
às 19h. O concurso terá lugar no Restaurante “Estrela do
Oceano”, sexta-feira, 26 de maio às 20h.

Jantar

pré-pascoal

A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hochelaga organiza no dia 8 de abril de 2017 pelas 19h30 o
jantar Pré-pascoal animado pelo DJ Entre-Nós e Fátima
Miguel. Ementa: entrada de camarão, filet de bife servido com batatas e legumes, e para sobremesa, fondue
de chocolate, Para mais informações 514-817-5875 ou
514-593-7898.

Tradicional

baile da pinha

O Clube Oriental organiza no sábado dia 1 de abril de
2017 pelas 19h o seu tradicional Baile da Pinha e serão
coroados os reis da noite. Haverá bons prémios e música com o conjunto Contact. A ementa compreende uma
entrada, sopa, salada, café e sobremesa. Prato principal:
carne de porco alentejana à chefe Silva. Esperamos por
vós. Juntos fazemos a festa, traga um amigo, o Clube
Oriental sabe receber com um sorriso. 4000 Avenue de
Courtrai, Montreal, QC H3S1C2. Tel.: 514-342-4373.

Almoço

da

Páscoa

O Clube Portugal de Montreal organiza o seu almoço da
Páscoa no domingo 16 de abril de 2017 pelas 13h, e
será animado pelo Júlio Lourenço. Para mais informações 514-844-1406.

Festa do Chicharro
de R abo de Peixe

O Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza a festa
do Chicharro no dia 1 de abril de 2017 às 19h na igreja
de Nossa Senhora de Fátima.

Sexta-feira, 31 de Março
Ementa: arroz de tamboril e camarão ou
entrecosto assado no forno, sobremesa

Reserve o seu lugar
APC: 514 844-2269
J. Fernandes 514 501-1278
C. Rosário 514 255-4849
ou por facebook

cartoon
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Dicas Para Contemplar O Belo

4ª-feira 29 de março
1:30 Bom Dia Portugal
5:01 O Outro Lado
5:54 Reformas Curriculares
Sociedade Civil
7:26 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 José Pacheco
Filhos da Nação
9:39 Zig Zag
10:11 A Praça
12:13 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:09 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Literatura Aqui
16:30 Azores Airlines Rallye
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:02 Notícias do Atlântico
23:05 O Sábio
23:49 Janela Indiscreta
0:22 Pinto Monteiro
Grande Entrevista
1:14 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
5ª-feira 30 de março
5:00 Pinto Monteiro
Grande Entrevista
6:00 Doenças Raras
Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Palavra aos Diretores
9:45 Zig Zag
10:17 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:50 Nutriciência: Jogar,
Cozinhar, Aprender
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Liubliana (Eslovénia)
Portugueses pelo Mundo
17:00 Brainstorm - um concurso de
perder a cabeça e ganhar
muito dinheiro.
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Uma pitada de humor
nas noites da RTP!
Sim, Chef
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
0:45 Madeira Prima
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
6ª-feira 31 de março
5:00 Grande Área
6:00 Mulheres nas
Forças Armadas
Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Animais Anónimos
9:45 Zig Zag
10:15 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9

17:00
17:45
19:00
20:00
20:30
21:15
22:00
23:00
23:45

Brainstorm
Agora Nós
24 Horas
Manchetes 3
Sexta às 9
Brainstorm
Notícias do Atlântico
O Sábio
Vidago Palace

Sábado 1 de abril
1:30 Tudo É Economia
2:15 Literatura Aqui
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Arq 3
5:54 Mulheres de Farda
Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 AJP e Nexx
Network Negócios 2017
10:00 Zig Zag
11:00 Podium
12:00 Atlântida - Madeira 2017
13:30 Animais Anónimos
14:00 Donos Disto Tudo
15:00 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Coruche
Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Hubel Agrícola e CoolFarm
Network Negócios 2017
21:15 Donos Disto Tudo
21:45 A Essência
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Danças do Mundo
23:45 Cá Por Casa
com Herman José
1:00 Janela Indiscreta
com Mário Augusto!
1:30 O Princípio da Incerteza
domingo 2 de abril
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Madeira
Eucaristia Dominical
6:30 Um projeto que visa
divulgar as Artes Plásticas
Estou nas Tintas
7:00 Domingos Sequeira
Visita Guiada
7:30 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Os assuntos que
interessam aos
portugueses são
discutidos no Parlamento
10:00 A Praça
11:00 Agora Nós
12:00 Problemas na Voz
Diga Doutor
12:57 Arouca x Sporting
Liga NOS 2016/2017
14:59 Telejornal
16:15 Sociedade Recreativa
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Voz do Cidadão
21:15 Hora dos Portugueses
22:00 Notícias do Atlântico
23:14 Got Talent Portugal
1:30 Bom Dia Portugal
2ª-feira 3 de abril
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Madeira 2017
7:15 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Literatura Aqui

JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

T

odas as pessoas se devem
sentir bonitas. Não sejam
escravos do padrão de beleza
da comunicação social.
Digam diariamente: eu sou bonito (a)! Pois o
feio e o belo são relativos. A beleza está nos olhos
de quem contempla... Contemplar o belo é colocar combustível na felicidade. Cuide das plantas.
Escreva poesias. Rebole no chão com as crianças. Valorize as coisas que são aparentemente
insignificantes. Escreva cartas aos amigos. Descubra os seus filhos. Explore o mundo dos seus
pais. Fique dez minutos por dia em silêncio contemplativo. Falar da felicidade sem contemplar o
belo é cair no vazio. Quem contempla o belo tem
uma elevada auto-estima, está sempre bem consigo mesmo. Mas eis que a psicologia constata
algo trágico: a baixa auto-estima tornou-se uma
síndrome epidémica. Observem o caso da guerra
das mulheres com o espelho. Em vez de contemplarem os seus aspetos positivos diante do espelho, elas são especialistas em ver os seus defeitos. Há mulheres que se queixam aos maridos
das partes do seu próprio corpo que detestam.
A baixa auto-estima delas sufoca o amor deles.
Porquê? Porque todas as queixas delas são registradas na memória deles. E, como estudaremos,
esse registo não pode ser apagado, só reescrito.

Com o tempo, os maridos começam a sobrevalorizar os defeitos de que elas se queixam. Isso
sufoca o interesse e o amor. As mulheres também se afligem ao ler as revistas que destacam
o corpo e não a inteligência feminina. Em vez
de se sentirem belas, elas comparam o seu corpo
com o das modelos e martirizam-se. Cuidado!
Tudo aquilo que se queixa torna-se um veneno
para a sua auto-estima. Se forem capazes de contemplarem o belo, serão sempre jovens, mesmo
que o tempo sulque o vosso rosto com rugas. Se
não o contemplar, poderá fazer cirurgias plásticas e peelings, mas envelhecerá no único lugar
que é proibido envelhecer: no território da emoção. Lamentar-se é um dos sintomas da velhice
emocional. Muitos jovens são emocionalmente
velhos. Eles queixam-se do corpo, da roupa, da
comida, de se levantarem pela manhã, de estudar, de que não há nada para fazer. São infelizes
porque não sabem agradecer nem fazer muito do
pouco. Se a vossa história se transformou numa
rotina repleta de tédio, se lhe falta prazer, sabor
e encanto pela vida, é porque não tem passado
muito tempo a contemplar o belo. Desperte! Se
não usar esta ferramenta, poderá ter sucesso profissional, financeiro e social, mas mendigará o
pão da alegria. Será infeliz. O mestre da emoção,
Jesus Cristo, parava a multidão que o seguia para
fazer dos lírios um espetáculo aos seus olhos.
Foi feliz na terra dos infelizes, pois vivia a arte
da contemplação do belo.

