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Comemorações do

1º de maio em portugal

Manuel de Almeida – Lusa

E

m passo lento, empunhando bandeiras e faixas, várias palavras de ordem em contexto de
luta de trabalhadores fizeram-se ouvir.
Milhares de pessoas, neste primeiro de maio, desfilaram pela avenida Almirante Reis, em Lisboa, para
lembrar que “o trabalho é um direito” e que “a luta
continua” porque “maio está na rua”, numa marcha
organizada pela central sindical CGTP-IN.
Marcada para sair do Largo do Martim Moniz às
14h30, era já perto das 16h00 quando o desfile do 1º
de Maio passou ao lado do Intendente.
Na frente da marcha, seguiu o líder da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional, Arménio Carlos, ladeado por outros
membros da plataforma sindical.
Em passo lento, empunhando bandeiras e faixas,
várias palavras de ordem em contexto de luta de trabalhadores fizeram-se ouvir.
“A Luta continua. Maio está na rua”, “É urgente,
é necessário, o aumento do salário” ou “trabalho é
um direito, sem ele nada feito” foram algumas das
frases ouvidas, enquanto caminharam em direção à
Alameda Dom Afonso Henriques, destino final desta
marcha.
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pôr-do -sol e o
exantema maculopapular
Ricardo
Araújo Pereira

É

fácil argumentar com
médicos, mas é bastante mais difícil discutir com
pessoas que fazem de médicos. As pessoas que fazem de médicos, em
geral, sabem muito mais de medicina.
Quando, por volta de 1796, o cientista Edward Jenner introduziu a vacina contra o sarampo, estaria longe de imaginar que, mais de
dois séculos depois, o seu trabalho viria a ser
contestado, não por médicos, mas por estrelas
de Hollywood que, de vez em quando, interpretam o papel de médicos. É fácil argumentar com médicos, mas é bastante mais difícil
discutir com pessoas que fazem de médicos.
As pessoas que fazem de médicos, em geral,
sabem muito mais de medicina. Em defesa dos
detratores, é preciso reconhecer que a vacina
contra o sarampo tem uma origem suspeita.
Jenner verificou que as senhoras que ordenhavam vacas, e que tinham contactado com
o sarampo vacum, desenvolviam uma quase
imunidade à variação humana do vírus, que
é muito mais forte. Não se sabe porque é que
Jenner resolveu dedicar-se a observar vaqueiras, mas a hipótese de o ter feito por mera
curiosidade científica cheira a desculpa esfarrapada.
Em todo o caso, foi assim que se descobriu
a vacina. Na verdade, todas as vacinas se
chamam vacinas por causa da vacina contra
o sarampo: a palavra vacina tem origem na
palavra vaca, precisamente devido ao papel
fundamental que o simpático bovino desempenhou no processo. Essa é uma das razões
pelas quais é difícil compreender o argumento
principal dos militantes anti-vacinas. Alegam
que as vacinas provocam doenças como, por
exemplo, o autismo, porque o processo não é
“natural”. Donald Trump, por exemplo, apresentou um contra-argumento célebre ao facto de não haver qualquer prova científica que
corrobore a relação das vacinas com o autismo: “Estou-me borrifando.” E os cientistas,
sem pedalada teórica para o acompanhar, engoliram em seco, claro. No entanto, talvez os
militantes anti-vacinas sejam sensíveis ao facto de a vaca, que está na origem até da palavra
vacina, ser um bicho extremamente natural.
Talvez possamos sensibilizá-los ainda para o
seguinte: nem tudo o que é natural é bom. O
veneno da cobra, por exemplo, é natural. O vírus do sarampo, também. Já possuir telemóvel
e viver em casas com aquecimento central não
é natural. Pode ser que dê que pensar.
Se nenhum destes argumentos convencer
os militantes anti-vacinas, proponho que
eles não sejam punidos legalmente. Defendo mesmo que devem ser livres para desfrutar ainda mais plenamente da sua opção
de não vacinar os seus filhos, e possam ir viver para o século XVIII. Cria-se uma reserva ecológica para onde eles podem ir, com
as suas charretes, e nós ficamos cá, completamente isolados, até para não os contaminarmos com a porcaria do nosso progresso.
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Sem Comunicação Social
Não há Justiça

