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Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho
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8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

Ville St. Laurent Galeries Saint-Laurent 2089 Bl. Marcel-Laurin H4R 1K4
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Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles
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MedicaMentos para a artrite
reuMatoide passaM a ser gratuitos
os medicamentos para as ar-

trites reumatoide, idiopática 
juvenil, psoriática e as espondi-
loartrites passam a ser gratuitos 
para os doentes, uma vez que o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
vai comparticipá-los a 100%, se-
gundo uma portaria publicada 
hoje.
O diploma, publicado em Diário 

da República, refere que estes fár-
macos, que beneficiavam de uma 
comparticipação de 69%, passam a 
ter um regime excecional de com-
participação específico para os fár-
macos modificadores da doença 

reumática.
Na origem desta medida está a 

morbilidade que estas doenças pro-
vocam, assim como as repercussões 
pessoais e socioeconómicas nos 
doentes, uma vez que “são doenças 
de sintomatologia em muitos casos 
incapacitante e fortemente pena-
lizadora da qualidade de vida dos 
doentes”.
Estes fármacos só poderão ser 

prescritos por médicos especialistas 
em reumatologia e medicina interna 
e podem ser adquiridos na farmácia 
comunitária.
A medida entra em vigor em maio.

“o teMpo do diálogo falhado acabou”. 
eua fazeM ultiMato a KiM Jong-un

A tensão entre estados unidos 
e coreia do Norte não para 

de escalar e as palavras que mike 
pence acaba de proferir são indí-
cios de uma crise em ascensão.

O vice-presidente norte-americano 
afirmou que “o tempo para o diálo-
go falhado acabou”, deixando laten-
te uma nova ameaça, desta vez em 

formato de ultimato, feito ao regi-
me de Kim Jong-Un. Neste conjun-
to de ameaças sucessivas feitas nos 
últimos dias, o ‘braço direito’ de 
Trump deixou claro que “está tudo 

em cima da mesa” para os Estados 
Unidos forçarem Pyongyang a dei-
xar cair por terra o seu programa de 
armas nucleares.
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a habitação é uM dos custos que
Mais pesa no orçaMento faMiliar

considerando que atualmente os valores do mercado imobiliário 
no québec são altos o que provoca um clima de retração económi-

ca, não faz sentido que os valores patrimoniais dos imóveis aumentem. 
Parece que o regime fiscal das câmaras, peca por excesso face à reali-
dade, porque as normas de cálculo do valor patrimonial dos imóveis 
chega a ser superior às vendas do valor real de mercado efetuadas no 
notário.
Uma cozinha antiga renovada é motivo para o aumento das taxas, caso 

a fiscalização se apresente e no que às famílias diz respeito, não podemos 
deixar de constatar que o aumento irá contribuir para a diminuição do seu 
rendimento disponível o que ajudará a reforçar a situação «frágil» em que 
se encontram.
Sendo cada habitação um espaço pessoal, também as leis devem ir ao en-

contro das necessidades das famílias e não alimentar o mercado selvagem, 
que de acordo com inúmeras reportagens na televisão muitos imóveis se 
encontram em muito mau estado, necessitando de obras de manutenção. 
Havendo algumas casas habitadas por inquilinos que não estimam o es-
paço que ocupam , isto não deve servir  de desculpa para os proprietários 
não cumprirem as suas obrigações. É só descobrir as soluções na lei do 
Québec para desfrutar em pouco tempo da sua casa livre do inquilino que 
não cumpre os seus deveres ou que provoca mau estar entre os vizinhos.
Há um elemento a merecer realce: o empenho na conservação e benefi-

ciação do património na maioria dos titulares, que pretendem transmitir às 
gerações futuras laços que se revelam determinantes para novas perspeti-
vas de desenvolvimento e conservação do património.  A importância do 
legado de família surge hoje, com um empenhamento invulgar por muitos 
descendentes, na tarefa de restaurar progressivamente a casa dos avós com 
esplêndidos resultados.
A cidade de Montreal deixou há muito tempo de garantir também aos 

seus habitantes condições de vida de suficiente agradabilidade, implican-
do um desgaste que origina a necessidade de força das pessoas que nela 
vivem. Muitas pessoas partiram para a margem norte e sul do rio «Saint-
-Laurent» e hoje consomem horas nas deslocações diárias obrigatórias. 
Ora, a ser assim, mais vale ter a consciência de que é preciso virar a cidade 
do avesso, corrigi-la e torná-la de novo espaço dos cidadãos. Isto vai levar 
tempo e necessita da persistência e do acordo geral das várias instituições 
e partidos políticos. Ao longo da vida todos guardam motivos de agrado 
na memória, mas também lugares de indignidade, de sofrimento onde as 
pessoas se reduziram à vileza de vidas sem esperança. 
O Plateau é um labirinto, convite não só à curiosidade mas à necessidade 

da descoberta, do encontro daquilo que escondido, se encontra afinal bem 
à vista. O visitante poderá encontrar  obras de arte, arquitetura na sua con-
dição mais simples ou nobre, a contribuição cultural de marca significante, 
que no conjunto manifestamente tem e onde o livre espraiar dos afetos e 
da solidariedade ainda se encontra entre vizinhos, espaços que estimulam 
o encontro, a convivência, os sabores contemporâneos e tradicionais no 
quadro possível das mais variadas formas de sociabilidade dos habitantes 
e visitantes e abre-se fraternal e generosamente à cidade em que se integra. 
Mas um esforço de análise mais apurado leva-nos às praças publicas, pe-
quenos jardins e logradouros privados que perderam os seus encantos de 
outrora por se encontrarem abandonados ou com falta de carinho e obras 
públicas de mau gosto, onde o dinheiro dos abusivos impostos e multas 
não chega a esta terra do Plateau.
Quanto mais digno for o quadro de vida dos cidadãos melhor será de to-

dos os pontos de vista a sociedade que os integra.

dar sentido à páscoa

A celebração da festa pascal 
começou com um Domingo de 
Ramos pintado de sangue de 
mártires cristãos no Egipto, 

terra de maioria muçulmana, em que existem 
alguns resistentes a seguir o caminho doloro-
so de Jesus Cristo. O Estado Islâmico reivin-
dicou a responsabilidade pelos ataques que 
ocorreram, a poucos dias em que o papa Fran-
cisco tem programada uma visita àquele país, 
semeando terror, violência e morte.

A primeira bomba, em Tanta, uma cidade a cerca 
de 100 quilômetros do Cairo e destruiu o interior 
da Igreja de São Jorge, onde decorria o serviço 
do Domingo de Ramos e matou pelo menos 27 
pessoas. Ao todo, foram 78 feridos, enquanto que 
no segundo ataque, poucas horas depois, por um 
homem-bomba em Alexandria, atingiu o local his-
tórico de Tawadros e matou 17 pessoas, incluindo 
três policias e feriu 48. Estes cristãos que vivem 
em países muçulmanos seguem Cristo e pagam 
com a sua vida a crença em Jesus, numa fé cristã 
convicta em Jesus.
Vivemos longe desses acontecimentos trágicos 

e até parece que estes não nos dizem muita coi-
sa, mas o exemplo de fé desses povos deve-nos 
fazer refletir na nossa prática religiosa ocidental, 
acomodada, tradicionalista e egocêntrica, sem se 
olhar para o redor e tentar perceber como vivem 
os mais fragilizados, que foram e são os prediletos 
do Nazareno.
Ele ressuscitou como havida predito, aconteci-

mento sem o qual seriam em vão todos os ensi-
namentos que herdamos, pois ele justifica toda a 
vida cristã e também dá razão para louvarmos o 
nosso Deus, por também sermos portadores desta 
boa nova a quem está à nossa volta.
O tempo pascal deveria ser tempo de alegria, de 

uma alegria verdadeira porque Cristo vive, pois 
Ele não é uma figura que passou, que existiu há 
mais de dois mil anos e que se foi embora, dei-
xando-nos uma recordação e um exemplo mara-
vilhosos. Não, Ele é de hoje e sempre, pois vive e 
permanece nos seus sacramentos, na sua liturgia, 
na sua palavra, em todo o sentir da vivência cristã 
e de modo especial na figura dos mais pobres e da 
inocência dos mais pequeninos.
Como nos relatam os Evangelhos, foram as mu-

lheres as primeiras testemunhas da ressurreição 
de Jesus. Era o primeiro dia da semana, quando 
Maria Madalena e as outras mulheres, logo pela 
manhã, ainda escuro, foram ao túmulo, cheias de 
temor, e com grande alegria, correram a dar a inu-
sitada notícia da ressurreição aos discípulos.
Cristo vive em cada cristão, que não são anjos, 

mas seres de carne e osso, com coração e pai-
xões, com tristezas e alegrias, mas sempre na 
busca de procurar cumprir os mandamentos que 
Ele nos deixou, prometendo-nos que viveria em 
cada um de nós.
Hoje a missão de Jesus tem mais sentido para as 

nossas vidas e os seus ensinamentos de amor ao 
próximo, de paz e de amor ao Pai, são cada vez 
mais atuais, num mundo cheio de ódios, rancores 
e sem valores, num mundo egocêntrico onde de-
finham cada vez mais pobres, numa Europa des-
cristianizada que arruma o valor da solidariedade 
numa gaveta de Bruxelas.
Cristo é o mesmo de sempre, de ontem e de hoje 

e de toda a eternidade. Ele apresentou-se no meio 
dos Apóstolos e disse-lhes: a paz esteja convosco. 
Porque estais perturbados e porque surgem tais 
dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas 
mãos e os meus pés: sou Eu mesmo. Não temais. 
Ide anunciar aos meus irmãos que partam para a 
Galileia. Lá me verão.
O mundo de hoje precisa tanto dessa paz que 

Cristo anunciou, pois os erros, os atropelos à dig-
nidade e a obstinação pelo poder económico e pe-
las grandes fortunas, são obstáculos a uma vida 
humana condigna, bem como à concórdia entre as 
nações e entre os homens de boa vontade.
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AgendA comunitáriA

jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

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 Concur-
so é para ti! Prémios para todos os participantes. O/A 
vencedor/a participará no Festival. Todas as idades são 
bem-vindos. Inscrições estão abertas. Inscreve-te já... Lu-
gares 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.