VEGETARIANISMO
augusto machado

amachado@avozdeportugal.com

A

dieta vegetariana está cada vez mais em
moda. Segundo o Centro de Vegetarianismo, 30 mil portugueses seguiam em 2007, um
regime vegetariano. O vegetarianismo, dizem,
é planear bem a dieta. Desde que se combine
bem os alimentos, é possível seguir uma dieta
vegetariana equilibrada e sem riscos para a
saúde.
Um inquérito recente sobre hábitos alimentares
revela que um quinto dos consumidores pretende
ingerir menos proteínas animais e optar por substitutos vegetais, como grão, soja ou tofu. Tal demonstra que têm consciência de que uma alimentação saudável passa por aumentar o consumo de
fruta e legumes, em detrimento dos alimentos de
origem animal. Contudo, ao excluir estes alimentos, aconselham que é importante combinar bem
os restantes, para garantir o aporte de todos os nutrientes essenciais.
Nutrientes na dose certa. Os vegetarianos ingerem, geralmente, a quantidade certa de hidratos
de carbono, presentes, por exemplo, no pão, na
massa e no arroz e fibras (cereais e vegetais).
Contudo, devem ter cuidado com o aporte de proteínas. Num regime omnívoro (que inclui todos os
grupos de alimentos), não há riscos de carências:
a carne, o peixe e os ovos são ricos em proteínas
completas, de alto valor biológico. Alguns vegetais também incluem proteínas, mas mais pobres.
As alcachofras, os brócolos e as couves-de-bruxelas, a salsa e os coentros estão entre os legumes
com maior teor. Os cereais e os frutos secos também são fontes de nutrientes saudáveis.
Vitaminas e minerais em risco: segundo os entendidos nesta matéria, os vegetarianos devem prestar especial atenção ao aporte de vitaminas B12

e D, sendo os estritos mais vulneráveis a carências. A B12 encontra-se na carne, no peixe, nos
ovos, no queijo e no leite. A vitamina D faz parte
da composição do peixe gordo, como o salmão
e a sardinha, da carne e dos ovos. É de lembrar
que a deficiência de vitamina B12 pode causar
anemia e distúrbios do sistema nervoso, afetando
a memória e a concentração, entre outros efeitos
negativos. O défice de vitamina D, por sua vez,
pode originar raquitismo infantil e fraqueza dos
ossos e músculos nos adultos. Recomenda-se, por
isso, alimentos enriquecidos com vitaminas B12 e
D, como algumas bebidas de soja, cereais de trigo
ou de arroz e gordura vegetal para barrar o pão.
Em geral as grávidas, os bebés e as crianças são
aconselhados a tomar suplementos de vitamina
D. A exposição solar diária também é importante, pois promove a produção desta vitamina. É
de lembrar que uma alimentação vegetariana nas
crianças deve ser sempre acompanhada pelo nutricionista e pelo pediatra, para evitar défices com
repercussões graves no crescimento e no desenvolvimento. É de lembrar que uma alimentação
vegetariana pode ser saudável quando bem planeada. É possível fazer uma dieta equilibrada à
base de vegetais nas diversas fases da vida, desde
que se garantam as combinações adequadas. Se
assim for, dizem os entendidos do vegetarismo,
poderá ter benefícios para a saúde. Segundo a Associação Americana de Nutrição e Diatética, os
vegetarianos têm quantidades mais baixas de gordura saturada e colesterol no sangue e apresentam
um índice de massa corporal inferior. O risco de
doença cardíaca, hipertensão, diabetes do tipo 2 e
de cancro também é menor. É preciso apenas gostar e saber combinar alimentos. Vegetariano ou
não… cuidem da vossa alimentação e vivam com
SAÚDE, porque a vida é curta e perder tempo é
pecado. Tenham todos um bom dia.
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A Águia está de Volta! Festejou-se, em
grande, Eduíno Martins no Estrela do Oceano
antero branco
abranco@avozdeportugal.com
Fotos de João Arruda

cuidados intensivos do centro
hospitalar Neuro da universidade McGill, honestamente,
duvidei da sua rápida recuperação, mas quando
dias depois regressei, realizei que a sua força de
batalhador não o tinha abandonado. Em pouco

tempo, já jogávamos ao dominó, um dos jogos
sociais que ele domina. Espantou-me a perspicácia com que ele jogava as pedras para me
destabilizar. A partir desse dia, nunca mais tive
dúvidas da sua força interior. Até os neurólogos
admiravam-se como ele reagiu aos tratamentos.
O nosso editor, para quem não o conhece, tem
o mesmo temperamento que Viriato, o primeiro
guerreiro Lusitano, que confrontou os Romanos
na península Ibérica, cento e trinta anos antes de
Jesus Cristo e graças a ele, ainda hoje somos Lusos.
Contudo, a caminhada da sua inteira recuperação continua na boa direção.
Parte das suas melhoras o deve às suas filhas e -lhe os cuidados que ele necessita.
netos, mas principalmente à sua esposa, Odete Muita coragem ao amigo Eduíno e a toda a
Bento, que esteve à sua cabeceira praticamente sua família. Da Voz de Portugal, um grande
vinte e quatro horas por dia e que continua a dar- abraço para todos eles.
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Festa dos Sócios das Domingas
e do Mordomo de Anjou

uma delas é de festejar e agradecer os sócios. A
festa se fez com muita alegria, a noite foi animada pelo DJ Entre-Nós, Marinho.
través dos anos podemos Tudo foi muito bom, parabéns ao Centro Cover que as tradições são munitário do Espírito Santo de Anjou.
importantes na comunidade, e
joão arruda
e fotos de Humberto Cabral

A

Feliz aniversário

Matéria para refletir do tony

Parabéns a você, Nesta data querida. Muitas felicidades, Muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, Cantam
as nossas almas. Para a menina Beatriz Andrade Sebastião Uma salva de palmas.

Serviços de
Contabilidade Fernandes

Impostos

Temos uma grande variedade de serviços:
- Declarações de Pensões
- Contabilidade de companhias
- Declarações
- e muito mais....
A preços muito competitivos favor contactar

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

C

itação de Colbert e Mazarin, tirado do livro “O Diabo Encarnado”, escrita há 400
anos, mas que nunca envelheceu.
Colbert: “Para arranjar dinheiro, chega-se a
uma altura, que fazer batota, não basta. Gostaria que o senhor deputado me explique como se
pode gastar mais dinheiro, quando já se está tão
endividado”...
Mazarin: “Quando se é um simples mortal,
cheio de dívidas e não as pagas, vais para a prisão, mas o governo é diferente, não se pode me-

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

ter o governo na prisão. Então a alternativa é de
continuar a aumentar a dívida. Todos os governos fazem isso”.
Colbert: Há sim? Tu acreditas nisso? O facto
é que, precisamos de mais dinheiro; e como encontrá-lo se já criámos todo o tipo de impostos
imagináveis?
Mazarin : Vamos inventar outros.
Colbert: Não podemos taxar os pobres ,mais do
que eles já estão!
Mazarin: Isso é verdade, é quase impossível.
Colbert: E os ricos?
Mazarin: Os ricos não, eles não gastariam mais
e, um rico quando gasta, dá a viver a muitas centenas de pobres! Mazarin : Há uma classe de indivíduos que não são nem pobres nem ricos.
Cidadãos honestos que trabalham, sonham ser
ricos e duvidam dos pobres! São esses que nós
devemos taxar, ainda mais! Esses gajos, quanto
mais lhe tiramos, mais eles trabalham para compensar! É uma reserva inesgotável. Isto passava-se há 4 séculos!!!
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História Acoriana “Mulher

de

Capote”

to é que quando se compra uns dos licores Mulher
de Capote não está só a comprar mais um licor
para saborear e desfrutar com amigos e família,
Licor Mulher de Capote mas também esta a comprar uma referência, facto
um ícone na história aço- histórico, uma parte da identidade que caracteriza
riana. Esta marca, bem como o povo açoriano e o seu arquipélago. A originalimuitas outras, é a propriedade dade das garrafas que fazem referência a figuras
locais ou pontos turísticos conregistada da
tribuindo para maior ligação
empresa Fábrica de Licores
com a história e tradições dos
Eduardo Ferreira & Filhos
Açores.
Lda situada em Ribeira GranEstas garrafas acarretam
de na ilha de S. Miguel, funconsigo toda uma envolvendada em 1993, mas com uma
te história e quem as compra
experiência acumulada desde
leva consigo parte da mística
1936, dedica-se ao fabrico e
e das tradições açorianas. A
comercialização de bebidas
Mulher do Capote é um ótimo
alcoólicas. Com origem na Reexemplo de uma marca que
gião Autónoma dos Açores e
apresenta nas suas atividades
presença em 3 continentes.
os valores e identidade do seu
A Mulher do Capote é o conhepovo da sua região, levando as
cimento açoriano em diferenilhas dos Açores a todo o lado
tes licores que destacam como
do Mundo.
principais artigos do portefólio
Aproveitem caros leitores, as
o Licor de Maracuja Ezequiel
companhias aéreas ja lancaram
(um marco na história e tradivoos “Low Cost” (custo baixo)
ções gastronómicas dos Açores
de Lisboa e de Porto para os
e galardoado com 6 medalhas
Açores de forma muita mais
de ouro internacionais pela sua
económica para ir visitar e exqualidade.
plorar desfrutando das maraLicor de Natas Queen of the Isvilhosas paisagens; aproveite
lands, Licor de Anis (com rama)
para conhecer melhor as ilhas,
de elevada qualidade, as aguarsuas histórias e viver momendentes, os variados Licores de
tos memoráveis.
frutas naturais das Ilhas e proAfinal, o que é bom nunca é
dução de outros produtos alcoódemais nao é verdade?
licos, respeitando as normas de
qualidade mais exigente. O facFrancisca reis
freis@avozdeportugal.com