espaço da imprensa possibilita o contraponto democrático entre
as elites governamentais e os cidadãos, através de uma informação que possa contribuir para a afirmação clara do interesse público
e a justiça é a figura central na defesa dos direitos dos cidadãos esmagados por impostos, por multas, desemprego e pela angústia de
quem tem consciência de que as águas mornas acabam por ferver.
Foi a comunicação social que deu o alarme das grandes dúvidas acerca das relações do «Partido Liberal do Québec na dependência de Jean
Charrest, ex- primeiro ministro», suportado pela força de milhões de dólares dos amigos nas grandes empresas, o que se traduziu na volta de
contratos milionários de acordo com as informações, que são do conhecimento do público, com prejuízos incalculáveis para os impostos pagos
pelos cidadãos, irremediavelmente para a confiança na Justiça e das outras empresas e grupos profissionais que têm dificuldade em sobreviver
no meio deste labirinto, «se a imprensa fosse colaborante nada disto se
sabia».
Pela primeira vez na história do Canadá um Primeiro Ministro está
a contas com a justiça e assistimos ao espetáculo de uma burguesia a
desmoronar-se a partir das suas bases morais. O preço do atraso processual, já está a ser suportado há vários anos em silêncio, resultante do
adiamento de diligências, onde a Justiça deixa de ser igual para todos
para se transformar de forma consciente e deliberada num bem de luxo,
acessível apenas a alguns, aqueles priviligiados para quem, pela capacidade económica que ostentam, numca há recuos ou compressão nos
direitos, até o processo prescrever através do tempo, ou por sociedades
de advogados beneficiários dos meios económicos do sistema. Creio que
os advogados se unirão no combate a qualquer sistema de acesso ao direito que represente uma violação grave dos cidadãos e dos princípios e
valores de um Estado de Direito democrático.
Em tudo isto está latente uma espécie de «revolta da classe média»
porque em silêncio sabem que nunca viveram tão mal e nos trabalhadores há, acima de tudo, apatia, obrigação rotineira, com razões que todos
discutem à volta dos escândalos e num ambiente internacional marcado
pelo susto. Uma das coisas que o poder está à espera é que os jornalistas
lhe façam perguntas amigas. Neste exercício só interessa que a Justiça se
faça com responsabilidade e transparência e que a investigação em curso
triunfe face às funções poderosas que rodeiam este caso, operando assim
um reforço de confiança nos políticos e no caminho rápido para o reconhecimento das competências que as instituições devem ter, passando a
ser levadas a sério e porque ter razão não basta é preciso demonstrá-la
em tribunal, para bem de todos os cidadãos.
Neste contexto as regras da ação do Estado devem ser a transparência
de todos os processos, a definição de critérios através do debate democrático, a competência e a independência dos responsáveis escolhidos
para dirigir todos os programas e projetos. Se for assim o risco de manipulação pode ser minimizado.
A verdade é que a fragilização das instituições democráticas, que
tantas vezes parecem demitir-se das suas responsabilidades para
com os cidadãos, numa certa embriaguez que o exercício do poder
parece despertar, ficou vergonhosamente exposta com o silêncio de
uns e com a cumplicidade da disciplina partidária ou por quaisquer
outros interesses. Exercem a liberdade como se vivêssemos em ditadura! É uma traição à nossa consciência, num regime que se define
como uma espécie de monarquia constitucional, com um primeiro
ministro, ligado ao poder civil eleito por sufrágio universal.

Dívida,
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relação de amor e ódio