Sexta-feira, 21 de abril
emeNtA: rIb SteAk, bAtAtA frItA 

e Arroz ou bAcAlhAu À brAz
SobremeSA

reServe o Seu lugar
Apc: 514 844-2269

j. ferNANDeS 514 501-1278
c. roSárIo 514 255-4849

ou por fAcebook

noite branca
O Clube Oriental celebra pela segunda vez a tradicional 
“Noite Branca” no sábado 22 abril pelas 19h, música com 
DJ lucky. Venham de branco para dar alegria à festa. A 
ementa desta noite é cozido à portuguesa. Esperamos 
por vós para mais uma noite inesquecível no Clube Orien-
tal. Haverá prémio para o mais branco. 
Todos são bem-vindos.

turquia, que futuro?

este fim de semana a Tur-
quia referendou diver-

sas alterações à sua consti-
tuição, consolidando em torno da figura do 
presidente diversas funções que à partida, 
naquilo que conhecemos como liberdade de-
mocrática, levantam questões sobre o futuro 
que a população turca quer para si mesma.
Entre as várias alterações destaco o desapare-

cimento da figura de primeiro ministro, a es-
colha de um executivo sujeita ao presidente, 
escolha dos representantes do poder judicial 
também sujeitas ao presidente, diminuição do 
poder legislativo e do próprio parlamento face 
ao presidente, entre outras.
O atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, vê 

também o seu mandato prolongado até 2029, o 
que juntamente com a concentração de pode-
res em torno de si, o coloca nitidamente num 
regime autoritário onde tudo e todos giram em 
torno dele mesmo.
Não é estranho que um povo que viveu as últi-

mas décadas em democracia parlamentar queira 
agora reverter o seu caminho para um regime 
político limitador e concentrado numa pessoa? 
A reversão tem sido uma constante nos últi-

mos tempos, e a Turquia não está a fugir à onda 
da moda. É certo que a Turquia encontra-se no 
limite entre vários mundos, várias culturas, vá-
rios povos e numa posição geoestratégica im-
portantíssima.
O agudizar de muitas tensões levantam medos, 

e o medo é o melhor combustível para uma pes-
soa ou uma coletividade cometerem erros que 
mais tarde se arrependerão.
Os medos foram e são o percursor do apareci-

mento de manipuladores de coletividades que 
o usam para seu próprio proveito: medo de ou-
tras culturas, medo da guerra, medo de perder a 
qualidade de vida, medo de qualquer coisa mes-
mo que indefinível…
Esta é a poderosa arma que os autoritários, 

ditadores, manipuladores, chantagistas, usam 
como meio de atingir os seus fins, de um modo 
até legal, mas que nada tem de conveniente para 
um país ou para um povo.
Que futuro espera a Turquia para si mesma? 
E um dia em desaparecendo Erdogan, pois 

mais tarde ou mais cedo ele será chamado pela 
morte à qual ninguém escapa?
Aparecerá outro ditador designado? Será um 

oportunista? Que palavra quer ter a população 
neste processo?
estas são as questões que a turquia deve-

ria levantar junto de si mesma a bem do seu 
futuro.

festa branca
A comissão de festas de São Pedro organiza na asso-
ciação portuguesa de Ste-Thérèse no dia 22 de abril às 
19 horas a Festa Branca. A noite será animada pelo DJ 
Jeff Gouveia. Haverá petiscos sobremesa e bolo. Para 
mais informações: 450-435-0301 ou 514-826-0851 ou 
450-543-1618.
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4ª-FEira 19 dE abril                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 A Grandiosa Enciclopédia
 do Ludopédio
5:54 Sociedade Civil
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:09 The´re Heading West
9:36 O Sábio
10:20 A Praça
12:13 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:50 ABC Direito
14:05 Uma História de Autonomia
15:00 Telejornal
16:02 Hora dos Portugueses
16:15 Livra-te do Medo,
 por Zeca Afonso
17:11 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:43 Madalena Victorino
 Filhos da Nação
21:14 Literatura Aqui
21:42 Ideias & Companhias
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio
23:46 20 anos
 Filha da Lei
0:30 Europa 30
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira 20 dE abril                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Palavra aos Diretores
9:30 O Sábio
10:17 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Guadalajara - México
 Portugueses pelo Mundo
17:00 Brainstorm
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 Madeira Prima
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira 21 dE abril                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:54 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 Brainstorm
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3

20:15 O Último Apaga a Luz
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Vidago Palace
0:30 Uma História de Autonomia
1:15 Hora dos Portugueses 
1:30 Tudo é Economia

sábadO 22 dE abril                    
1:30 Tudo é Economia
2:15 Literatura Aqui
2:45 A Essência
3:00 Um programa de
 informação nas manhãs do
 seu fim de semana
 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 Arq 3
5:54 Sociedade Civil
7:00 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Voz do Cidadão
9:30 Imperial e Pastelaria
 Batalha
 Network Negócios 2017
10:15 Podium
12:00 Atlântida-Açores é um pro-
grama que divulga as vivências e 
cultura dos açorianos
Atlântida - Açores
13:30 Animais Anónimos
14:00 Donos Disto Tudo
15:00 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 V. N. de Foz Côa
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 OutSystems e Noesis
 Network Negócios 2017
21:15 Donos Disto Tudo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Danças do Mundo
0:00 Cá Por Casa
 com Herman José
1:00 Estou nas Tintas
1:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 23 dE abril                 
1:30 O Princípio da Incerteza
2:30 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Porto
 Eucaristia Dominical
6:30 Estou nas Tintas
7:00 Paraíso
7:30 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Parlamento
10:00 A Praça
11:00 Agora Nós
12:00 Diga Doutor
12:45 Inesquecível
14:15 Hora dos Portugueses 
15:13 FC Porto x Feirense
Liga NOS 2016/2017
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
23:00 Got Talent Portugal
0:42 Guadalajara (México)
 Portugueses pelo Mundo
1:30 Bom Dia Portugal

2ª-FEira 24 dE abril                   
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde

a crise na ÚltiMa década no setor  financeiro

os contribuintes portugueses tiveram de 
suportar um custo líquido com a ajuda à 

banca e restante setor financeiro no valor de 
12,9 mil milhões de euros, o equivalente a 7% 
do produto Interno bruto (pIb a preços de 
2016) entre 2007 e final do ano passado, indi-
cam dados novos apurados pelo Instituto Na-
cional  de estatísticas.
A fatura – que sobrecarregou diretamente o dé-

fice e forçou  a tomada de muitas medidas de 
austeridade (cortes de salários, apoios e pensões 
e enormes aumentos de impostos) – foi a 6ª mais 
pesada dos 28 países da União Europeia analisa-
dos,  até maior que a do Reino Unido (RU), eco-
nomia que é 13 vezes maior do que a portuguesa 
e cujo setor bancário é também muito maior. O 
histórico compilado pelo INE (Instituto Nacional 
de Estatísticas), mostra que todos os anos a fatura 
é  grande, devendo-se ao prejuízo imputado  por 
causa dos apoios públicos ao setor financeiro que 
foi de 380 milhões de euros. Boa parte veio do 
universo BPN, que era considerado um pequeno 
banco. E a despesa só não foi maior porque nem 
o Novo Banco foi vendido nem a CGD recapita-

lizada em 2016. Isso vai acontecer este ano, o que 
poderá conduzir, de novo, a uma pressão  enorme 
sobre o défice e a dívida; e as negociações  du-
ras com a Comissão Europeia e o Eurostat para 
não sobcarregar demais o rácio de 2017, agora 
que Portugal até já cumpre a regra do défice (foi 
2,1% do PIB em 2016, um mínimo de décadas) e 
se prepara para sair do Procedimento dos Défices 
Excessivos.  A favor das contas públicas espera-se 
a devolução da garantia prestada ao BPP.
Portugal perde muito em juros. De acordo com 

o Eurostat, Portugal perde muito mais dinheiro 
que a maioria dos outros países por causa dos 
juros, por exemplo: as ajudas ao setor financeiro 
implicam a disponibilização pelo Estado de vá-
rios instrumentos – nacionalização (como no caso 
do BPN), (injeções de capital puro ou emprésti-
mos como nos casos  CGD, Banif e Novo Banco)  
prestação de garantias simples (como no caso do 
BPP) ou injeções de capital híbrido  (cocos, obri-
gações que se convertem em capital se não forem 
pagas a tempo, como foi o caso de BCP, BPI E 
CGD). O uso de algumas destas ajudas (garantias 
cocos) implica que os bancos paguem pelo ser-
viço taxas de juro que não são propriamente de 
mercado.  Costumam ser caras.  É de salientar que 
o BPI e o BCP, já devolveram e pagaram toda a 
ajuda.  Mas o reverso da medalha, diz o Eurostat, 
é o custo final em que os contribuintes incorreram 
por causa de todas as ajudas prestadas. Em juros 
não compensou. O serviço da dívida é, de longe, a 
principal rubrica neste balanço. O Eurostat diz que 
há “juros a pagar imputados ao Governo relativos 
ao financiamento das intervenções financeiras”.  
O Estado português arrecadou 1,2 mil milhões de 
euros por esta via até 2016, mas teve de pagar 2.6 
mil milhões de euros.  O mesmo que dizer que nos 
juros o rácio de recuperação se ficou por menos de 
metade (46%). Só para dar um exemplo: os nos-
sos vizinhos espanhóis gastaram 4 mil milhões 
de euros em juros, mas receberam dos bancos 5,7 
mil milhões pelas ajudas. Na última década, ajuda 
portuguesa aos bancos foi superior à praticada no 
Reino Unido. O País gastou  13 mil milhões em 
ajudas aos bancos...

AuguSto mAchADo
amachado@avozdeportugal.com

tente fugir à rotina

fazer coisas fora da agen-
da é fazer coisas inespe-

radas, romper a rotina, que-
brar a mesmice. é alimentar a sua história 
com aventura. é ser um caminhante nas tra-
jetórias do próprio ser. 
É gastar tempo com aquilo que lhe dá lucro 

emocional e não financeiro. É ter um caso de 
amor com a vida. Fazer coisas fora da agenda  é 
uma lufada de ar fresco de uma vida excelente. 
Desprezar esta lei psicológica é como internar-
-se num “asilo” emocional. Infelizmente, muitos 
vivem já nesse albergue. Uma pessoa que não 
faz coisas fora da agenda é cheia de manias. 
Nada pode estar fora do lugar. Tem horário para 
tudo. Arruma os objetos sobre a mesa sempre da 
mesma maneira. Passa as férias no mesmo lu-
gar. Tem a mania da limpeza. Cumprimenta os 
outros sempre do mesmo modo. Segue a mesma 
rotina no trabalho. Não corre riscos. Não vai a 
restaurantes diferentes. Não faz novas amizades. 
É excessivamente previsível. E ainda por cima 

detesta ser corrigida. Liberte-se das suas manias. 
Seja flexível e alegre. Saia de vez em quando da 
sua rotina.
Quem faz coisas agendadas dificilmente apre-

cia a arte do diálogo. Porquê? Porque o diálogo 
é mágico, cruza os nossos mundos, abala a nossa 
falsa segurança, destrói a nossa rigidez e faz-nos 
chorar, sorrir, ver os nossos defeitos. Acontece 
que o diálogo está a morrer. Pais e filhos dividem 
a mesma casa, mas não a mesma história. Os na-
morados nem sempre vivem os mesmos sonhos. 
Os jovens raramente abrem o seu coração para 
falar de si próprios. Estão vazios. Só falam de 
sexo, desporto e televisão. Nunca o homem se 
escondeu tanto dentro de si mesmo. Faça coi-
sas que normalmente não faz. Cumprimente 
as pessoas simples, como o porteiro do prédio. 
Surpreenda os seus amigos com atos inusitados. 
Ande por ares nunca antes respirados. Passe um 
fim de semana num lugar novo. Ofereça flores 
em datas inesperadas às pessoas que ama. Faça-
-lhes telefonemas a meio da tarde e pergunte 
como pode torná-las mais felizes. Fazer coisas 
não agendadas é libertar a criança feliz que há 
dentro de si. Os que não vivem esta lei dançam 
a valsa da vida com as duas pernas engessadas.