O
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BungaLoW a ar aBerto coM BacHeLor, 3 Quartos e 2 Quartos no BacHeLor,
espaÇoso, grande QuintaL piscina, garageM dupLa, coM terMo BoMBa

ViLLe st-Laurent

ViLLe Lorraine

veNdido

.89%

*

antónio

goMeS

proMoÇÃo

Não proCure MaiS! aproveite
a MiNHa experiÊNCia
profiSSioNal

notÁrio pago
atÉ 1000$*

514-246-9008

especiaL

veNdido

3º ano de saudade

Maria batista
Mais uma primavera
sem ti mãe! Hoje já faz
3 anos! As saudades
são cada vez maiores e
mais dolorosas.
Muitas pessoas dizem
que com o tempo a dor
diminui, mas pelo contrário, ela é cada vez
mais forte.
Saber que tu estás
sempre presente nos
nossos bons e maus
momentos mesmo se
estás presente de uma outra forma. Temos
saudades tuas mãe, do teu sorriso, dos teus
abraços, do teu riso. Aqui tem uma canção de
Jorge Ferreira que eu adoro.
“Mãe És a força infinita”, a palavra mais linda
que Deus pôs no mundo.
Mãe és princípio sem fim serás sempre pra
mim. Sublime majestade Mãe. És o cimo da
esperança. A mais bela aliança. O amor mais
profundo.
Mãe, teu amor verdadeiro de todos o primeiro.
É pureza e verdade (Refrão).
Mãe, Mil e uma canções já ouvi com palavras
que falam de ti, mas por mais que elas falem
e por mais que reclamem, não dizem quem és
Coração amigo leal.
Mãe, querida universal que para além da vida
és sempre mãe querida e eu sempre a teus pés.
Mãe, sou um ser do teu ser, fruto do teu viver.
Vida da tua vida. Mãe, és a luz no caminho e o
teu coro carinho é o sempre de outrora.
Mãe, conselheira, soberana quantas vozes
te chamam Aurora Sagrada Mãe Doce nome
bendito Virgem nome infinito que tem Nossa
Senhora.
Haverá uma missa em sua honra, hoje,
quarta-feira 29 de março de 2017 às 18h30.

3

Mirabel St-JaNvier

veNdido

MEMORANDUM

avaliação gratuita

iNforMeM-Se Sobre aS vaNtageNS de trabalHarMoS JuNtoS
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Papa diz ‘sim’ à canonização Endividamento do Estado, Famílias
dos pastorinhos Francisco
e Empresas Aumenta em Janeiro
e Jacinta

S

umo Pontífice vem a Portugal para a peregrinação a Fátima a 13 de maio.
O Papa Francisco aprovou a canonização dos
beatos portugueses Francisco e Jacinta ao reconhecer o milagre que justifica tal canonização. O
anúncio foi feito, segundo a Agência Ecclesia,
pelo gabinete de imprensa da Santa Sé no Vaticano. Os cardeais vão decidir, no consistório com
data marcada para o dia 20 de abril, quando e
onde terá lugar a cerimónia de canonização dos

O

endividamento do setor não financeiro
(Estado, famílias e empresas não financeiras) aumentou em janeiro para os 714,7
mil milhões de euros, segundo dados hoje divulgados pelo Banco de Portugal (BdP).
Do total, 309,9 mil milhões respeitavam ao setor público e 404,8
mil milhões ao setor privado. Em
dezembro de 2016, o endividamento do setor não financeiro tinha-se fixado nos
714,5 mil milhões de euros e no mês homólogo
era de 711,5 mil milhões de euros. Face a dezembro, o endividamento do setor público aumentou
1,5 mil milhões de euros e o endividamento do
setor privado diminuiu 1,4 mil milhões de euros,

resultando num aumento de 100 milhões de euros para o conjunto do setor não financeiro, refere a instituição. De acordo com o BdP, o acréscimo do endividamento do setor público “reflete
o incremento do financiamento
concedido por todos os setores
financiadores, com exceção das
empresas”. No setor privado,
o endividamento das empresas
diminuiu mil milhões de euros
e o dos particulares 400 milhões de euros. “A
diminuição do endividamento do setor privado
resulta predominantemente do decréscimo do
financiamento obtido junto do setor financeiro
residente e ainda da redução do financiamento
externo das empresas”, justifica o BdP.

Português

que perdeu a mulher
no ataque de Londres “está de rastos”

O

dois pastorinhos que, segundo o testemunho já
reconhecido pela Igreja Católica, presenciaram
as aparições da Virgem Maria na Cova da Iria,
em Fátima. Recorde-se que Francisco (19081919) e Jacinta (1910-1920) foram beatificados
pelo Papa João Paulo II a 13 de maio de 2000.

português sabia que a mulher estaria envolvida num acidente, mas não sabia o
quão grave tinha sido.
Amigos e familiares de Aysha
Frade, a professora espanhola e esposa de um português que morreu
na sequência do ataque de Londres,
falaram aos jornalistas para explicar o momento difícil pelo qual passa a família.
Um dos pais que estaria na escola frequentada
pelos filhos de ambos revela que John Frade foi
buscar as filhas à escola, sem ter a noção de que
a sua mulher estaria a morrer. A mesma testemunha conta ainda que toda a escola ficou chocada
com o sucedido e lembra Aysha como uma “ex-

celente pessoa”. “Ele veio buscar as filhas à escola porque sabia que a mulher estava envolvida
num acidente”, contam as fontes.
Recorde-se que a mulher estaria a
caminho da escola das filhas, de
11 e 8 anos, quando foi abalroada
pela viatura conduzida por Khalid
Masood. Também um familiar do
português falou com a imprensa e revelou que
toda a família está chocada.
“Nem consigo descrever por palavras a forma
como ele está a sentir-se. A sua vida ficou de
rastos com o que aconteceu”, conta o primo de
John, lembrando ainda as crianças que ficaram
abaladas com a morte da mãe.
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Dois pesos, duas medidas? May abre
‘porta de saída’ à Irlanda do Norte

E

nquanto nega a pretensão dos
escoceses em deixar o Reino
Unido, May abre a porta à saída
da Irlanda do Norte via reunificação com a República da Irlanda.
O Governo britânico liderado por
Theresa May admite que a Irlanda

sua independência do Reino Unido, o Governo de May admitiu que
as pretensões separatistas por parte
da Irlanda do Norte com a reunificação da Irlanda podem concretizar-se.
O ministro do Brexit, David Da-

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

O seu sítio excecional
sobre o magnífico cemitério
Notre-Dame-des-Neiges, o maior
do país, permite-lhe homenagear
a vida de maneira realmente
personalizada.

do Norte poderá juntar-se à União
Europeia após o Brexit se o país
aprovar o referendo referente à
reunificação com a República da
Irlanda. Assim, abre-se uma nova
frente separatista para Londres.
No momento em que a Escócia parece determinada em levar adiante
o referendo que poderá conduzir à

vis, terá escrito ao parlamentar
de Ulster e líder socialista, Mark
Duncan, a indicar que “se a maioria dos cidadãos da Irlanda do Note
está a favor da Reunificação com
a República da Irlanda, o Governo
do Reino Unido tem o compromisso de permitir que ocorra”, numa
carta divulgada pelo The Times.

O CENTRO FUNERÁRIO
CÔTE-DES-NEIGES É:
- 2 capelas
- 9 salões
- 5 salas de receção
- 200 estacionamentos interiores
- acesso fácil por transportes públicos

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para
todo o típo de orçamento.

HOMENAGEAR A VIDA

514 342.8000

4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal
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ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Câmbio do dólar canadiano
28 de março de 2017
1 euro = cad 1,465780
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

eletricidade

padaria

restaurantes

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

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

renovações

www.solmar-montreal.com

agência

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
importadores

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
agências
funerárias

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

Tel.: 514-575-9605
Gilberto
Renovações
ligeiras

T.: 514.668.6281

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

ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

contabilista

monumentos

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

Plano Poupança
- Reforma

Precisa-se de um trabalhador em “Pavé Unis”
com experiência. Podem nos contactar para o
514 325-7729 ou enviar o vosso CV para
josbucaro@bucaro.ca

Paulo F. Gonçalves

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

514.522.5175

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

MEMORANDUM
Em memória de

Construção de monumentos

1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

Nove anos já passaram. Foi no dia
31 de março de 2008 que nos deixaste. Aniversário triste, inesquecível, jamais esquecerei.
Os anos passam mas a dor persiste, quando penso em ti, uma
sensação de ternura e tristeza me
invade. Fico com imensa saudade.
Partiste mas deixaste gravado para
sempre gratificantes e maravilhosos bons momentos que passámos
juntos. Belas e felizes recordações.
Adeus Quina, Gilberto Alves
Uma missa será rezada em sua memória sexta-feira 31
de março, às 18h30, na Igreja Santa Cruz. Agradecem
antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem
assistir a este ato religioso.