jorge correia
jcorreia@avozdeportugal.com

N

o final da semana passada foi apresentado um
relatório sobre a sustentabilidade da dívida portuguesa, no qual aparecem várias propostas para a minoração da
mesma. Curiosamente, e oportunamente, os
autores desse estudo, ainda que oriundos do
PS e do BE, não vêem esse estudo reconhecido pelos seus partidos, nem pelo governo,
apesar de um secretário de estado ser um dos
autores deste estudo.
Fora a politiquice de não apoiar diretamente
este estudo, de contrapor com reservas ou insistir em medidas mais radicais mas reconhecidamente prejudiciais, é interessante analisar
os fundamentos não económicos que presidem
a este estudo. Sabemos que a dívida pública
portuguesa ascende a mais de 200% do PIB
(Produto Interno Bruto) anual e que subiu desmesuradamente desde a crise de 2008 e com o
financiamento de ajuda ao qual Portugal teve
que recorrer.
Só a dívida do estado coloca-o como um devedor de peso na estrutura da dívida portuguesa.
Ainda que não possamos olhar para estes valores de forma absoluta, temos que ter em mente
que eles por si mesmos são elevados, independentemente da estrutura de dívida.
Na política portuguesa contudo continua-se a
espreitar o perdão como saída para os nossos
problemas, ou arrastá-los com a barriga para as
gerações vindouras, com soluções paliativas de
momento, tudo a troco de puro contentamento
dos interesses partidários, de grupos e de grupelhos.
Depois da ressaca da comemoração de mais
um 25 de Abril, continuamos a cultivar a ideia,
e consequentemente políticos, mesmo da nova

geração, que em vez de lutarem pela liberdade
coletiva lutam apenas para aglutinar a massa
populacional em torno de ideias utópicas, ultrapassadas, que a prática demonstrou incomportáveis, pondo em causa a verdadeira liberdade
que tanto aclamam. Não se vê nem se ouve,
para além da última retórica do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, discutir ideias em como
aumentar a produtividade em campos de alta
rentabilidade, explorando recursos humanos e
materiais, para além das condições naturais e
geoestratégicas que possuímos.
Na realidade discutimos direitos antes de termos criado recursos para os satisfazer; discutimos investimentos megalómanos de interesse
geral duvidoso sem ter os recursos para tal; discutimos regalias como se determinados grupos
tivessem direitos acima de todos os outros, só
porque são sindicalizados ou são personagens
de influência no mundo financeiro e económico; discutimos o lazer em vez de discutirmos
oportunidades e desafios, em como agarrá-las
e vencê-los.
No meio disto é criada uma dívida financeira
e moral, sim moral também, mais difícil de pagar por não ser quantificável, e que pesa sobre
as cabeças de todos os portugueses, esmagando
mais o seu orgulho, a sua auto-estima, tudo a
troco de mais uma facilidade.
O 25 de Abril libertou-nos de um regime limitativo mas não libertou os portugueses de si
mesmos, da sua mentalidade tacanha da satisfação imediata sem interesse pelo futuro, do triste
mourejar infatigável mas sem rumo certo.
E assim acumula-se uma dívida, uma dívida
de mais alto valor coletivamente para connosco
mesmos que ninguém nos pode perdoar: a de
nada fazermos por sermos melhores com as lições que sofremos.

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/A
vencedor/a participará no Festival. Todas as idades são
bem-vindos. Inscrições estão abertas. Inscreve-te já... Lugares Limitados! Contato: Júlio 514-578-3200 / 514-9237174. 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.

D
ia das Mães
O Clube Oriental celebra, no sábado, dia 13 de maio

de 2017 pelas 19h, o dia da mãe com meia-lagosta e
salada russa e prato principal, medalhões com arroz à
moda do chefe silva, sobremesa e café, animação musical com Júlio Lourenço. A direção deseja um bom dia
das mães a todas as mães. Esperamos por vós, juntos
fazemos a festa das mães no Clube Oriental. Temos
também uma sala para as suas festas. 514-342-4373.
A todas as pessoas que queiram e estão interessados a
levar o andor do Santo Cristo podem telefonar à secretaria e deixar o seu nome antes da sexta-feira, dia 12
de maio de 2017. Informamos também que já podem
ir à secretaria da Missão Santa Cruz buscar os Sires.
514-844-1011.

Sexta-feira, 5 de maio

Ementa:Sopa, Bacalhau com
natas ou filetes com arroz e
salada, sobremesa

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

4ª-feira 3 de maio
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 O Outro Lado
5:52 As Aparições de Fátima
Sociedade Civil
7:25 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:09 Fernando Pinho
Filhos da Nação
9:41 O Sábio
10:26 A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:59 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Literatura Aqui
16:30 Brainstorm
17:14 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:16 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:03 O Sábio
23:45 Janela Indiscreta
com Mário Augusto!
0:13 Grande Entrevista
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
5ª-feira 4 de maio
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Ideias de Sucesso
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 Janela Indiscreta
com Mário Augusto!
16:45 Brainstorm
17:30 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
23:02 O Sábio
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Ideias & Companhias
0:15 Grande Área
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
6ª-feira 5 de maio
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:54 Sociedade Civil
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:30 O Sábio
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 Sexta às 9
20:45 Hora dos Portugueses
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 O Sábio