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

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
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a segunda edição do bife da páscoa

esta linda comunidade sur-
preende-me sempre com nova 

ideias e projetos. No ano passado 
no restaurante casa minhota  foi 
a primeira edição da festa do “bife 
da páscoa”, onde tivemos um cur-
so sobre esta tradição muito bem 
contada pela francisca reis e 
carlos palma. 
“No Sábado de Aleluia, como man-

da a tradição, todos os anos, algumas 
centenas, de homens, se encontram 
para degustar o tradicional “Bife da 
Páscoa.”. A tradição dos “Amigos do 
Bife” começou há mais de 50 anos, 
em Cardielos, Viana do Castelo, com 
um grupo de sete companheiros que 
“expulsos” de casa, pelas respetivas 
esposas porque em vez de ajudar, 
estorvavam, diziam elas, enquanto 
as mesmas faziam a grande limpeza 
da Páscoa preparando assim a casa 
para a visita Pascal, (tempo em que 
a Cruz paroquial ia de casa em casa 
às costas do mordomo, acompanha-

do pelo pároco ou um seminarista). 
Estes homens reuniam-se para de-
gustar um bom bife da vazia e assim 
passar uma tarde bem passada. Com 
o passar do tempo, o número de con-
vivas tem aumentado consideravel-
mente, contando já com mais de 500 
homens que ano após ano se reúnem 
com o mesmo propósito”.
No início da celebração o Sr. Car-

los Palma, organizador deste evento, 
iniciou esta festa palavras: “Bem-
-vindos a todos, caros convivas, é 
com enorme satisfação que realiza-
mos este ano a 2ª edição de mais um 
convívio dos amigos e amigas do 
Bife, Montreal. O Bife da Páscoa em 
Montreal, é hoje uma realidade devi-
do também à ousadia e boa vontade 
do Restaurante Casa Minhota que 
sem medo e com entusiasmo, desde 
logo abraçou a ideia.
O Bife da Páscoa em Montreal, tem 

uma finalidade e um objetivo bem 
preciso: o de promover um conví-
vio, onde a harmonia e boa dispo-
sição reinem por excelência, crian-
do laços de amizade entre todos os 
participantes e como já vem sendo 
tradição, apoiarmos uma causa co-
munitária.
A vossa presença, a vossa resposta 

tão numerosa, muito nos honra, pois 
demonstra o bairrismo e a boa vonta-
de. De realçar também a presença de 
casais de origem não lusófona dando 
um tom multicultural a este evento. 
Fica desde já lançado o convite para 

o próximo ano e o apelo a que cada 
um de nós traga mais um amigo.
Este ano teve mais de 100 pessoas 

e a festa teve um lindo ambiente à 
moda minhota com concertinas, Bal-
tazar Oliveira e José Nelo, e Carlos 
Palma acompanhou com o seu ca-
vaquinho, sem esquecer António da 
Costa nas castanholas, e outros que 
tocaram muito bem. Tivemos algu-
mas cantadeiras também como a 
Maria do Carmo, Marta Raposo e 
Carolina Marcelino que encantaram 
toda a sala.
Durante o jantar, a equipa do res-

taurante Casa Minhota trabalhou 
muito bem e sabem como servir. Fi-
zeram um excelente trabalho e os bi-
fes foram realmente saborosos (comi 

7 bifes, foram deliciosos), mas não 
ganhei o prémio. Houve uma pes-
soa que comeu 8 bifes. (Uma coisa é 
clara, desde sábado que eu não estou 

a comer bifes,...agora é dieta, LoL). 
Os vencedores do concurso foram 
Germana Gonçalves (a senhora que 
comeu 4 bifes) e Joseph Oliveira (o 
senhor que comeu 8 bifes).

Esta festa não é só comer bifes, é 
também uma angariação de fundos 
para a menina Carolina Marcelino, 
conhecida através da comunidade, 
que padece de uma doença e que 

juntamente com a família precisam 
de ajuda. Uma causa muito admirá-
vel da parte dos organizadores. Que-
ro também agradecer aos organiza-

dores por terem ajudado nesta festa, 
com os cartazes e livrinhos, e que 
Arthur Sousa de Worlee ajudou-me 
a imprimir tudo. 
“Pessoalmente foi com grande ale-

gria que participei neste evento e 
uma honra por ter tido a oportunida-
de de ser responsável pela animação 
musical da festa”.

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com
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A originalidade do padre 
josé maria cardoso fez 

com que a comunidade levasse 
para a celebração do perdão 

um envelope e que no seu interior fosse inse-
rido um pedido de oração, para ser enviado 
para fátima. essas orações vão lá estar, em 
sintonia connosco no dia 13 de maio, altura 
em que o Papa Francisco vai presidir às cele-
brações do centenário das aparições de Nossa 
Senhora. 
Dos envelopes, foram retiradas as orações, que 

vão ser enviadas num recipiente apropriado. O 
mesmo envelope serviu para inserir um postal 
com o Ressuscitado, que voltou a ser entregue 
às pessoas no sábado de Aleluia e no domingo 
de Páscoa com a seguinte reflexão, da autoria do 
Padre José Maria Cardoso: -“Como te ver res-
suscitado; se não for no pão da fome de comer, 
se não for na paz urgente para viver, se não for 
no braço dado para erguer? Como te ver ressus-
citado; se não for na fala doce que alimenta, se 
não for na mão junta que sustenta, se não for no 

amor dito que aguenta? Como te ver ressusci-
tado; se não for no rosto infante da manhã, se 
não for na cor da flor que o campo dá, se não for 
neste infinito que em nós há?” Esse postal, teve 
ainda outra função, o de ser entregue ou enviado 
para uma pessoa da nossa escolha, porque no fim 
da recitação estava assim escrito: “Eu e a Missão 
Santa Cruz desejamos Santa Páscoa”. Só mes-
mo o Padre José Maria Cardoso para ter ideias 
destas. Para a Quinta-feira Santa, celebração das 
celebrações, dia do amor e da Eucaristia,  neste 
ano de centenário, os Mensageiros de Nossa Se-
nhora de Fátima foram convidados para o lava 

pés, mas tinham a opção de convidar outra pes-
soa, por isso mesmo alguém do grupo convidou 
para a substituir a Odete Bento, esposa do editor 

do jornal A Voz de Portugal, Eduíno Martins.
Sexta-Feira Santa, dia da Paixão de Cristo, a ce-

lebração das três da tarde, é sempre muito emo-
tiva. Na altura da adoração da cruz, as pessoas 
depositam flores aos pés de Cristo. Essas flores 
depois servem para decorar a igreja. No final da 
tarde, os jovens em Acção, organizam a Via Sa-

cra ao Vivo muito participativa e contam com a 
assistência das crianças da catequese, que no fi-
nal, também fazem a adoração à Cruz.
É na Vigília da Pascal, que se procede à Bênção 

do Fogo Novo e da Água Batismal. Se medita 
sobre as maravilhas que Deus realizou e à comu-
nhão Pascal, na qual rendemos ação de graças a 
Cristo pela sua gloriosa ressurreição.
Domingo de Páscoa, dia em que a comunida-

de celebra e participa em grande número nas 
cerimónias da ressurreição de Nosso Senhor, é 
também dia da bênção e envio dos símbolos do 

Espírito Santo, em que numerosas famílias a par-
tir do próximo Domingo, até ao Pentecostes vêm 
coroar a Santa Cruz. Este ano, coincidiu também 
com o vigésimo oitavo aniversário sacerdotal do 
Padre José Maria Cardoso, líder espiritual desta 
comunidade.
 Muitos parabéns ao Padre José Maria pelo seu 

aniversário e por ter proporcionado aos fiéis de 
Santa Cruz, desde o Domingo de Ramos, uma 
Semana Santa repleta de beleza, simbolismo e 
de religiosidade.

páscoa eM santa cruz
ANtero brANco
abranco@avozdeportugal.com
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contrição
Vejo o mundo renegar o infinito

Vejo seres mergulharem no abismo
Vejo o bem que existia, ora é maldito
Vejo almas moribundas sucumbindo.

Vejo a luz a cada instante mais escura.
E que os humanos já não são como eram antes

Vejo que cada um cava a sua sepultura.
E que de Deus estão cada vez mais distantes.

Vejo a humanidade em constante frenesim
Vejo o mundo todo inteiro em confusão
Como nunca em toda vida fora assim.

Vejo sinais dos tempos, já sem terem solução
E que o mundo se prepara para o fim.

Convidando o ser humano à contrição!...
Euclides Cavaco

PoemA dA semAnA

cAsAl dA semAnA

a galeria dos pioneiros
portugueses eM toronto 

fundada em 2003 pelos 
lusodescendentes josé 

mário coelho, bernardette 
gouveia e manuel da costa, a 
galeria dos pioneiros portu-
gueses, é um espaço museoló-
gico singular em toronto que 

se dedica à perpetuação da memória e das his-
tórias dos pioneiros da emigração portuguesa 
para o canadá.
Conquanto a presença regular de portu-

gueses neste território do norte da América 
remonte ao início do séc. XVI, a emigra-
ção portuguesa para o Canadá começou a 
ter expressão a partir de 1953. Ano em que 
ao abrigo de um acordo Luso-Canadiano, 
que visava suprir a necessidade de traba-
lhadores para o sector agrícola e para a 
construção de caminhos-de-ferro, desem-
barcaram a 13 de maio em Halifax, pro-
víncia de Nova Escócia, um grupo pionei-
ro de oitenta e cinco emigrantes lusitanos. 
Se entre 1953 e 1973, terão entrado no Canadá 
mais de 90.000 portugueses, na sua maioria ori-
ginários dos Açores, estima-se que atualmente 
vivam no segundo maior país do mundo em área 
total, mais de meio milhão de luso-canadianos, 
sobretudo concentrados em Ontário, Quebeque e 
Colúmbia Britânica, representando cerca de 2% 
do total da população canadiana que constitui um 
hino ao multiculturalismo. É a partir da dinami-
zação deste legado histórico da comunidade por-

tuguesa, uma comunidade que se destaca hoje 
no Canadá pela sua perfeita integração, inegável 
empreendedorismo e relevante papel económico e 
sociopolítico, que a Galeria dos Pioneiros Portu-
gueses, impulsionada no presente pelo comenda-
dor Manuel da Costa, a quem se deve desde 2013 
as novas instalações museológicas na St. Clair 
Avenue West, se tem dado a conhecer à comuni-
dade canadiana em geral e a outras culturas. Mais 
do que um espaço de memória e de homenagem 
dos pioneiros da emigração lusa para o Canadá, a 
Galeria dos Pioneiros Portugueses, alavancada na 

ação benemérita do comendador Manuel da Cos-
ta, fautor entre outros, do Portuguese Canadian 
Walk of Fame, que anualmente laureia portugue-
ses que se têm destacado no território canadiano, 
é um exemplo inspirador para as comunidades 
portuguesas disseminadas pelo mundo, principal-
mente naquilo que deve ser o respeito pelo seu 
passado, a construção do seu presente e a projeção 
do seu futuro entre as pátrias de acolhimento e de 
origem. 