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Restaurante português muito conhecido
precisa de um ajudante de cozinha
com ou sem experiência. 514-293-8450
Terrassement Sicurella et fils inc.
Precisa-se de chefe de equipa e bons trabalhadores
para trabalhar em pavimento na margem sul, Montreal
e os seu arredores. Tipo de trabalho: Dominando as
técnicas variadas em colocação de pedras, muros, escadas, calçadas, turfa etc. Confortável na condução
de material de construção (escavadora/camião). Com
2 anos de experiência e carta de condução. 40h por
semana. Excelente salário segundo a experiencia.
Peter au 450-465-2969
ou info@sicurellaetfils.com

serviços
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.
Cansado de pagar tanto para a televisão
telefona já:

514-267-8766
Controle o seu peso. Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos.
Pacote de experiência, 3 dias.
Carlos Palma: 514-961-0770
Linhas da mão e cartas. Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956

dentista

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

EMPREGOS

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Maria Joaquina Alves “Quina”

GRANITE
LACROIX INC.

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

Seguros

restaurantes

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

sempre mais perto de si

assure-toi.ca

MERCEARIAS

A mercearia das
famílias portuguesas

JOEM CONTABILISTAS

serviços
financeiroS

assure-toi.ca

Cimento, cerâmica, e muito mais

EDUÍNO MARTINS
Cel.: 514.862.2319
Bruno COSTA
Cel.: 514.885.4724
Danny Pena
Cel.: 514.688.4576
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá T.:514.983-7837
ASS. PORTUGUESA N.S.F. DE LAVAL
1815 Favreau, Laval,
T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal
T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal
T.:514.251.9791
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal
T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse
T.:514.435.0301
Ass. DA Terra Quebequente T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal
T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal
T.: 514.353.1550
CÍrculo de Rabo de Peixe T.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2
T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8
T.:514.844.1406
festival Portugal em mtl T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1
T.: 514.273.4389

encontros

INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.

Senhora procura cavalheiro de
70 a 75 anos de idade
para viver juntos e ter uma boa
relação amorosa. Sério e Activo.
438-994-4740
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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

urgente
Precisa-se de padeiro com experiência
deve apresentar-se no 4101 St-Laurent
514-844-2169

Estamos à procura de uma pessoa simpática com
muito compaixão e segura para tomar conta de
uma senhora idosa. Para mais informações podem contactar:
Tel.:514-383-7767 ou telemóvel: 514-247-2170
Restaurante português procura um cozinheiro(a) e um
assistente de gerente com experiência para trabalhar
a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022
Precisa-se de uma “nanny”, governante energética
para cuidar de 2 crianças, jovem e que cozinhe. Segundas e sextas-feiras perto do Metro Namur.
Por favor, ligue (514) 816-1215 ou (514) 261-0003
Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins
e um condutor de Classe 5.
Manuel Correia: 514-977-3248
PRECISA-SE DE HOMEm PARA INSTALAção
DE ALUMíNIO COM OU SEM EXPRIÊNCIA
TEL.:514-362-1300

†

Guilhermina Carreiro
1925-2017

1927-2017

Faleceu em Montreal, no dia
21 de março de 2017, com
90 anos de idade, senhora
Maria Da Luz Arruda esposa
do jà falecido senhor Osório
Barbosa, mãe do já falecido
João Manuel, natural de Maia,
São Miguel, Açores, Portugal.
Deixa na dor seus filhos/a
David (Natalia), Conçeição
(José Dionísio), José Amâncio
(Fátima), Eduardo (Graça),
seus netos/as, seus bisneto/as,
seus irmãos/a, seus cunhados/
as, sobrinhos/as, afilhados/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
3254, Bellechasse E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar sexta-feira 24 de março de 2017
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral foi celebrado sábado 25 de março de 2017 às 13h na igreja Santa
Cruz e foi sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer a todas a
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. Bem Hajam.

EMPREGOS

†

Companhia em paisagismo está à procura
de homens com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649

Bom salário

Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a
tempo inteiro com experiência.
Patrícia: 514-814-0362

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

514-554-0213 ou 450-641-7389

Maria Da Luz Arruda

Faleceu em Montréal, no dia 16
de março de 2017, com 91 anos
de idade, senhora Guilhermina
Carreiro, esposa do já falecido
senhor Hermano Janeiro, natural
de Porto Formoso, São Miguel,
Açores. Deixa na dor seus filhos/
as Carlos (Irene), Grace, Mary,
Tony, Herman (Celine), Madalena
(Edmundo), Arthur, já falecido,
seus netos/as Michael, Jonathan, Linda, Jason, David, Celina,
Samuel, Megan, Robert, Christopher, Rebecca, Andrew, seus
bisnetos/as Katelyn, Amy, Ryan, Rose, Tiago, Jayden,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire-Memoria
1120, Jean-Talon E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Jolyane Godbout
O Velório teve lugar quinta-feira 23 de março de 2017
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral teve lugar
na sexta-feira 24 de Março de 2017 às 10h na igreja
Santa Cruz 60, Rachel o. e foi sepultada no cemitério
Notre-Dame-des-Neiges. A familia vem por este meio
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

Precisa-se de uma caixeira com
experiência e que fala inglês
ou francês.
ótimo salário e gorjetas.
514-688-1015

JARDINS DES BEAUX-RÊVES
Companhia paisagista procura homens para
trabalhar nos jardins. Com um mínimo de dois
anos de experiência.

†

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts Belo condomínio com 2 qts fechados.
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 900pc. Chão em madeira. 2 terraços, lareiInsonorização superior. 2 balcões.
ra ao gás. Estacionamento incluído.
Elevador. Garagem. $459,000
$329,000 negocíavel

Condomínio, cheio de “charme!” 2 qts.
Chão em madeira. Lareira ao gás. Balcão.
Paredes interiores em tíjolos. Disponivel
imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem
situado.Quintal com estacionamento.
Renovado. Interessante para proprietário
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts.
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quintal. MUITO bem situado ao pé do novo Hospital.
2 estacionamentos. $989,000 negociavel

Clara Costa

Faleceu em Montreal, no dia 19 de março
de 2017, com 86 anos de idade, a senhora Clara Costa natural de Elvas, Portugal.
Deixa na dor seus irmãos Fernando Costa
(Maria Costa) e António Costa, familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Danny Pena
O funeral foi celebrado terça-feira 28 de março às 10h00
na igreja Santa Cruz e foi sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se
lhes associaram na dor. Bem Hajam.
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Pátria Emigração
jorge matos
jmatos@avozdeportugal.com

O

charadas
O vigia noturno
Era uma vez um vigia noturno que vivia dormindo durante o trabalho.
O chefe então o avisou que se isso se repetisse, iria demití-lo. Na
noite seguinte o chefe o surpreendeu sentado numa cadeira com
a cabeça apoiada sobre as mãos e os cotovelos sobre os joelhos:
“Aha! Te peguei de novo!” Disse o chefe. O vigia noturno acordou
assustado, pensou rápido e disse apenas uma única palavra para o
chefe. Este se desculpou com o vigia e foi embora. Qual foi a palavra
que o vigia noturno falou?
RESPOSTA: A palavra única que o vigia noturno falou foi “AMÉM”,
fazendo com que o chefe acreditasse que ele estava rezando e não
dormindo.
Como Sílvio se tornou milionário?
Sílvio estava em sua casa assistindo TV, quando de repente ele teve
uma ideia. Ele, então, começou a agir de certa forma todos os dias
e 10 anos depois se tornou milionário. Sílvio não recebeu qualquer
herança, não ganhou na loteria e não se casou com uma mulher rica.
Você pode explicar como Sílvio se tornou milionário?
RESPOSTA: Sílvio era bilionário e começou a fazer caridade e doações, assim, depois de 10 anos, tornou-se um milionário.

caça palavras | Profissões

espírito aventureiro
do povo Português,
já cantado maravilhosamente por inúmeros
e consagrados poetas na sensibilidade da
sua poesia permanece inalterável e intocável em cada ser que nas veias lhe corre o
sangue Portugues.
Em tempos remotos foi a raça portuguesa o
padrão glorioso de mil e um descobrimentos
e qual deles o mais arrojado e bem sucedido.
Os nossos antepassados, homens e mulheres
que lutavam contra todas as adversidades que
a vida lhes dava foram na verdade inultrapassáveis no seu deambular pelos quatro cantos
do mundo. Da sua coragem e tenacidade do
seu espírito de aventura do seu poder imaginário e criativo somos nos geração do presente o seu testemunho fiel e imortal. Podemos
nos considerar dignos de sermos a continuação do querer e audácia da raça LUSITANA.
E assim herdando os atributos de quem tão
simplesmente descobriu novos mundos e por
consequência ergueu longe da sua as que hoje
são novas Pátrias no povo português emigrado do nosso torrão também estamos construindo uma Pátria, chamada PÁTRIA, EMIGRAÇÃO. Ajudado por um querer estoico e

‘Avião

espacial’ está em órbita há

quase dois anos.