23:45
0:30
1:15
1:30

Vidago Palace
Uma História de Autonomia
Hora dos Portugueses
Tudo É Economia

Sábado 6 de maio
1:30 Tudo É Economia
2:15 Literatura Aqui
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:54 Sociedade Civil
7:00 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Voz do Cidadão
9:30 Neutroplast e Sofarimex
Network Negócios 2017
10:17 Podium
11:15 Bombordo
11:45 ABC Direito
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Animais Anónimos
14:00 Donos Disto Tudo
15:00 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:12 Régua
Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 SIBS e Selt
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 7 de maio
1:30 O Princípio da Incerteza
2:30 Janela Indiscreta
com Mário Augusto!
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Estou nas Tintas
7:00 Paraíso
7:30 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Parlamento
10:00 Festa da Flor 2017
13:00 Janela Indiscreta
com Mário Augusto!
13:30 Diga Doutor
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 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
23:00 Got Talent Portugal
0:42 Bali
Portugueses pelo Mundo
1:30 Bom Dia Portugal
2ª-feira 8 de maio
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:08 Literatura Aqui
9:36 O Sábio
10:15 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
16:00 O Papa Que Veio do Sul
16:45 Golo RTP
18:15 Agora Nós

da TVI cria falsas expectativas
em familiares de doentes com Alzheimer

Joaquim J. Ferreira
Neurologista
o dia 2 de Abril a TVI passou uma reportagem sobre a cirurgia de estimulação cerebral profunda no tratamento da Doença de
Parkinson. Esta reportagem acompanhou a
atividade de um dos serviços pioneiros na realização desta cirurgia em Portugal, contando
com a participação de médicos com grande
experiência e competência nesta técnica cirúrgica. Contudo, a forma como os potenciais
benefícios desta cirurgia foram apresentados
e a ideia transmitida da possibilidade de obtenção de igual benefício em outras doenças
como a Doença de Alzheimer, depressão, anorexia, obesidade e toxicodependência merece
um comentário sobre as consequências da
passagem deste tipo de mensagens “positivas”
em saúde.
Reconhecemos o poder dos meios de comunicação social e em particular da televisão. Sempre que colaboramos num programa televisivo
recebemos vários contactos, fruto do interesse
e expectativas geradas pela nossa participação.
Contudo, após esta reportagem, o número de
contactos que recebemos, bem como outros colegas, foi incomparavelmente maior. Alguns dos
telefonemas tinham por objetivo questionar-nos
se um familiar com Doença de Parkinson poderia ser operado. Mas os contactos que nos levaram a escrever este texto foram efetuados por
familiares de doentes com Doença de Alzheimer
que nos abordaram com a expectativa de que
esta cirurgia pudesse tratar o seu pai ou mãe. Infelizmente, muitas destas abordagens partiram
de familiares de doentes em fases de demência
avançada e já institucionalizados!
Esta situação e as expectativas infundadas sobre uma opção cirúrgica para tratar uma doença grave, incapacitante e que afeta quase todas
as famílias em Portugal, deixaram-nos no papel
desconfortável de anular a “falsa esperança” gerada por esta reportagem.
Pensamos assim que é nossa obrigação clarificar alguns dos aspetos da reportagem e alertar
para o risco da comunicação social poder gerar