DANIel bAStoS

Parabéns a você nesta data querida muitas felicida-
des muitos anos de vida hoje é dia de festa cantam 
as nossas almas para o menino João Reis, uma sal-
va de palmas.
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presidente da turquia reiVindica
Vitória no referendo e felicita aliado
o presidente da turquia, re-

cep tayyip erdogan, rei-
vindicou a vitória no referendo 
constitucional e apelou aos seus 
apoiantes para celebrarem o re-
sultado, enquanto a oposição de-
nunciava manipulações e diz que 
vai contestar o resultado.
Erdogan telefonou ao primeiro-

-ministro, Binali Yildirim, para o 
felicitar pelos resultados do referen-
do constitucional, assumindo que o 
“sim” às reformas venceu a consulta, 
segundo fontes da presidência cita-
das pela agência noticiosa semio-
ficial Anadolu. Erdogan telefonou 
a Yildirim após considerar “clara” 
a vitória do “sim”, e também con-
tactou com Devlet Bahçeli, diri-
gente do Partido Ação Nacionalista 
(MHP), que também participou na 
campanha pelo “sim”, apesar da 
oposição de parte considerável das 
suas bases. Previamente, Bahçeli 
tinha já referido numa declaração 
que os eleitores turcos optaram “de 
livre vontade” pelas reformas que 
reforçam os poderes presidenciais e 
definiu os resultados como “um su-
cesso muito importante, uma vitória 
que torna a desistência e a negação 

impossíveis”. O chefe da formação 
ultranacionalista, quarta força políti-
ca no parlamento de Ancara, rejeitou 
ainda a “pressão, chantagem, impo-
sição, pressão e ameaças de todo o 
mundo para que a escolha do ‘não’ 
triunfasse”. O MHP apoiou o Presi-

dente turco e seu Partido da Justiça e 
Desenvolvimento (AKP) no projeto 
de alteração do sistema parlamentar 
na Turquia para um regime presi-
dencialista.Também o ministro turco 
dos Negócios Estrangeiros, Mevlut 
Cavusoglu, se referiu ao nascimento 
de uma “nova Turquia” na sequên-
cia dos resultados. Perante um grupo 
de apoiantes na cidade de Antalya, 
de onde é natural, disse. “A partir 
de hoje, existe uma verdadeira nova 
Turquia. Haverá estabilidade e con-
fiança na nova Turquia”.

Já é possíVel leVantar dinheiro seM
cartão bancário. beM-Vindo ao futuro

os utilizadores da aplicação MB 
WAY têm agora a capacidade 

de levantar dinheiro a partir de cai-
xas Multibanco sem necessidade de 
usarem o seu cartão bancário. Para 
tal terá de ter a aplicação atualizada 
até à versão mais recente, a 1.6.0. 
Mas como funciona este sistema? 
Usando a app MB WAY terá de se-
lecionar a opção de levantar dinhei-
ro sem cartão, uma operação que 
resultará num código de 10 dígitos 
válido por 30 minutos. Durante este 
período poderá dirigir-se até uma 
caixa Multibanco, introduzir o có-
digo e recolher o dinheiro. Caso 

não possa deslocar-se até uma caixa 
Multibanco também está prevista a 
capacidade de permitir que um co-
nhecido levante o dinheiro, permi-
tindo enviar o tal código de 10 dí-
gitos por mensagem de texto. Esta 

é mais uma iniciativa de moderni-
zação do sistema de Multibanco e 
aposta na app MB WAY por parte 
da SIBS.

legal ou não, o que iMporta para
os fãs de teleVisão é conVeniência

Ao longo dos últimos anos, a 
popularidade da pirataria 

tem levado sociedades de prote-
ção de direitos de autor e estúdios 
de cinema/televisão ao desespero 
enquanto olham para soluções 
para rentabilizar obras de entre-
tenimento. Aparentemente, meios 
de streaming legais como a Netflix 
ou o Amazon prime são essas so-
luções, com os mais jovens a pre-
ferirem estes meios para assistir 
às suas séries e filmes preferidos.
Como mostra um estudo levado a 

cabo pela Launchleap a jovens en-
tre os 18 e os 35 anos, os meios de 
streaming legais são mais utilizados 

para ver séries e filmes, com 70% 
dos inquiridos a dizerem ter recor-
rido a estes serviços no último mês. 
O estudo indica ainda que os in-

quiridos estão conscientes que é er-
rado descarregar ou fazer streaming 
de conteúdos ilegalmente, algo que 
não os demove quando querem con-
sumir algo cujos meios de distribui-
ção não são convenientes.
Ao longo dos últimos anos tem 

existido a noção que quem consome 
cinema ou televisão não está dispo-
nível para pagar por isso, sendo este 
um sinal que a conveniência e servi-
ços de qualidade são o grande fator 
de escolha entre meios de consumo.
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os adolescentes e os excessos 

por estes dias, surgiu 
uma notícia a propósi-

to das viagens de finalistas, 
que choca pais professores e 

alunos, não é a primeira vez que acontece 
desacatos e distúrbios com finalistas, se nos 
lembrarmos de certas praxes nefastas e in-
felizes. 
Esta questão é simples. Porquê?
Porquê tantos excessos? 
Numa era em que os adolescentes têm acesso 

a tudo nos locais que frequentam, o que será 
que os incita de forma a conduzirem-se ina-
dequadamente e comportarem-se de maneira 
que eles próprios consideram Exagerada. A 
adolescência não é de todo um período fácil. 
Nestas viagens num curto espaço de tempo, o 
cenário familiar muda por completo, e com ele 
vem uma explosão de adrenalina associada à 
possibilidade de afirmação da identidade e in-
dependência, por mais avisados e prevenidos 
surgem sempre surpresas. Trata-se da fase em 
que as indicações dos pais são postas em causa 
e é exigido tudo o que querem, desobedecendo 
às ordens que até então eram cumpridas. 
Passam a ter uma vida privada que exigem 

ser respeitada, continuando a exigir, sem qual-
quer cerimónia, tempo, atenção e dinheiro dos 
pais, como sua obrigação...não tens nada a ver 
com a minha vida mas tens obrigação de me 
sustentar, vestir, calçar. 
O “Podes”? é substituído pelo eu quero, e 

quero Agora! É verdade que os adolescentes 
precisam de experimentar sozinhos os peri-
gos deste novo mundo e os pais não os podem 
substituir nesta fase faz parte do crescimento, 

mas não a qualquer preço. 
Estabelecer limites é fundamental, o espírito 

contestatário faz parte e não é saudável se não 
surgir, esta vontade firme de se afirmar deve 
ser exercitada com os pais em primeira instân-

jorge mAtoS
jmatos@avozdeportugal.com

cia que deverão claramente indicar até onde 
podem ir marcando bem o limite, daqui não 
podes passar, explicando o porquê. 
Firmeza é fundamental, os pais não podem 

nunca perder a autoridade, “quem é o pai afi-
nal?”
o adolescente precisa mais do que nunca de 

um ambiente forte e estável para se apoiar, 
mesmo que seja contestado . Até breve.
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

agÊNCiaS
de viageNS

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

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

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

5938 st-hubert (Rosemont) 
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

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

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

CoNtabiliSta

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

www.acaixa.ca

ServiçoS 
fiNaNCeiroS

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

deNtiSta

eletriCidade

agÊNCiaS
fuNeráriaS

MerCeariaS

MoNuMeNtoS

NotárioS

padaria

reNovaçõeS
4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

antÓniO rOdriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo f. gonçalves

reStauraNteS

iMportadoreS

raNChoS folClóriCoS
caMpinOs dO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErdE T.:514.618.9087
EstrElas dO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas dO EncantO T.:514.388.4129
ranchO FOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias dE pOrtugal T.:514.844.1406

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
MissãO santa cruz T.:514.844.1011
MissãO dE nª sª dE FátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

eSColaS

ajuda à FaMÍlia T.: 514.982.0804
aÇãO sÓciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇãO E cultura lusO T.: 514.252.5233

CeNtroS

agência
AlgArve

reStauraNteS

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIo Do DólAr cANADIANo
18 De AbrIl De 2017

1 euro = cAD 1,429900

ServiçoS CoNSulareS
EMbaiXada dE
pOrtugal EM Otava
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

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

associaçÕes e clubes

cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425 | t.: 514.499.0359

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175
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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

eMpregoS

Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a 
tempo inteiro com experiência.

patrÍcia: 514-814-0362

Restaurante português procura um(a) cozinheiro(a) 
e um/a assistente de gerente com experiência para 
trabalhar a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022

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

jardins dEs bEauX-rÊvEs
Companhia paisagista procura homens para

trabalhar nos jardins. Com um mínimo de dois 
anos de experiência. bOM saláriO

514-554-0213 Ou 450-641-7389

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

Precisa-se de uma “nanny”, governante energética 
para cuidar de 2 crianças, jovem e que cozinhe. Se-
gundas e sextas-feiras perto do Metro Namur.
Por favor, ligue (514) 816-1215 ou (514) 261-0003

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 proble-

mas sem voodoo.
ROSA: 514-278-3956

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click 
Mega pode ver os canais portugueses, brasi-
leiros, 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

ServiçoS

eMpregoS

prEcisa-sE dE hOMEM para instalaÇãO  
dE aluMÍniO cOM Ou sEM EXpEriÊncia

tEl.:514-362-1300

tErrassEMEnt sicurElla Et Fils inc.
Precisa-se de chefe de equipa e bons trabalhadores 
para trabalhar em pavimento na margem sul, Montreal 
e seus arredores. Tipo de trabalho: dominando as téc-
nicas variadas em colocação de pedras, muros, esca-
das, calçadas, turfa etc. Confortável na condução de 
material de construção (escavadora/camião). Com 2 
anos de experiência e carta de condução. 40h por se-
mana. Excelente salário segundo a experiência.

pEtEr au 450-465-2969
Ou INFO@SICuRELLAETFILS.COM

Precisa-se de homens para trabalhar na limpeza 
com experiência, de preferência com referência.

Altino Botelho: 514-327-5200

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 paisa-
gista. Assunto sério e salário segundo a experiência.

514-766-8390

Precisa-se de uma senhora para fazer
limpeza de uma casa com experiência.

514-274-3396

A empresa Platinum Porc Products está atual-
mente contratando para os seguintes cargos:
- Senhora de limpeza a tempo inteiro.
- condutor com excelente registro de con-
dução a tempo inteiro.
- Secretário executivo a tempo inteiro deve 
ser fluidamente bilingue e conhecer o Micro-
soft Office completamente e capaz de lidar 
com um ambiente de ritmo rápido e crescen-
te no negócio.
- Vendedor de Porco: Contactar mercea-
rias na área de Montreal junto com outros 
clientes a tempo inteiro.
Todos os candidatos devem ter experiência, 
devem falar inglês, francês e português.

Para mais informações contacte:
 514 573-3886 e info@platinumporc.com

Precisa-se de uma equipa com experiência em 
limpeza e manutenção de edifícios e escritórios 
a tempo inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um 
carro. Homens e mulheres podem se inscrever. 
Experiência em colocação e polimento de piso em 
cerâmica com máquinas de lavar carpetes, uma 
mais valia.
Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-1977

ou ligue para 450-975-2303 9h00-17h00.

aluga-Se

Aluga-se 31/2 perto do metro Jarry todo equipado e 
com estacionamento para 1 carro.