O

Juiz
Delegado
Coveiro
Taxista

Ator
Policial
Médico
Atleta

Encanador
Carteiro

Carneiro: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos
Temporários, Ilusão. Amor: Evite precipitar-se nas decisões que toma.
Pense bem para que não se arrependa mais tarde. Saúde: Poderá
constipar-se. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise as suas finanças
e veja como rentabilizá-las. Números da Sorte: 14, 23, 11, 13, 28, 7
Touro: Carta Dominante: Valete de Espadas, que significa
Vigilante e Atento. Amor: Procure não ter o seu coração tão
fechado. Dê a si mesmo a oportunidade para conquistar a
felicidade. Saúde: Previna-se contra as constipações. Dinheiro:
Reflita sobre uma proposta profissional que lhe poderá ser feita.
Números da Sorte: 5, 41, 36, 33, 11, 12

uma força férrea e inquebrantavel é seguindo
este pensamento simples que o ser emigrante
debanda da sua Pátria de origem para outras
terras em busca de todo o bem material que
consiga encontrar e que não consiguiu no seu
torrão natal. A partida ao olhar as faces dos
seus entes mais queridos os corpos que possuem sangue do seu sangue e vida da sua vida,
os seus olhos deixam cair lágrimas convulsas
que são sinónimo de amargura de saudade e
amor profundo. Mas dolorosamente a vida
não se compadece com as nossas tristezas e
saudades e o emigrante num passo vacilante
para dois se tornar num passo firme decidido
e corajoso afasta-se lentamente levando consigo em sua retina todas imagens de despedida. Não é facil a mudança do seu país de
sol dourado para qualquer outro país onde o
idioma nada lhe diz e lhe causa um complexo
bastante perturbador; dias são dias abstratos,
incertos, confusos e de uma saudade profunda
do seu longínquo torrão natal mas o emigrante pensando nos seus que para lá do atlântico
ficaram à espera do produto do seu trabalho
tudo vence mesmo o monstro da saudade.
O emigrante que o não deseja ser mas devido
às vicissitudes da vida nele se transformou vai
lentamente através dos tempos construindo
no mundo com suor sangue e lágrimas uma
nova pátria chamada PÁTRIA, EMIGRAÇÃO. Um facto triste e verdadeiro.

E ninguém sabe porquê

s EUA mantêm o mistério relativamente ao ‘avião espacial’ Boeing X-37B, com a aeronave a estar em órbita
à quase dois anos (mais precisamente há
677 dias) sem se saber o objetivo da missão a não ser que é ‘classificado’.

ser um veículo de transporte de satélites.
Há ainda a hipótese desta aeronave estar a
ser usada como forma de vigilância, com
astrónomos a indicarem que sobrevoou a
Coreia do Norte, o Iraque, o Irão, Paquistão
e Afeganistão.

Como nota o Metro, domina o mistério
relativamente à missão do Boeing X-37B,
com muitos a especularem que pode ser um
teste para criar um método para lançar bombas a partir do espaço ou, por outro lado,

Mesmo que esteja em órbita há quase dois
anos, o Boeing X-37B tem um comprimento de asa de apenas de 4,5 metros e uma
altura de três metros, sendo significativamente mais pequeno que um Space Shuttle.

Horóscopo

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza.
Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um amigo a orientar
a sua vida. Saúde: Procure o seu médico assistente com maior
regularidade. Dinheiro: Seja mais dedicado ao trabalho. Procure
não desistir dos seus objetivos.
Números da Sorte: 8, 10, 14, 21, 22, 28

Sagitário: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa
Escolha. Amor: O amor marcará esta semana. Faça os possíveis
para manter essa estabilidade. Saúde: Propensão para uma
pequena indisposição. Se achar necessário consulte o seu médico.
Dinheiro: As suas qualidades profissionais serão reconhecidas e
poderá ser recompensado. Números da Sorte: 6, 5, 41, 2, 25, 22

Virgem: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa
Generosidade. Amor: o pessimismo e a falta de confiança não
favorecem a realização pessoal. Saúde: Descanse o máximo que
puder. Dinheiro: Coloque em marcha um projeto muito importante
para a sua carreira profissional. Números da Sorte: 1, 7, 4, 29, 3, 17

Capricórnio: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa
Poder. Amor: Dedique mais tempo a si mesmo. Planeie um período
de descanso a dois. Saúde: A sonolência e a preguiça irão marcar
a sua semana. Dinheiro: Seja mais compreensivo com os seus
colegas de trabalho. Se agir dessa forma conseguirá conquistar
um bom ambiente. Números da Sorte: 3, 6, 9, 19, 28, 4

Gémeos: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos
Premonitórios. Amor: Procure fazer uma surpresa à sua carametade criando um ambiente romântico. Saúde: Procure
descansar um pouco mais. Dinheiro: Evite comentar os seus
planos profissionais. Guarde as suas intenções a sete chaves.
Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 49, 6

Balança: Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo
Ciclo de Vida. Amor: Poderá suscitar paixões arrebatadoras, mas
pense bem naquilo que realmente quer. Saúde: Cuidado com aquilo
que come. Dinheiro: Defenda-se de um colega mal intencionado,
sendo honesto e consciente das suas capacidades. Números da
Sorte: 5, 8, 7, 4, 1, 10

Caranguejo: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa
Poder, Autoridade. Amor: Período favorável ao romance. Poderá
surgir uma pessoa que se tornará importante na sua vida. Saúde:
Cumpra o horário das refeições. Evite estar muitas horas sem
comer. Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas de dinheiro. Previnase para não sofrer dissabores. Números da Sorte: 8, 9, 4, 11, 13, 5

Escorpião: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa
Energia, Iniciativa. Amor: Mantenha a alegria e o otimismo que
o caracterizam. Saúde: Maior tendência para se sentir sonolento
e sem vigor físico. Dinheiro: Poderão surgir alguns problemas
profissionais. Mantenha a calma, de modo a resolver os imprevistos da
melhor maneira. Números da Sorte: 26, 35, 14, 28, 6, 9

Aquário: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Semana favorável ao convívio. Convide alguns amigos para
saírem consigo. Saúde: Poderá sentir-se mais cansado que o habitual.
Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba aquilo com que conta. Pense
bem antes de agir. Números da Sorte: 45, 44, 40, 2, 26, 3
Peixes: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: Aproveite os momentos com a
família pois dar-lhe-ão um grande bem-estar emocional. Saúde:
Cuide da sua alimentação com maior vigor. Dinheiro: Estará
financeiramente estável, por isso, poderá satisfazer um capricho
seu. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3
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Moscovo vai ter exposição sobre
os Descobrimentos portugueses

O

s Descobrimentos portugueses vão ser
alvo de uma exposição nos Museus do
Kremlin, em Moscovo, de dezembro deste ano
a fevereiro de 2018, com mais de 200 peças
provenientes de Portugal, da Rússia e de outros países.
De acordo com a página dos Museus do Kremlin, a exposição vai intitular-se ‘Lords of the
Ocean. Treasures of the Portuguese Empire of

Portugal deteve “o primeiro império colonial do
período moderno inicial, com um papel crucial
na história mundial. Os portugueses foram pioneiros nas trocas de comunicação e na ligação da
África e da Ásia com a Europa. Em resultado, as
heranças do Ocidente e do Oriente misturaram-se, e surgiram peças de arte totalmente diferentes, únicas no seu impacto cultural”, acrescenta
o museu no texto sobre a exposição.

palavras cruzadas
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Horizontais: 1. Caleira. Prejuízo, estrago, danificação
de qualquer natureza. 2. Lousa. A pessoa ou coisa masculina de que se fala. 3. Aquelas. Planear. 4. Superiora de
um convento. Fileira. 5. Acorrentara. Mover-se de um sítio
para outro. 6. Fêmea do urso. Aniversário natalício. 7. Exprime a ideia de dois, duas vezes (pref.). Que pode ser
abalado. 8. Relato, escrito geralmente em livro especial,
de tudo quanto se tratou numa reunião. Agasalho. 9. Pacto. Anno Domini (abrev.). 10. Espaço de 24 horas. Pessoa
doida. 11. Que contém água. Camareiros.