775$ por mês. 514-563-1211

Aluga-se um bachelor 51/2 
em Laval com aquecimento e internet, todos os 

eletrodomésticos incluídos.
825$ por mês. 514-563-1211

Estamos à procura de uma pessoa simpática com 
muito compaixão e segura para tomar conta de 
uma senhora idosa. 

para Mais inFOrMaÇõEs
PODEM CONTACTAR: 514-247-2170

Somos uma família que fala inglês em Montreal e 
estamos à procura de uma governanta/ Gerente 
de Casa responsável, enérgica, inteligente, traba-
lhadora e com experiência a tempo inteiro (40h/s 
| 575$/semana). Tarefas domésticas gerais. Com 
carta de condução válida. Por favor, envie as suas 
informações juntamente com o seu número de te-
lefone para lilasara2015@gmail.com e será contac-
tada com mais detalhes.

†

†

artur vivEirOs
1934-2017

Faleceu em Montreal, no 
dia 11 de abril de 2017, com 
83 anos de idade, senhor 
Artur Viveiros esposo da já 
falecida senhora Maria José 
Teixeira, natural de Ribeira 
das Tainhas, Vila Franca do 
Campo, São Miguel, Açores, 
Portugal.
Deixa na dor sua filha Leonor 
(Rui De Sousa), seu filho 
Mário (Fátima Medeiros), 
seu neto/as Chelsea 
(Mathieu Branco), Stacey-
Ann, Jonathan (Marlina Maddalena) e Samantha, seus 
cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMOria
2159, Boul. St-Martin E., Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar quarta-feira 12 de abril de 2017 das 
16h às 22h. O funeral foi celebrado quinta-feira 13 de 
abril de 2017 às 10h na igreja Nossa Senhora de Fá-
tima de Laval e foi sepultado em cripta no Mausoléu 
St-Martin. Renovam com profunda saudade a Missa do 
sétimo dia que será celebrada na igreja Nossa Senhora 
de Fátima de Laval situado no 1815, rua Favreau, Laval 
no domingo 23 de abril às 11h30. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

alMErinda MEdEirOs
EusébiO dOs santOs

18-04-1917 – 15-04-2017

é com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no dia 15 de abril 
de 2017, três dias antes de 
festejar os seus 100 anos 
de idade, da Sra. Almerinda 
Medeiros Eusébio, viúva 
de Manuel Dos Santos, 
natural de Água de Pau, São 
Miguel, Açores.
Ela deixa na dor os filhos/
as: Maria Da Conceição 
(José Branco), Manuel, José 
Maria (Lipordina) e Norberto 
(Maria José), netos/as, 
bisnetos/as, assim como sobrinhos/as e primos/as, 
outros parentes e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
MAGNuS POIRIER Inc 
10300, Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
514-918-1841
Natália Sousa 
O velório teve lugar na terça-feira 18 de abril de 2017, 
das 17h às 22h, e hoje quarta-feira dia 19 de abril de 
2017 a partir das 9h. Segue-se a missa de corpo presen-
te, hoje, quarta-feira dia 19 de abril de 2017, às 11h30 
na Igreja Santa Cruz, 60 rue Rachel oeste, Montreal, 
sendo sepultada em cripta no Cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. Renovam com profunda saudade, a missa 
do sétimo dia, sexta-feira dia 21 de abril de 2017, às 18h 
na Igreja Santa Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

Precisa-se de uma pessoa para trabalhos gerais 
tal como pequenas reparações e manutenção 

de edifícios. Deve ter a sua ferramenta e ter 
experiência neste ramo. Carlos: 514-601-8798

Aluga-se apartamento renovado com 2 qts fechados, 
cozinha em cerâmica, e quartos em madeira, 

aquecimento elétrico, entradas para máquina de lavar 
e secar. Ideal para casal ou pessoa só. Referências, 

deve ser respeitosa e tranquila. 514-354-6568

urgEntE
Precisa-se de padeiro com experiência
deve apresentar-se no 4101 St-Laurent

514-844-2169

O restaurante “La Cabane” precisa de uma 
pessoa para trabalhar na grelha com experiência, 

se apresentar no 3872 Boul. St-Laurent.

Precisa-se de empregado preferencialmente 
com experiência para instalar, montar e traba-
lho geral para rampas em alumínio ou metal 

com experiência. Apresentar-se no
8910 Pascal Gagnon, St-Leonard ou 
contatar Enza: 514-327-2200 ou por
email info@mondialuminium.com
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sagitáriO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Ami-
go, Notícias Inesperadas. Amor: Através do diálogo poderá clarificar 
algumas dúvidas com a sua cara-metade. A felicidade espera por si, 
aproveite-a! Saúde: Cuidado com os vírus gripais. Dinheiro: Reina a 

estabilidade neste campo. Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

capricÓrniO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. 
Amor: Período bom para estar com o seu amor. Descubra a imensa 
força e coragem que traz dentro de si! Saúde: Manter-se-á numa 
situação estável. Dinheiro: A sua carreira está em alta. 

Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. 
Amor: Os ciúmes não nos levam a lado nenhum, tenha confiança 
na pessoa que tem a seu lado. Saúde: Cuidado com a diabetes, não 
coma muitos doces. Dinheiro: Momento propício para um investi-

mento mais sério. Que o sucesso esteja sempre consigo! 
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

pEiXEs: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, 
Negociação Difícil. Amor: Procure estar mais tempo com os seus 
amigos e familiares. Tenha a ousadia de sonhar! Saúde: Faça com 
maior regularidade análises ao sangue. Dinheiro: Os gastos desen-

freados podem prejudicá-lo significativamente.
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

carnEirO: Carta Dominante: O Dependurado, que significa 
Sacrifício. Amor: Irá manifestar-se em si uma forte sensualidade. 
Saúde: Com disciplina e controlo melhorará.  Dinheiro: Poderá ter 
tendência para gastar mais do que habitualmente. 

Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Caso esteja livre e descomprometido poderá surgir breve-
mente a pessoa que idealizou. Saúde: Tenderá a sofrer de fadiga. 
Durma mais. O cansaço tomará conta de si, procure o seu médico 

e tome umas vitaminas para revitalizar o seu corpo. Dinheiro: Poderá voltar a 
surgir uma proposta que estava suspensa há algum tempo. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

géMEOs: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretiza-
ção, Felicidade. Amor: Poderá surgir um mal entendido, mas com 
calma tudo se resolve. Saúde: Este será um período de paz, apro-
veite para descansar. Seja o seu melhor amigo! Dinheiro: Momento 

pouco favorável para grandes investimentos. 
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: Entre em contacto com os seus familiares 
e amigos que estão distantes e verá como custará menos a suportar 
a saudade. Não se deixe dominar por maus presságios! Saúde: Dê 

mais atenção aos seus ouvidos. Dinheiro: Não espere grandes alterações 
neste campo da sua vida. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEãO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, 
Riqueza e Segurança. Amor: Andará muito sentimental e por isso 
o seu relacionamento amoroso estará colorido e cheio de ternura. 
Olhe em frente e verá que existe uma luz ao fundo do túnel! Saúde: 

Espera-o um período isento de preocupações. Dinheiro: Fique atento e evite 
qualquer tipo de gasto supérfluo. Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: 
Não tenha atitudes infantis relacionadas com ciúmes doentios. 
Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu ser! Saúde: Cuidado 
com a automedicação. Dinheiro: época favorável ao investimento 

em novos negócios. Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balanÇa: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, 
Depressão, Escuridão. Amor: Esteja atento a tudo o que o rodeia. 
Saúde: Não terá que se preocupar, está em plena forma. Dinheiro: 
Algumas dificuldades avizinham-se. 
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrpiãO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa 
Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Deixe o ciúme de lado 
e aproveite bem os momentos escaldantes. Que o futuro lhe seja 
risonho! Saúde: Cuidado com os excessos alimentares. Dinheiro: 

Período menos favorável para empréstimos.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

horóSCopo Maria helena Martins

quitO
dublin
EstOcOlMO
tÓquiO

luanda
viEna
rOMa
atEnas

MOscOu
rabat 

cAçA PAlAVrAs | cAPitAis no mundo

bom cá estou eu desta 
vez com um ramo de 

hortênsias ou talvez azá-
leas ou ainda camélias to-

das estas lindas flores que dão com fartu-
ra nos Açores, também cresce lá nas ilhas 
urtigas e rosas com os seus espinhos, tudo 
isto p’ra vos dizer que a vida às vezes não 
é um mar de rosas. Não, eu não estou de-
primido com esta chuva que não deixa de 
cair e faz com que eu tenha que atrasar 
os meus passeios de mota. 
O amigo Amadeu, grande chefe da Casa 

do Alentejo, não é homem de grandes “fa-
laduras”, a não ser se gostamos dos delicio-
sos pratos que ele cozinha, ou se a galinha 
grelhada e picante ou não, o Amadeu dizia 
eu não fala muito, mas domingo perguntou 
que fazia eu à minha mulher pra me deixar 
sair sozinho. Não tive tempo de responder 
porque o Amadeu estava ocupado nas suas 
tarefas e eu, no meu costume de domingo 
de manhã, ler o jornal, beber um tintol e 
comer umas azeitonas. Também o Manel, 
que também já lá trabalha desde os anos 40 
perguntou-me quanto me pagava o sempre 
elegantíssimo Eduíno p’ra eu escrever no 
jornal A Voz de Portugal. Agora vou ten-
tar responder aos dois, amigo Amadeu eu 
não tenho mulher mas sim uma conversa-
da. Mais ainda, a minha casa é uma casa de 
fartura, eu farto da conversada e ela farta 
de mim, como vês amigo Amadeu, não é 

coisas do corisco
assim tão difícil eu sair sozinho, ela tam-
bém sai sozinha quando lhe apetece, não é 
minha propriedade.
Quanto ao salário que ganho no jornal que 

tão generosamente me acolhe no seu seio, é 
bastante, uns bons milhões de leitores que 
lêem os meus artigos, que sejam bons ou 
maus, p’ra mim è um prazer escrever p’ra 
vocês. P’ra voltar à conversada, nós temos 
grandes paixões comuns, como todos sabem 
fazemos grandes viagens de mota juntos, 
fora as duas ou três viagens que fazemos 
durante o ano juntos, quer seja p’ró Brasil, 
Cuba ou ainda pra o nosso lindo Portugal, 
que vamos visitar já em maio, Açores, Por-
to, Lisboa, com umas passagens por Santia-
go de Compostela,  Aveiro, Tomar, Nazaré 
e Óbidos, e tentar comprar uns sapatos p’rá 
conversada nas Caldas da Rainha. Não é 
excursão organizada. Somos nós mesmos 
que juntos escolhemos os destinos e “al-
bote” como se diz em São Miguel. E mais 
que claro que se nós formos andar a pensar 
o que dirão os outros, eles só dirão mal de 
nós aos outros e mal dos outros a nós. Tudo 
isto são umas coisas do corisco, são vocês, 
os leitores que de vez em quando me dão 
ideias p’ra escrever. 
P.S.: As amêndoas de domingo de Páscoa 

estavam deliciosas, obrigado a Isabel por 
ter guardado algumas p’ra mim.
“Saúde nem sempre vem da medicina, 

a maior parte das vezes vem da paz de 
espírito, paz no coração e paz na alma. 
vem do riso e do amor”. mário quintana 
poeta.

joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com

OpOrtunidadE dE
invEstiMEntO nO algarvE

Venda de moradias e apartamentos, 
com rendimento garantido, caso queira 
alugar, empresa imobiliária com laços

em Montreal, que se ocupa do pós-venda, 
crédito de habitação,aluguer e gestão,
Para mais informações: 514-899-9288
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hOrizOntais: 1. Rafado, Pela. 2. Emir, Te, Seu. 3. Canoa, Fácil. 4. Uso, Moeda. 5. 
As, Nau, Ida. 6. Redor, Opaco. 7. Sob, Are, Eu. 8. Briol, Rir. 9. Reler, Abate. 10. Ame, Ai, 
Oral. 11. Rezo, Afiara. vErticais: 1. Recuar, Orar, 2. Amasses, Eme, 3. Fino, Doblez, 
4. Aro, Nobre, 5. Amar, Ira, 6. OT, Ou, Ao, Ia. 7. Efe, Orla. 8. Ádipe, Boi. 9. Escada, 
Rara. 10. Lei, Aceitar. 11. Aula, Ourela.

4

7

8
6

3
6

5

3

2

5

5 1

2 8
5

sexta edição do Madeira filM
festiVal coM 19 filMes e 11 curtas

A sexta edição do Madeira Film Festival 
(mff), que começou a 17 de abril e se 

prolonga até 23, terá este ano a exibição de 
19 longas-metragens e 11 curtas, num evento 
cada vez mais internacional.
  Esta edição marca uma nova fase no MFF so-

bretudo ao nível da programação mas com a edi-
ção deste ano a ter uma secção competitiva em 
colaboração com o Instituto de Tec-
nologias Interativas da Madeira e 
com a Universidade do Texas”, ex-
plicou Elsa Gouveia, da organiza-
ção. Assim, “no primeiro andar do 
Teatro Baltazar Dias vão ser exibi-
dos 10 filmes de cinema digital in-
terativo, com os primeiros a serem 
mostrados a 19 de abril, que ficam 
em competição”, disse.Adrienne 
Wilkinson, atriz norte-americana 
que já foi ‘Xena’ na série televisiva 
“Warrior Princess”, será uma das convidadas da 
edição seis do MFF.O palco da edição deste ano 
divide-se entre o Teatro Municipal Baltazar Dias, 
no Funchal, e a unidade hoteleira Belmondo’s 

Reid’s Palace ficando a abertura do festival a 
cargo da película ‘Eagle Huntress’ do realizador 
Otto Bell, numa estreia nacional. Baseado num 
livro de John Steinbeck, James Franco, descen-
dente de madeirenses, realizou ‘In Dubious Bat-
tle’ que será exibido no Baltazar Dias na quinta-
-feira dia 20 de abril.’Delírio em Las Vedras’, 
um filme de Edgar Pêra, vai ser apresentado a 

23 pela atriz Marina Albuquerque 
enquanto “Perdidos”, o novo filme 
de Leonel Vieira, rodado na Ilha do 
Porto Santo, já não vai estrear no 
MFF. A estreia nacional de “Per-
didos” estava prevista para o en-
cerramento do festival, no dia 23, 
no entanto, o filme não fica pronto 
a tempo, sendo que a estreia, na 
Madeira, deverá acontecer a 17 de 
maio. A sexta edição encerra com 
o filme ‘Aquários”’, do brasileiro 

Kléber Mendonça Filho, com a conhecida atriz 
Sónia Braga.No total serão 23 realizadores e ato-
res com produções cinematográficas oriundos de 
11 países.

geólogo português distinguido
coM préMio europeu de geociências

o geólogo joão Duarte, especialista em fa-
lhas sísmicas da faculdade de ciências 

da universidade de lisboa, é o primeiro por-
tuguês a trabalhar no país a receber o prémio 
da união europeia das geociências, a 26 de 
abril.

“Não estava nada à espera de receber o prémio 
a nível da União Europeia das Geociências. Foi 
uma surpresa para mim. Fiquei contente. O pré-
mio é individual, mas está a premiar também o 
trabalho de uma equipa”, afirmou à agência Lusa 
o investigador que, aos 35 anos, coordena o gru-
po de geologia e geofísica marinha do Instituto 
Dom Luiz, daquela faculdade. A União Europeia 
das Geociências atribuiu o prémio ao trabalho 
que o geólogo, natural de Torres Vedras, tem vin-

do a fazer na área da geologia marinha e tectóni-
ca e na divulgação científica da sua investigação, 
ao interpretar dados do fundo do mar recorrendo 
a nova tecnologia. Em 2013, na revista científi-
ca Geology, publicou os resultados da sua tese 
de doutoramento, defendida em 2012, propondo 
um novo mapa de localização das falhas tectó-
nicas localizadas ao largo da costa sudoeste de 
Portugal, que terão causado os sismos de 1755 e 
1969, ambos com magnitude de cerca de 8.0 na 
escala de Richter. A investigação, aprofundada 
nos anos seguintes, deu origem a um novo artigo 
científico publicado em 2016. Para João Duarte 
e outros geólogos internacionais, os sismos de 
1755 e 1969 evidenciam que as placas tectónicas 
existentes no fundo do Oceano Atlântico estão a 
movimentar-se e constituem sinais de que as suas 
margens poderão estar a convergir. Estas mudan-
ças levam os investigadores a afirmar que “vai 
haver outro sismo como o de 1755” em Portugal, 
mas não conseguem prever a sua ocorrência.
O prémio da União Europeia das Geociências 

distingue jovens investigadores de todo o mundo 
e vai ser entregue a 26 de abril, em Viena (Áus-
tria).

coreia do norte adMite resposta seM
piedade a qualquer proVocação dos eua
A coreia do Norte promete uma “resposta 

sem piedade” a qualquer provocação dos 
Estados Unidos, anunciou a agência oficial 
norte-coreana, kcNA, citada por 
agências internacionais.
  Evocando o recente ataque de 

forças norte-americanas na Síria, a 
KCNA afirmou que a administração 
do presidente Donald Trump “en-
trou numa fase de ameaças abertas 
e chantagens” à Coreia do Norte. A 
tensão em relação à Coreia do Nor-
te acentuou-se nos últimos dias e a comunida-
de internacional admite que pode estar iminente 

um novo ensaio nuclear, possivelmente este fim 
de semana. Na quinta-feira passada, depois de 
anunciar um bombardeamento no Afeganistão, 

Trump afirmou que “a Coreia do 
Norte é um problema” e que” o pro-
blema será tratado”. A China, que 
advertiu que um conflito pode “esta-
lar a qualquer momento”, anunciou 
hoje a suspensão das ligações aéreas 
para a Coreia do Norte a partir de 
segunda-feira. A suspensão dos voos 
da companhia aérea estatal Air Chi-

na foi anunciada pela televisão oficial chinesa, 
CCTV, nas redes sociais.

hOrizOntais: 1. Coçado. Contr. da prep. por com o art. 
def. a. 2. Título dado aos chefes de certas tribos muçulma-
nas e aos descendentes de Mafoma. A ti. Relativo a ele. 
3. Pequena embarcação. Que se faz ou se consegue sem 
custo. 4. Costume. Divisa. 5. Aquelas. Grande embarcação. 
Jornada. 6. Arrabalde. Que não deixa passar a luz. 7. Debai-
xo de. Unidade de medida agrária equivalente ao decâme-
tro quadrado. A minha pessoa. 8. Vinho (gír.). Gracejar. 9. 
Tornar a ler. Abatimento. 10. Deseje. Grito de dor ou de ale-
gria. Verbal. 11. Resmungo (fig.). Aguçara. vErticais: 1. 
Mover-se para trás. Discursar. 2. Mistures. Nome da letra M. 
3. Delgado. Duplicidade. 4. Qualquer abertura circular. De 
descendência ilustre. 5. Gostar muito de. Cólera. 6. Obriga-
ções do Tesouro (abrev.). Alternativa (conj.). Contr. da prep. 
a com o art. def. o. Caminhava para lá. 7. Nome da letra 
F. Ourela. 8. Gordura animal. Ruminante bovídeo. 9. Série 
de degraus por onde se sobe ou desce. Extraordinária. 10. 
Conjunto das regras jurídicas estabelecidas pelo legislador. 
Receber com agrado. 11. Classe. Cercadura.
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 p j v E d
1-Chelsea 75 32 24 3 5
2-Tottenham 71 32 21 8 3
3-Liverpool 66 33 19 9 5
4-Manchester City 64 32 19 7 6
5-Man. United 60 31 16 12 3
6-Arsenal 57 31 17 6 8
7-Everton 57 33 16 9 8
8-West Bromwich 44 33 12 8 13
9-Southampton 40 31 11 7 13
10-Watford 40 32 11 7 14
11-Stoke City 39 33 10 9 14
12-Leicester City 37 32 10 7 15
13-West Ham 37 33 10 7 16
14-Burnley 36 33 10 6 17
15-Crystal Palace 35 32 10 5 17
16-Bournemouth 35 33 9 8 16
17-Hull City 30 33 8 6 19
18-Swansea City 28 33 8 4 21
19-Middlesbrough 24 32 4 12 16
20-Sunderland 21 32 5 6 21 

Inglaterra
PremIer league

CaMpeoNatoS europeuS - ClaSSifiCação

 p j v E d
1-Juventus 80 32 26 2 4
2-Roma 72 32 23 3 6
3-Napoli 70 32 21 7 4
4-Lazio 61 32 18 7 7
5-Atalanta 60 32 18 6 8
6-Milan 58 32 17 7 8
7-Internazionale 56 32 17 5 10
8-Fiorentina 52 32 14 10 8
9-Sampdoria 45 32 12 9 11
10-Torino 45 32 11 12 9
11-Udinese 40 32 11 7 14
12-Cagliari 38 32 11 5 16
13-Chievo 38 32 11 5 16
14-Bologna 35 32 9 8 15
15-Sassuolo 35 32 10 5 17
16-Genoa 30 32 7 9 16
17-Empoli 26 32 6 8 18
18-Crotone 21 32 5 6 21
19-Palermo 16 32 3 7 22
20-Pescara 14 32 2 8 22

 p j v E d
1-Monaco 77 32 24 5 3
2-Paris SG 77 33 24 5 4
3-Nice 73 33 21 10 2
4-Lyon 54 32 17 3 12
5-Bordeaux 52 33 14 10 9
6-Marseille 51 33 14 9 10
7-Saint-étienne 45 32 11 12 9
8-Guingamp 44 33 12 8 13
9-Rennes 43 33 10 13 10
10-Nantes 42 33 11 9 13
11-Toulouse 41 33 10 11 12
12-Montpellier 39 33 10 9 14
13-Angers 39 33 11 6 16
14-Lille 37 33 10 7 16
15-Metz 34 33 9 9 15
16-Caen 33 33 9 6 18
17-Nancy 31 33 8 7 18
18-Lorient 31 33 9 4 20
19-Dijon 29 33 6 11 16
20-Bastia 28 32 6 10 16

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 69 29 21 6 2
2-RB Leipzig 61 29 19 4 6
3-Hoffenheim 54 29 14 12 3
4-B. Dortmund 53 29 15 8 6
5-Hertha BSC 43 29 13 4 12
6-SC Freiburg 41 29 12 5 12
7-FC Köln 40 29 10 10 9
8-W. Bremen 39 29 11 6 12
9-B. M´gladbach 39 29 11 6 12
10-E. Frankfurt 38 29 10 8 11
11-Schalke 04 37 29 10 7 12
12-B. Leverkusen 36 29 10 6 13
13-Wolfsburg 33 29 9 6 14
14-Hamburger SV 33 29 9 6 14
15-Mainz  32 29 9 5 15
16-FC Augsburg 32 29 8 8 13
17-FC Ingolstadt 28 29 8 4 17
18-Darmstadt 98 18 29 5 3 21