Coisas

do

Corisco

josé de sousa
jsousa@avozdeportugal.com

B

om, em primeiro lugar
queria felicitar o amigo
Benjamim Pimentel que na
hora em escrevo estas linhas está com a sua
estimada e simpaticíssima esposa, senhora Lurdes, nas praias do México, mas antes
telefonou-me p’ra me corrigir de alguns erros que de vez em quando se escapa na minha
crónica. Vou tentar para que não se repita.
Agora mudando de assunto já que estamos em
tempos de impostos, uma das duas certezas da
vida, a outra e a morte, dizia eu que vamos tratar de fazer contas com os governos. Há várias
maneiras de não ter muito imposto, umas legais,
outras pela porta do cavalo, como se diz na nossa
santa terra. Eu como não tenho cavalos , muito
menos portas para cavalos, só conheço as maneiras legais. Tudo isto p’ra vos dizer que há muitas
maneiras de poupar, eu não sou economista, mas
gosto imenso de ler jornais. Foi lendo um artigo
na La Presse que vi que eu fazia parte não a 100%
de certas regras de não pagar muitos impostos e
também poupar uns dinheiros, mas bastantes se
considerarmos em termos anuais o consumo de
certas comodidades que parecem baratas ao dia

A primeira das duas secções da exposição vai
mostrar a cultura e História de Portugal, com o
foco na corte, na Igreja, no poderio naval, exibindo retratos de exploradores que desempenharam um papel importante nos Descobrimentos,
joalharia, moedas, objetos de cerimónia, armas,
mapas, instrumentos de navegação e livros dos
séculos XVI e XVII. A segunda secção apresenta
peças criadas em diferentes países sob a influência da cultura portuguesa e da vida quotidiana
nesses territórios. A época dos Descobrimentos
“testemunhou o inundar da Europa de materiais
naturais exóticos e objetos de luxo que se tornaram um atributo indispensável nos tesouros
europeus, e dos primeiros Gabinetes de Curiosidades”, acrescenta o museu.
A exposição irá decorrer entre 08 de dezembro
de 2017 e 25 de fevereiro de 2018.

a dia mas ao fim de uns anos vem sair caro. Ora
vejamos; um almoço comprado perto do vosso
trabalho por 15 Dólares por dia, ao fim de 10
anos este almoço vos custara $62 101. Eu levo
sempre o meu almoço. Se moras muito longe
do teu trabalho muda-te para uma distância que
possas ir a pé ou de bicicleta. Eu moro perto do
meu trabalho.
Se não é possível, compra um carro usado e
económico, como Honda Civic. Tenho um carro económico. Estar com muitas dívidas não é
um estado normal, diz o jovem reformado de 30
anos, exceto a vossa hipoteca da casa. As outras
dívidas devem ser pagas o mais rapidamente possível, nem que tenhas que comer batatas na hora
do jantar. Ela vai desaparecer mais depressa. Isto
e outros truques para economizar o seu dinheiro e nos dado por este jovem, Money Mustache,
numa entrevista no La Presse. Quantas vezes nós
compramos uma peça de ferramenta e só nos servimos duas ou três vezes na vida, e fica aquele
dinheiro ali parado sem lucro nenhum. Este jovem tem um “blogue” em inglês p’ra quem quiser consultar.
É www.mrmoneymustache.com
É PRECISO CORAGEM PARA SER DIFERENTE E MUITA COMPETêNCIA PARA
FAZER A DIFERENçA.

SUDOKU
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efemérides

1520 - D. Manuel I concede foral a Celorico de Basto.
1549 - O primeiro Governador do Brasil, Tomé de Sousa,
chega à Baía-de-Todos-os-Santos, acompanhado do padre Manuel da Nóbrega.
1809 - Invasões francesas. Desastre da Ponte das Barcas, no Porto, na fuga da população ao ataque do exército francês do general Soult.
1830 - É criada a Escola de Medicina Veterinária.
1907 – Sai o primeiro número do jornal regional Algarve.
1911 - O Governo da I República alarga o ensino infantil,
primário e normal a ambos os sexos.
1942 – Holocausto. Começa a deportação dos judeus
franceses para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.
1946 - É estabelecida a Constituição da Costa do Ouro,
primeira colónia britânica em África, com maioria negra
no parlamento.
1951 – Os norte-americanos Julius e Ethel Rosenberg
são acusados de espionagem nuclear a favor da URSS.
1954 - São criadas a Junta de Energia Nuclear e a Comissão de Estudos de Energia Nuclear.
1961 – Portugal adere oficialmente ao FMI, tornando-se
o seu 69.º membro.
1963 - A França lança à água o primeiro submarino nuclear do país.
1981 - O general Roberto Viola assume a presidência da
ditadura argentina sucedendo ao general Jorge Videla.
1985 - Portugal atinge o acordo final, em Bruxelas, para
a adesão à Comunidade Económica Europeia.
solução
Horizontais: 1. Cale, Avaria. 2. Loisa, Ele. 3. As, Planizar. 4. Madre, Ala. 5. Amarrara, Ir. 6. Ursa, Anos. 7. Bi, Abalável. 8. Ata, Abafo. 9. Contrato, AD. 10. Dia, Orate. 11.
Aquoso, Aios. Verticais: 1. Clara, Bacia. 2. Aos, Muito. 3. Li, Mar, Andu. 4. Esparsa,
Tio. 5. Aldrabaras. 6. Ara, Aba. 7. Veneralato. 8. Ali, Anáfora. 9. Reza, Ovo, Ai. 10. Alise,
Ato. 11. Airar, Lides.

the 16th-18th centuries’ e será a primeira ali realizada com esta temática.
Entre as obras provenientes de Portugal estarão
peças do Museu da Fundação Oriente e do Museu Nacional de Arte Antiga, ambos em Lisboa.
Um cofre indiano em prata encastrada com madrepérola, um contador do Sri Lanka coberto de
marfim, e uma taça goesa em prata e casca de
coco - todas do século XVII - são algumas das
peças que o Museu do Oriente vai ceder para a
exposição em Moscovo. As peças, segundo os
Museus do Kremlin, “vão ajudar a demonstrar,
por um lado, a magnificência da corte portuguesa, as tradições de navegação, ciência e cultura”.
“Por outro lado, vão mostrar uma evidência vívida da influência mútua e das trocas culturais
entre o poder metropolitano e os seus domínios
na Índia, China, Japão, África e Brasil”, realçam.

Verticais: 1. Albumina que envolve a gema do ovo. Vasilha geralmente redonda e larga, de uso doméstico, para
lavagens. 2. Contr. da prep. a com o art. def. os. Com abundância. 3. Recitei. Grande massa de água salgada. Fruto
do anduzeiro. 4. Pequena composição lírica. Irmão dos
pais ou dos avós. 5. Imposturaras. 6. Altar cristão. Rebordo do chapéu. 7. Cargo ou grau de venerável. 8. Naquele
lugar. Figura de estilo que consiste em repetir a mesma
palavra no princípio de várias frases. 9. Oração, súplica.
Célula reprodutora feminina dos seres pluricelulares. Lamento. 10. Aplane. Ação. 11. Encolerizar. Toureio (pl.).
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com o Benfica
vai ser uma final, uma
verdadeira final”

o Sporting é a
melhor equipa a jogar futebol”

técnico de 70 anos fez ainda uma análise
asillas assegura que empate com o Vitóàs qualidades que Jorge Jesus tem mosria de Setúbal não fez mossa na equipa
do FC Porto. Iker Casillas é o entrevistado trado ao longo dos anos.
da próxima edição da revista Dragões, onde Manuel José, 70 anos, foi um treinador que pasantecipou o Clássico com o Benfica, referen- sou vários anos na Liga portuguesa, sendo que o
te à 27ª jornada da I Liga. Guarda-redes do seu vasto conhecimento do campeonato nacioFC Porto admite que “não é a mesma coisa
ir à Luz em primeiro ou em segundo”, mas
diz não acreditar que “o resultado do jogo
com o Vitória de Setúbal vá influenciar muito o jogo em Lisboa”.

o título. Joga hoje para o protagonismo do seu
ponta de lança”, destacou.
Em última instância, Manuel José confessou
que o melhor treinador da I Liga é indiscutivelmente Jorge Jesus, contudo não poupou críticas
à mentalidade do técnico dos leões. “Jorge Jesus

“Aí vai ser uma final, uma verdadeira final. É
verdade que faltarão sete jogos e muita coisa
pode acontecer, mas vai ser, de facto, um jogo
muito importante”, afirmou. O internacional
espanhol voltou, ainda, a criticar o antijogo
praticado por algumas equipas contra o FC
Porto: “Não estava habituado a isto em Espanha. Isto não é normal. Até entendo que aqui
todas as equipas que jogam contra os grandes,
seja FC Porto, Sporting ou Benfica, procurem
perder tempo, porque são estratégias de jogo”.
“Cada um tem a sua forma de jogar, mas evidentemente que não pode ser normal o guarda-redes quatro, cinco ou seis vezes no chão, um
defesa que cai no chão por nada.

nal permiti-lhe ter opiniões bastante fortes sobre
seu o atual momento. Em entrevista ao jornal A
Bola, o técnico português considerou que a equipa que, neste momento, está a apresentar um futebol mais atrativo é o Sporting.
“Em Portugal, o Sporting é a melhor equipa a
jogar futebol. Embora agora esteja a fazer o possível, dada a desmotivação de já não jogar para

não merece elogios , porque só está preparado
para eles e nunca para as críticas. Já me chateei
com ele, enquanto comentador. Mas de todos os
treinadores que estão em Portugal ele é o melhor. Só que não o devemos dizer muitas vezes,
por causa da vaidade dele. Ele não cresce mentalmente porque não está preparado para as análises”, afirmou.