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 75 31 23 6 2
2-Barcelona 72 32 22 6 4
3-Atlético Madrid 65 32 19 8 5
4-Sevilla 62 32 18 8 6
5-Villarreal 54 32 15 9 8
6-Athletic 53 32 16 5 11
7-Real Sociedad 52 32 16 4 12
8-Eibar 50 32 14 8 10
9-Espanyol 49 32 13 10 9
10-Celta de Vigo 44 31 13 5 13
11-Alavés 43 32 11 10 11
12-Valencia 40 32 11 7 14
13-Las Palmas 38 32 10 8 14
14-Real Betis 34 32 9 7 16
15-Málaga 33 32 8 9 15
16-Deportivo 31 32 7 10 15
17-Leganés 27 32 6 9 17
18-Sporting Gijón 22 32 5 7 20
19-Granada 20 32 4 8 20
20-Osasuna 17 32 3 8 21

eSPanha
lIga BBVa

f1: sebastian Vettel Vence
coM a Melhor estratégia

das boxes, batendo forte na barreira de pro-
teção, dizendo assim o seu adeus à corri-
da. Lance Stroll e Carlos Sainz abandona-
ram a prova no mesmo momento. Os dois 
tocaram-se na saída das boxes, obrigando 
assim a entrada do carro de segurança o 
que permitiu a vários pilotos a entrada nas 
boxes para mudança de pneus e quem sabe 
retificar estratégias. Recordo que na volta 
anterior Lance Stroll tinha efetuado a volta 
mais rápida. Vettel assumiu os comandos 
da prova com esta entrada do carro de segu-
rança, seguido por Bottas, Ricciardo, Ha-

milton e Massa. Estratégia bem 
sucedida pela equipa Ferrari. 
Na entrada para o pit, Hamilton 
segurou o ritmo do Ricciardo e 
atrapalhou o australiano, esta 
manobra entrou imediatamente 
em investigação, decidindo os 
comissários da prova de punir 
o britânico em 5 seg. Na volta 
16 o carro de segurança voltou 
às boxes e Vettel relargou bem. 
Hamilton ultrapassou Ricciardo 

e Bottas foi para cima de Vettel, que se de-
fendeu bem. Na volta 27, Bottas facilitou a 
ultrapassagem de Hamilton. 
A equipa pediu que a troca fosse feita, 

para que o britânico pudesse ir atrás de Vet-
tel, que já estava a mais de seis segundos 
à frente. Massa que já tinha perdido a po-
sição para Kimi Raikkonen, desta vez foi 
superado por Ricciardo. O brasileiro descia 
para sexto. 
“Estou apenas dececionado e espero que 

a minha sorte volte em breve. Claro que 
estou frustrado, mas não me vai levar a lu-
gar nenhum. Pelo lado positivo há muitas 
corridas para vir.”Carlos Sainz Jr. recebeu 
uma punição de três posições no grid do 
próximo GP da Rússia depois de uma in-
vestigação sobre o acidente com Lance 
Stroll. Sainz e Stroll fizeram contacto na 
volta 14 do GP do Bahrain, quando o espa-
nhol saiu dos boxes.
Próximo encontro a 30 de abril no 

grande prémio da rússia, até lá siga-
-nos no seu jornal A voz de portugal.

«Mourinho no benfica era 
Mais diVertido», carlos
Marchena recorda a passageM 
do técnico português pela luz

Na única temporada em que atuou no futebol portu-
guês, carlos marchena encontrou um josé mouri-

nho a dar os primeiros passos como treinador. Dezasse-
te anos depois, o antigo internacional espanhol recorda 
que o português passava uma imagem mais alegre do 
que agora.

«À distância, como o vejo agora, creio que era mais di-
vertido, mais tranquilo. Agora, com tanta responsabilidade 
de estar sempre na frente, quiçá seja uma pressão muito 
difícil de suportar», disse em entrevista à «Onda Cero». 
Marchena fala ainda num técnico que «tinha toda a ilusão 
do mundo», embora sem os níveis de experiência que apre-
senta agora.
O ex-defesa vestiu a camisola do Benfica na temporada 

2000/01, antes de se notabilizar no campeonato espanhol.
Carlos Marchena foi homenageado no intervalo do Valên-

cia-Sevilla deste domingo. No Mestalla, o campeão euro-
peu e mundial pela Espanha recebeu uma placa comemora-
tiva das mãos da presidente «che» Layhoon Chan.

Sebastian vettel e a 
ferrari venceram 

pela segunda vez nesta 
época de 2017. Arran-
cando em terceiro, o ale-

mão, conseguiu a melhor estratégia de 
paragem nos pits para sair à frente da 
mercedes e vencer o gp do bahrain, este 
mais precisamente em Sakhir.
Hamilton ainda tentou o tudo por tudo 

para superar a Ferrari, mas punido em 5 
seg. durante a prova, foi incapaz de ul-
trapassar o número 5 da Ferrari. Valtteri 
Bottas completou o pódio em terceiro. Na 
largada, Bottas manteve-se à frente e Vet-
tel tomou a segunda posição de Hamilton. 
Felipe Massa ganhou duas posições e pu-
lou para sexto.Vettel passou a pressionar a 
liderança de Bottas, mas sempre com com 
o Hamilton colado às traseiras do Ferrari, 
Max Verstappen que vinha em quarto apro-
ximava-se na luta pelo comando da pro-
va  Raikkonen partia para cima de Felipe 
Massa, em busca do sexto lugar. Com isso, 
o brasileiro perdia contato com Ricciardo 
que vinha em quinto na oitava volta . Rai-
kkonen conseguiu a ultrapassagem sobre 
Felipe Massa. Na nona volta, Vettel, foi o 
primeiro a realizar o pit stop, o alemão co-
locou novamente pneus supermacios. Uma 
volta depois foi a vez de Verstappen, que 
também calçava o seu Red Bull com  pneus 
supermacios. Verstappen teve um proble-
ma de travões e seguiu em frente na curva 

hélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com
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taça de portugal

1-Portimonense 70 36 21 7 8 58 30
2-Desp. Aves 68 36 19 11 6 50 32
3-Varzim 58 36 16 10 10 43 37
4-Gil Vicente 54 36 13 15 8 40 33
5-U. Madeira 53 37 14 11 12 41 39
6-Penafiel	 53	 36	 15	 8	 13	 49	 48
7-Benfica	B	 53	 36	 15	 8	 13	 47	 48
8-Santa Clara 52 36 14 10 12 36 38
9-Académica 52 36 14 10 12 35 29
10-Braga B 52 36 13 13 10 52 42
11-V. Guimarães B 51 36 15 6 15 48 42
12-FC Porto B 50 36 13 11 12 41 39
13-Sporting B 50 36 14 8 14 54 52
14-Sp. Covilhã 46 36 10 16 10 38 37
15-Ac. Viseu 45 36 11 12 13 40 45
16-Cova da Piedade 45 36 12 9 15 36 48
17-Vizela 42 37 8 18 11 33 42
18-Leixões 41 36 9 14 13 37 37
19-Famalicão 41 36 10 11 15 38 46
20-Freamunde 38 36 9 11 16 33 42
21-Fafe 36 36 8 12 16 45 56
22-Olhanense 22 36 5 7 24 37 69

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 71	 29	 22	 5	 2	 61	 14
2-FC Porto 68 29 20 8 1 63 14
3-Sporting 63 29 19 6 4 58 27
4-V. Guimarães 53 29 15 8 6 45 33
5-Braga 51 29 14 9 6 43 26
6-Marítimo 44 29 12 8 9 28 28
7-Rio Ave 39 29 11 6 12 32 36
8-Chaves 36 29 8 12 9 31 32
9-Feirense 35 29 10 5 14 25 43
10-Boavista 35 29 8 11 10 27 30
11-V. Setúbal 35 29 9 8 12 27 30
12-Belenenses 32 29 8 8 13 22 36
13-Arouca 31 29 9 4 16 28 45
14-Paços Ferreira 29 29 6 11 12 26 38
15-Estoril Praia 28 29 7 7 15 25 36
16-Moreirense 24 29 6 6 17 25 43
17-Nacional 20 29 4 8 17 19 46
18-Tondela 20 29 4 8 17 21 49

  P J V E D GM GS

resultAdos
14/04 Belenenses 1-3 E. Praia
  Boavista 0-0 P. Ferreira
  Benfica 3-0 Marítimo
  V. Setúbal 0-3 Sporting
15/04 Chaves 2-3 V. Guimarães
 Arouca 2-0 Feirense 
  Tondela 2-1 Rio Ave
  Braga 1-1 FC Porto
17/04 Nacional 0-1 Moreirense

21/04 Rio Ave 15h30 Arouca
22/04 Marítimo 11h00 Belenenses
  Tondela 11h00 Nacional
  Estoril Praia 13h15 V. Setúbal
  Sporting 15:30 Benfica
23/04 Paços Ferreira 16h00 Braga
  V. Guimarães 18h00 Boavista
  FC Porto 20h15 Feirense
24/04 Moreirense 20h00 Chaves

PrÓXimA JornAdA

    1ª Mão     2ª Mão
Celta de Vigo-Genk       3-2 20/04  15:05
Ajax-Schalke 04       2-0 20/04  15:05
Lyon-Besiktas       2-1 20/04  15:05
Anderlecht-Manchester United       1-1 20/04  15:05

2017/05/28    Benfica 12h00 V. Guimarães

    1ª Mão    2ª Mão
Juventus-Barcelona        3-0 19/04  14:45
Borussia Dortmund-Monaco        2-3 19/04  14:45
Bayern München-Real Madrid        1-2        0-0
Atlético Madrid-Leicester City        1-0        0-0

resultAdos
14/04 Leixões 2-1 Académica
15/04 Varzim 0-1 FC Porto B
  Gil Vicente 2-0 V. Guimarães B
  Sporting B 2-0 U. Madeira
  Freamunde1-0 Santa Clara
  Braga B 2-1 Portimonense
  Vizela 1-1 Olhanense
  Ac. Viseu 1-2 Penafiel
  Desp. Aves 2-1 Sp. Covilhã
  Benfica B 2-0 Famalicão
  Cova da Piedade 3-1 Fafe

26/03 U. Madeira 1-1 Vizela
19/04 FC Porto B 10h00 Gil Vicente
  V. Guimarães B 11h00 Varzim
  Penafiel 11h00 Sporting B
  Famalicão 11h00 Cova da Piedade
 Sp. Covilhã 11h00 Ac. Viseu
 Olhanense 11h00 Braga B
  Portimonense 11h00 Desp. Aves
  Fafe 13:00 Benfica B
  Académica 15:00 Freamunde
  Santa Clara 15:00 Leixões

PrÓXimA JornAdA

grupO East  j p
1-Columbus Crew 7 13
2-Orlando City 5 12
3-Chicago Fire 6 11
4-New York City FC 6 10
5-NY Red Bulls 7 10
6-Atlanta United FC 6 8
7-NE Revolution 6 7
8-DC United 6 7
9-Toronto FC 6 7
10-Impact Montréal  6 6
11-Philadelphia Union 6 2

grupO WEst j p
1-Portland Timbers 7 13
2-Sporting KC 6 12
3-FC Dallas 5 11
4-Houston Dynamo 6 10
5-SJ Earthquakes 6 8
6-Real Salt Lake 7 8
7-Vancouver Whitecaps 6 7
8-LA Galaxy 6 6
9-Seattle Sounders 6 6
10-Minnesota United 7 5
11-Colorado Rapids 5 4

MlS

o que dizeM as Vantagens
confortáVeis antes dos dérbis?
A equipa que está muito melhor tem 

conseguido, por norma, impor-se na úl-
tima década, mas histórico das primei-
ras épocas do século XXI baralham as 
contas. Tanto Benfica como Sporting já 
contrariaram a lógica.