FIFA

por quatro jogos

“Clássico

C

Em Portugal,

O

A

suspende

Messi

rgentino considerado culpado de insultar
o árbitro assistente, falha já o jogo com a
Bolívia de qualificação para o Mundial
A Comissão Disciplinar da FIFA decidiu suspender Lionel Messi por
quatro jogos internacionais
de seleções, na sequência
de um incidente que envolveu o jogador no encontro
da passada quinta-feira entre Argentina e Chile.
Messi foi considerado culA federação tem de estudar este tipo de ca- pado de insultar o árbitro
sos e saber que isto não pode acontecer no assistente do jogo.
mundo do futebol”, concluiu.
O procedimento disci-

plinar foi instaurado depois do jogo, com base
nas imagens televisivas. Além dos quatro jogos
de suspensão Messi foi condenado a pagar uma
multa de 10 mil francos suíços, 9.300 euros.
Perante este castigo,
Messi falha já o Bolívia-Argentina partida de qualificação para o Mundial
2018.
O castigo de quatro jogos, se forem cumpridos
nas rondas de apuramento, implica que apenas
voltará a estar disponível
para a última jornada.

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

P	J	V	
65 27 20
63 28 19
57 28 17
55 28 16
48 28 13
48 28 15
44 28 13
41 28 11
40 28 10
40 28 10
38 27 11
35 28 9
31 28 8
30 28 8
27 28 6
27 28 6
26 28 6
21 28 5
19 28 4
11 28 1

Inglaterra
Premier League
E	D
5 2
6 3
6 5
7 5
9 6
3 10
5 10
8 9
10 8
10 8
5 11
8 11
7 13
6 14
9 13
9 13
8 14
6 17
7 17
8 19

	P	J	V	
1-Chelsea
69 28 22
2-Tottenham
59 28 17
3-Manchester City 57 28 17
4-Liverpool
56 29 16
5-Man. United
52 27 14
6-Arsenal
50 27 15
7-Everton
50 29 14
8-West Bromwich 43 29 12
9-Stoke City
36 29 9
10-Southampton 33 27 9
11-Bournemouth 33 29 9
12-West Ham
33 29 9
13-Burnley
32 29 9
14-Watford
31 28 8
15-Leicester City 30 28 8
16-Crystal Palace 28 28 8
17-Swansea City 27 29 8
18-Hull City
24 29 6
19-Middlesbrough 22 28 4
20-Sunderland
20 28 5

Itália
Serie A
E	D
3 3
8 3
6 5
8 5
10 3
5 7
8 7
7 10
9 11
6 12
6 14
6 14
5 15
7 13
6 14
4 16
3 18
6 17
10 14
5 18

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

P	J	V	
73 29 24
65 29 21
63 29 19
57 29 17
55 29 17
55 29 17
53 29 16
48 29 13
41 29 11
40 29 10
38 29 11
36 29 10
34 29 9
32 29 9
31 29 9
29 29 7
22 29 5
15 29 3
14 29 3
12 29 2

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
1 4
2 6
6 4
6 6
4 8
4 8
5 8
9 7
8 10
10 9
5 13
6 13
7 13
5 15
4 16
8 14
7 17
6 20
5 21
6 21

	P	J	V	
1-Monaco
71 30 22
2-Paris SG
68 30 21
3-Nice
64 30 18
4-Lyon
50 29 16
5-Marseille
46 30 13
6-Bordeaux
46 30 12
7-Saint-Étienne 44 30 11
8-Rennes
39 30 9
9-Angers
39 30 11
10-Guingamp
38 30 10
11-Nantes
38 30 10
12-Toulouse
37 30 9
13-Lille
34 30 9
14-Montpellier
33 30 8
15-Metz
33 29 9
16-Caen
32 30 9
17-Dijon
28 30 6
18-Nancy
28 30 7
19-Bastia
25 30 5
20-Lorient
25 30 7

E	D
5 3
5 4
10 2
2 11
7 10
10 8
11 8
12 9
6 13
8 12
8 12
10 11
7 14
9 13
8 12
5 16
10 14
7 16
10 15
4 19

1-B. München
2-RB Leipzig
3-B. Dortmund
4-Hoffenheim
5-Hertha BSC
6-FC Köln
7-E. Frankfurt
8-SC Freiburg
9-Schalke 04
10-B. M´gladbach
11-B. Leverkusen
12-Mainz
13-W. Bremen
14-FC Augsburg
15-Wolfsburg
16-Hamburger SV
17-FC Ingolstadt
18-Darmstadt 98

P	J	V	
62 25 19
49 25 15
46 25 13
45 25 11
40 25 12
37 25 9
36 25 10
35 25 10
33 25 9
32 25 9
31 25 9
29 25 8
29 25 8
29 25 7
29 25 8
27 25 7
19 25 5
15 25 4

E	D
5 1
4 6
7 5
12 2
4 9
10 6
6 9
5 10
6 10
5 11
4 12
5 12
5 12
8 10
5 12
6 12
4 16
3 18
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Mourinho terá telefonado a
Ronaldo para pedir desculpa

E

m causa estão as declarações em que
o treinador português referiu que
CR7 nada ganharia pela Seleção Nacional até o próprio ser selecionador.
José Mourinho terminou a
sua ligação ao Real Madrid
em maio de 2013, sendo
que o ambiente no balneário já não era o melhor. Um
dos jogadores com quem o
técnico português teve problemas foi Cristiano Ronaldo e isso notou-se quando
o caminho dos dois se dividiu. Mourinho chegou a
dizer que CR7 nada iria ganhar pela Seleção Nacional,
enquanto o próprio não fosse treinar a equipa das quinas. Palavras que não terão caído bem ao
internacional português. Contudo, o site da
revista Don Balón adianta que o atual trei-

nador do Manchester United terá telefonado a Ronaldo após a conquista do Europeu.
A mesma fonte refere que o técnico reconheceu o seu erro, quis desculpar-se pelas

suas declarações e melhorar a relação entre
ambos.

no pódio dos melhores
marcadores de seleções da Europa

C

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

64
63
54
46
44
40
35
34
33
32
32
31
27
27
22
21
17
17

RESULTADOS

Ronaldo

om o golo apontado esta terça-feira
no duelo com a Suécia, disputado na
sua ilha da Madeira, Cristiano Ronaldo,
entretanto substituído no encontro, chegou aos 71 golos pela seleção portuguesa
e continua a somar marcas notáveis.
Com estes 71 golos, Ronaldo conseguiu

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

go jogador húngaro Ferenc Puskás, que somou 84 golos pelos magiares. No segundo
lugar, e com números perfeitamente ao alcance de Cristiano Ronaldo, está o também
húngaro Sándor Kocsis.
O golo apontado aos 18 minutos do Portugal x Suécia significou ainda que a sele-

		

P

J

V

E

D

70
61
54
51
50
49
48
47
46
46
45
43
43
41
39
39
38
37
35
35
34
21

33
33
32
32
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32
33
33
33
33
33

21
17
15
14
14
13
13
14
11
13
10
12
9
10
10
10
9
7
8
8
7
5

7
10
9
9
8
10
9
5
13
7
15
7
16
11
9
9
11
16
11
11
13
6

5
6
8
9
11
10
10
14
9
13
8
14
8
12
14
14
12
10
14
14
13
22

RESULTADOS

Irão

de Carlos Queiroz a
uma vitória do Mundial2018

A

seleção iraniana, treinada por Carlos
Queiroz, deu mais um passo importante rumo ao Mundial 2018, com uma
vitória caseira diante da China (1-0).
O único golo do encontro foi marcado por
Mehdi Taremi, aos 46 minutos. O Irão continua firme na liderança do Grupo A, com
quatro pontos de vantagem sobre a Coreia
do Sul, que bateu a Síria (1-0), e com este
resultado Carlos Queiroz garante, no mínimo, o terceiro lugar que dá acesso ao
«playoff». Mas a qualificação direta para o
Mundial 2018 está muito próxima. Até po-

deria ter chegado caso o Uzbequistão não
vencesse o Qatar, o que acabou por acontecer, por 1-0, com golo de Akhmedov. De
qualquer forma, caso vença o Uzbequistão
em casa, na próxima jornada, o técnico
português garante esse objetivo.
No Grupo B o Japão assumiu a liderança
isolada, à condição, ao golear a Tailândia
por 4-0. A seleção nipónica tem agora três
pontos de vantagem sobre a Arábia Saudita
(que defronta o Iraque mais tarde) e sobre a
Austrália, que venceu os Emirados Árabes
Unidos por 2-0.

GM GS
56
13
58
12
49
26
38
22
38
29
23
21
30
34
27
25
27
27
20
28
23
39
25
27
24
42
25
36
20
34
24
40
17
43
18
44

GM GS
55
47
41
34
45
36
32
46
46
45
35
46
35
34
37
32
33
29
30
42
32
34

24
31
33
33
42
35
26
40
38
46
32
50
34
38
43
43
39
37
37
50
34
61

pRÓXIMA JORNADA
01/04 Desp. Aves 6:15 Santa Clara
02/04 Gil Vicente 6:15 Académica
Fafe 11:00 FC Porto B
Famalicão 11:00 V. Guimarães B
Braga B 11:00 Freamunde
Benfica B 11:00 U. Madeira
Ac. Viseu 11:00 Leixões
Sporting B 11:00 Olhanense
Varzim 11:00 Penafiel
Vizela 11:00 Portimonense
Cova da Piedade 11:00 Sp. Covilhã

Taça
de portugal
		

ção sueca passou a ser, em igualdade com
a Arménia, aquela que sofreu mais golos
de Cristiano Ronaldo, capitão da seleção
portuguesa.

D
2
1
4
6
6
8
11
8
7
10
12
11
15
11
14
15
15
15

pRÓXIMA JORNADA

19/03 FC Porto B 0-0 Vizela
Penafiel 2-1 Benfica B
Santa Clara 2-0 Braga B
Portimonense 0-1 Varzim
Leixões 1-2 Sporting B
Sp. Covilhã 1-1 Fafe
Olhanense 1-3 Gil Vicente
Freamunde 0-1 Desp. Aves
U. Madeira 2-1 Famalicão
Académica 1-2 Ac. Viseu
20/03 Guimarães B 1-0 C. da Piedade

entrar no pódio dos melhores marcadores
de sempre por seleções europeias, igualando no terceiro lugar o alemão Miroslav
Klose. O líder deste ranking é ainda o anti-

E
4
6
6
7
8
7
5
10
12
8
5
7
3
9
7
6
8
8

31/03 Chaves 14:00 Paços Ferreira
Nacional 16:00 V. Guimarães
01/04 Tondela 11:00 Estoril Praia
Boavista 13:15 Rio Ave
Benfica 15:30 FC Porto
02/04 V. Setúbal 11:00 Moreirense
Belenenses 11:00 Feirense
Arouca 13:00 Sporting
Braga 15:15 Marítimo

17/03 Estoril Praia 0-0 Boavista
18/03 Belenenses 1-2 Braga
Moreirense 1-1 Tondela
Sporting 2-0 Nacional
P. Ferreira 0-0 Benfica
19/03 Marítimo 3-1 Arouca
Feirense 3-2 Chaves
FC Porto 1-1 V. Setúbal
V. Guimarães 3-0 Rio Ave

1-Portimonense
2-Desp. Aves
3-Varzim
4-Santa Clara
5-Benfica B
6-U. Madeira
7-Académica
8-V. Guimarães B
9-Braga B
10-Penafiel
11-Gil Vicente
12-Sporting B
13-Sp. Covilhã
14-FC Porto B
15-Famalicão
16-Cova da Piedade
17-Ac. Viseu
18-Vizela
19-Freamunde
20-Fafe
21-Leixões
22-Olhanense

V
20
19
16
13
12
11
10
8
7
8
9
8
8
6
5
5
3
3

1ª Mão
1-2
2-0

Estoril Praia - Benfica
V. Guimarães - Chaves

2ª Mão
05/04 10:00
05/04 10:00

Borussia Dortmund-Monaco
Juventus-Barcelona
Bayern München-Real Madrid
Atlético Madrid-Leicester City

1ª Mão
11/04 14:45
11/04 14:45
12/04 14:45
12/04 14:45

Celta de Vigo-Genk
Ajax-Schalke 04
Lyon-Besiktas
Anderlecht-Manchester United

1ª Mão		 2ª Mão
13/04 15:05
20/04 15:05
13/04 15:05
20/04 15:05
13/04 15:05
20/04 15:05
13/04 15:05
20/04 15:05

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

J	P

4
4
3
2
3
3
3
3
3
3
3

7
7
6
6
5
4
4
3
2
2
1

2ª Mão
19/04 14:45
19/04 14:45
18/04 14:45
18/04 14:45

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

J	P

4
3
3
3
3
3
3
3
4
3
4

9
7
6
6
5
4
4
3
2
1
1
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F1: Sebastian Vettel da Ferrari,
Quebra Reinado da Mercedes em 2017
Hélder Dias
hdias@avozdeportugal.com

A

s vitórias também se ganham nas “boxes” e isto
depois de uma super-estratégia
da Ferrari, contrariando a ideia
de Toto Wolff, chefe da Mercedes, que diz que Ritmo SIM, Estratégia NÃO.
Quando tudo e todos pensavam que os vencedo-

res se repetiriam esta época em relação à época
transata enganaram-se pois o alemão da Ferrari,
Sebastian Vettel venceu o GP da Austrália após
deixar para trás o pole Lewis Hamilton na estratégia do pit stop. O britânico quando voltou do pit,
ficou preso atrás de Verstappen, fazendo Vettel
retomar a pista na liderança. Com isso a Ferrari voltou a vencer, depois de um 2016 sem vitórias, permitindo a Vettel a conquista da sua 43º
vitória em carreira e a quarta pela Ferrari. Para os
adeptos da Fórmula 1 o ano de 2017 poderá vir a
ser um ano muito importante caso marque o fim
da dominância da Mercedes. Valtteri Bottas, que

chegou a ameaçar o segundo posto de Hamilton,
finalizou a prova em terceiro. Lance Stroll o Quebequense ao serviço da Williams , depois de um
fim de semana catastrófico fez a sua entrada pela
grande porta na Fórmula 1.
No começo da prova, Ricciardo teve problemas
com o seu monolugar na volta de formação da
grelha de partida, obrigando o australiano a largar
das boxes e com duas voltas de atraso. Um erro
de posicionamento dos carros e a primeira largada
foi abortada.
Na largada definitiva, Hamilton arrancou na frente, seguido por Vettel, Bottas e Raikkonen. Ericsson e Magnussen depois de um arranque difícil na
primeira volta encostaram-se e entraram pela gravilha na área de escape. Duas voltas depois, Ricciardo finalmente saiu das boxes para participar
da corrida, entretanto a corrida do piloto da casa
já estava muitíssimo comprometida. Vettel seguia
Hamilton de perto e via Bottas o seguir da mesma
forma. Massa vinha em sexto, atrás de Raikkonen
e Verstappen. Com 10 voltas completas, Vandoorne foi para as boxes, pois reclamava de falta de
potência no motor. O belga ficou parado um bom
tempo e retornou para a pista. Palmer reclamava de problemas de travões, enquanto Grosjean
abandonava com problemas no motor. Tudo isso
com apenas 15 voltas completadas. No final da
17ª volta, Hamilton foi o primeiro dos comandantes a ir às boxes, trocou os ultramacios para os
compostos macios. No mesmo momento, Palmer
finalmente abandonava. Vettel permaneceu na
ponta por mais cinco voltas, enquanto o Hamilton
tentava tirar a diferença na pista, mas ficou preso

atrás de Verstappen que ainda não tinha feito sua
paragem. Após a paragem, Vettel retornou à frente de Hamilton e Verstappen. O holandês ainda
tentou ultrapassar Vettel, sem sucesso. Fernando
Alonso que estava na zona de pontuação, fazendo
milagre com a McLaren, tomou uma ultrapassagem dupla, de Ocon e Hulkenberg, caindo para
12o. O espanhol abandonou uma volta depois e
disse: nunca tive um carro com pouca falta de potência! Vettel seguiu o seu caminho tranquilo para
a vitória. Hamilton e Bottas completaram o pódio.
Raikkonen completou em quarto. No final da prova Sebastian Vettel, muito feliz dizia: nós estamos
na lua com este início do campeonato,obrigado
pelo apoio e pelo trabalho de todos Caso interessante e isto derivado da configuração dos novos
monolugares, (mais largos) os pilotos queixam-se
com problemas para conseguirem ultrapassar, dizendo que quando estão apenas a 1s/1s5 atrás o ar
turbulento do carro da frente influi na aerodinâmica e assim não temos aderência. A ver vamos!

Próximo encontro a 8 de abril no Grande Prémio da China. Esteja connosco e siga tudo da
Fórmula 1, no seu jornal A Voz de Portugal.