Sporting e Benfica vão entrar para o dér-
bi de sábado separados por oito pontos na 
classificação. Esta é a maior distância entre 
leões e águias antes de um frente a fren-
te entre os dois conjuntos numa segunda 
volta desde 2012/13. Nessa temporada, os 
encarnados, então orientados por Jorge Je-
sus, receberam o rival à 26.ª jornada com 
34 (!) pontos de vantagem, mais do que os 
leões tinham na altura (33). O jogo termi-
nou com a vitória do clube da Luz por 2-0 
naquele que foi o primeiro dérbi de Bruno 
de Carvalho enquanto presidente do Spor-
ting. Ao longo das décadas alimentou-se 
a ideia de que a equipa em pior momento 
sai habitualmente vencedora destes duelos. 
Verdade ou mito? Certo é que os últimos 
dez anos ajudam não só a desmistificar a 
teoria como a criar uma outra máxima: 

quem chega aos dérbis muito à frente (oito 
pontos com referência) sai de lá com a van-
tagem reforçada.
Mas nem sempre. Em 2011/12, o Sporting 

seguia 12 pontos atrás do Benfica quando 
recebeu o rival também na 26.ª ronda. Os 
leões, comandados por Sá Pinto, venceram 
por 1-0 com um golo de Van Wolfswinkel. 
Foi o último triunfo da equipa de Alvala-
de em casa sobre as águias em jogos para 
o campeonato. Na temporada anterior, os 
eternos rivais mediram forças na 20.ª jor-
nada. Desta vez, a lei do mais forte impe-
rou, com o Benfica a regressar feliz da casa 
do rival com uma vitória por 2-0 e a van-
tagem ampliada para os leões de 12 para 
15 pontos. O mesmo resultado verificou-se 
em 2009/10, com o Benfica a impor-se no 
Estádio da Luz numa partida para a qual 
entrou com 23 pontos de avanço sobre o 
Sporting, a segunda maior distância entre 
as duas equipas na década. Recuando mais 
no tempo até ao início do século é possí-
vel encontrar outros exemplos em que a 
exceção se sobrepôs à regra e até com os 
rivais separados por mais do que oito pon-
tos. Ainda assim, em 2005/06 o Sporting 
foi à Luz a seis pontos das águias e aca-
bou por vencer por 3-1 e terminar ainda o 
campeonato com cinco pontos de vanta-
gem sobre o eterno rival. Ou em 2002/03, 
quando a equipa de Alvalade foi ao Jamor 
(casa emprestada do Benfica) impor-se por 
2-1 numa 30.ª jornada para a qual entrou 
a onze pontos das águias. E lembra-se de 
2001/02, quando o Sporting, então com 11 
pontos de vantagem sobre os encarnados, 
adiou o xeque-mate do campeonato ao em-
patar a uma bola em casa na 32.ª jornada?
Um padrão que volta a baralhar a tese que 

a última década ajudou a montar: que quem 
está muito melhor sai do dérbi ainda mais 
por cima. Mas o melhor mesmo é esperar!

federação quer forMar dirigentes,
Jogadores e Muito Mais

A federação portuguesa de futebol 
(fpf) lançou a «portugal football 

School». o projeto destina-se a formar 
agentes desportivos e envolve parcerias 
com universidades portuguesas. Dentro 
do organismo federativo, o centro vai 
ser gerido pela unidade de Investigação 
e Desenvolvimento, já certificada pela 
fundação de ciência e tecnologia.
Na apresentação decorrida na Cidade do 

Futebol, Fernando Gomes lembrou que 
«chegou a hora de a federação assumir a 
sua responsabilidade social, ao fim de 113 
anos de vida». De acordo com o presidente 
da FPF, o centro promete ser «um espaço 
aberto em que a federação e a escola po-
derão interagir». O diretor da «Portugal 
Football School» entrou em detalhes. «Esta 
é uma unidade da federação que está em 
estreita colaboração com a oferta formati-
va existente nas universidades. Até agora, 
a formação tem estado centrada em dois 
vetores principais: treinadores e árbitros», 
constatou André Seabra. Agora vai ser alar-
gada a dirigentes, jogadores, profissionais 

de saúde, jornalistas e famílias. De resto, a 
atividade em algumas áreas vai começar já 
em junho.
Como contrapartida, todos os clubes li-

cenciados na federação deverão ter um di-
rigente formado através deste memorando 
de entendimento até 2020. Recorde-se que 
o projeto constava no programa eleitoral 
que Fernando Gomes tinha apresentado 
em maio de 2016. Do lado da academia, 
o presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas (CRUP) con-
gratula-se com o acordo assinado. «Este 
projeto tem uma dimensão educativa e 
componente corporativa. E permite a atri-
buição de vários graus académicos por par-
te das universidades», sublinhou, referindo 
que a «Portugal Football School» vai par-
tir de uma «base profunda de trabalho». A 
cerimónia de assinatura do memorando de 
entendimento entre a FPF e o CRUP contou 
com a presença de Manuel Heitor (Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) 
e Tiago Brandão Rodrigues (Ministro da 
Educação), que não falaram aos jornalistas.
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VaMos MesMo ter uM dérbi a ferVer
vamos mesmo ter um dérbi a ferver no pró-

ximo sábado. O Sp. Braga ainda ameaçou 
fazer um furo e esvaziar a pressão do jogo de 
Alvalade, na pedreira, mas um golo de tiqui-
nho Soares manteve a liderança em aberto para 
a próxima ronda, com o Benfica a partir com 
uma vantagem reforçada de três pontos sobre o 
fc porto, mas possível de superar, uma vez que 
os dragões continuam com um saldo favorável 
na diferença de golos (mais dois golos marca-
dos do que o Benfica, os mesmos sofridos). Mas 
o que dizem as contas da 29ª jornada é que a 
equipa de rui vitória só precisa de pontuar, até 
com um empate, para continuar líder depois do 
aguardado embate com o Sporting.
Foi a jornada atípica da Páscoa, sem jogos ao do-

mingo, mas com quatro jogos e dez golos na sexta-
-feira e mais quatro jogos e doze golos no sábado, 
antes das contas terem fechado esta segunda-feira.
Na luta pelo título, o Benfica cumpriu a sua par-

te, logo na sexta-feira, com uma vitória sobre o 
Marítimo (3-0), num Estádio da Luz esgotado. 
Os madeirenses tinham imposto a única derrota à 
equipa de Rui Vitória na primeira volta, nos Bar-
reiros (2-1), e ainda conseguiram provocar alguma 
ansiedade na passada sexta-feira na Luz, seguran-
do o nulo até ao minuto 34, momento em que Luís 
Martins, lateral formado no Benfica, desviou um 
cruzamento de Rafa para a baliza de Charles. Um 
golo que teve o condão de abrir o jogo e permitiu 
ao Benfica fechá-lo logo a seguir, com mais dois 
golos de Jonas antes do intervalo. Uma vantagem 
que permitiu, inclusive, a Rui Vitória começar a 
pensar no dérbi na segunda parte, poupando Jonas 
e Pizzi para a visita a Alvalade. Depois da Luz, a 
pressão passava toda para o lado do FC Porto que, 
no dia seguinte, tinha um difícil desafio em Braga. 

As dificuldades ficaram confirmadas quando Pedro 
Santos abriu o marcador, logo aos 6 minutos, e o 
jogo ainda podia ter ficado mais complicado para 
os dragões, quando, em cima do intervalo, Pedro 
Santos teve oportunidade flagrante para ampliar a 
vantagem, numa grande penalidade a punir uma 
mão de Ólver Torres que foi devolvida pelo ferro.
A equipa de Nuno Espírito Santo sobreviveu à 

primeira parte, mas teve de puxar dos galões para, 

na segunda, chegar ao empate, com um golo do 
incontornável Tiquinho Soares (11º golo em dez 
jogos pelo FC Porto na Liga), num jogo que ainda 
aqueceu e ainda ditou a expulsão de Brahimi do 
banco (falha receção ao Feirense). Feitas as contas, 
o Benfica fica mais longe, ganha dois pontos, mas 
o FC Porto ainda fica com o primeiro lugar à vista, 
caso o Sporting dê uma ajuda no dérbi.
O Sporting já se colocou fora desta luta, mas a 

verdade é que, a cinco jornadas para a reta final, 
os leões podem ter uma palavra forte na discussão 
pelo título. Diante de um adversário que ainda não 
tinha perdido com os «grandes», o Sporting somou 
a nona jornada consecutiva a pontuar (8 vitórias e 
1 empate), voltando a ganhar pontos ao FC Porto 
(está agora a 5 pontos) e reforçando a vantagem so-

bre o Sp. Braga (já soma mais 12 pontos). Gelson 
abriu o caminho, com um golo na primeira parte, 
William também marcou, e Bas Dost, com mais 
um golo, segue na peugada de Messi na luta pela 
Bota de Ouro, já com 29 golos marcados. O empa-
te da Pedreira também permitiu ao Vitória de Gui-
marães destacar-se no quarto lugar, com mais uma 
emocionante vitória em Chaves (3-2), numa nova 
edição do espetáculo que as duas equipas já tinham 
proporcionado na Taça de Portugal. A equipa co-
mandada por Pedro Martins chegou ao intervalo 
a vencer de forma categórica por 3-0, mas depois 
ainda tremeu na segunda, quando os transmonta-
nos marcam dois golos em dois minutos e ainda 
ameaçaram um terceiro. Na luta pelo sexto lugar, 
o Marítimo, apesar da derrota na Luz, manteve a 
vantagem de cinco pontos, uma vez que os mais 
diretos perseguidores, Rio Ave, Desp. Chaves e V. 
Setúbal, também não somaram pontos nesta ronda. 
Um destaque especial para a vitória do renovado 
Estoril de Pedro Emanuel no Restelo (3-1). Com 
o novo treinador, os canarinhos conseguiram um 
novo fôlego para a reta final do campeonato e já 
respiram bem melhor na classificação (pontuaram 
em cinco das últimas seis jornadas). Em sentido 
contrário, o Belenenses consentiu a quinta derrota 
consecutiva e acabou por rescindir com Quim Ma-
chado, naquela que será a 18ª mudança de treina-
dor na corrente temporada. 
Mais animada segue a luta pela permanência, com 

o Tondela, que já não vencia desde janeiro, a derru-
bar o Rio Ave em casa (2-1) e a colocar pressão so-
bre o Moreirense e, principalmente, o Nacional que 
fecharam a jornada, esta segunda-feira. Os cónegos 
triunfaram na Choupana e ficaram com quatro pon-
tos de vantagem sobre madeirenses e Tondela.