N

“doença”.
Esta técnica cirúrgica foi desenvolvida pelo
Prof. Alim Louis Benabid há 30 anos e o seu
enorme contributo para o tratamento da Doença
de Parkinson tornam-no num candidato a receber o Nobel da Medicina. Começou a ser a aplicada em Portugal há mais de 10 anos e já foram
operados cerca de 900 doentes. As doenças que
estão aprovadas para serem tratadas com esta
cirurgia são a Doença de Parkinson, o Tremor
Essencial, as Distonias e a Perturbação Obsessivo-Compulsiva grave. Todas as outras doenças,
em que se incluem a Doença de Alzheimer, depressão, anorexia, obesidade e toxicodependência, só podem ser tratadas com esta cirurgia num
contexto de estudos científicos e após aprovação
por Comissões de Ética competentes. Em alguns
casos, a comunidade científica considera que o
benefício é provável mas que ainda precisamos
de estudos adicionais que demonstrem, de forma
clara, os verdadeiros benefícios e quais os doentes que são melhores candidatos para serem operados. Em outros casos, como os da Doença de
Alzheimer, as expectativas são ainda muito baixas e não existem quaisquer dados rigorosos que
possam sugerir que esta técnica venha a constituir um tratamento benéfico. Em contraponto,
esta cirurgia não é isenta de riscos e mesmo nos
centros com mais experiência existe uma probabilidade de 1 a 2% de ocorrência de efeitos adversos graves.
Independentemente do caso específico desta
cirurgia, que para alguns doentes apresenta um
efeito “quase miraculoso”, pensamos ser importante alertar os jornalistas e também os profissionais de saúde para o potencial impacto negativo
destas notícias. Em medicina, é quase sempre
possível apresentar casos em que os benefícios
de um tratamento são muito altos e impressionam o cidadão comum. Estes benefícios podem
até ser obtidos com medicamentos “falsos” (que
não têm um efeito específico na doença) e a este
efeito chama-se placebo.
É assim importante deixar muito claro que não
existe qualquer suporte científico de que a cirurgia apresentada na reportagem (estimulação
cerebral profunda) ou qualquer outra cirurgia
cerebral apresente benefícios no tratamento da
doença de Alzheimer. Infelizmente, apesar de
existirem alguns medicamentos que podem melhorar alguns sintomas da Doença de Alzheimer
(em alguns doentes), não existe qualquer tratamento que pare ou atrase a progressão da doença. Por outro lado, o gerar expectativas infundadas em relação ao benefício de um tratamento é
causa de desconforto e não deve fazer parte de
uma prática jornalística e médica de qualidade.
Reconhecendo os elevados méritos da comunicação social na educação para a saúde e o seu
potencial papel “terapêutico”, alertamos também
para o potencial risco de causar efeitos desagradáveis e consequentemente “malefício”.
aStrólogo – graNde mÉdium videNte

Produtora:

Rosa Velosa

Linha aberta:
514 790.0251
Contacto publicitário:
514 366.2888

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

profeSSor aidara

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo,
a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos Ocultos, ajuda
a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: Amor,
Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca
mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
Falo português
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Homenagem a Rui Mateus
seus 50 anos de carreira

nos

artística

Carlos Rodrigues, José de Melo, José Gil, Gabriela Gil, Jason Mateus, Eddy Sousa, Eduíno
Machado, o poeta José da Conceição e recebeu
de Diamantino de Sousa uma pintura retratando
um acordeão. As guitarras voltaram a esta sala,
música vive aliada aos ci- Estrela do Oceano na Rua Rachel, onde Rui Madadãos e à natureza e o teus tantos concertos deu ao longo da sua carreiespaço do Plateau foi o palco por excelência ra artística.
do artístico Rui Mateus. Mas também outros
lugares foram bafejados, tais como o Velho
Porto de Montreal, associações portuguesas,
França e Portugal entre outros. Todo o seu caminho rima com música ao cumprir 50 anos
de carreira artística.
Manuel de
Sequeira Rodrigues
mrodrigues@avozdeportugal.com

A

Amigo Rui , é com muita honra e orgulho que hoje
aqui reunidos viemos prestar-te homenagem pelos
préstimos que ao longo destes anos tu tens tido
para com a nossa comunidade. Em divulgares aos
nossos filhos através das tuas canções os nossos
costumes e as nossas tradições. Não só como também, por teres sido um grande embaixador do nosso país para além fronteiras. São aqueles que com
a tua criatividade e musicalidade, conseguem interpretar as nossas tradições e os valores da nossa
Pátria. E, são esses mesmos que com muita estima
nós consideramos os verdadeiros embaixadores de
Portugal. Por isso caro embaixador, recebe estes
préstimos de amizade daqueles que te estimam e
te consideram e que apreciam a tua simplicidade.
Tu és como um rouxinol
Que cantas ao abrir do dia
E contigo trazes o Sol
Para expandires a tua alegria
Fazes da vida uma festa
A contar as tuas histórias
E a tua atitude é modesta
No mar das tuas glórias
És amigo do teu amigo
Numa amizade sem condição
E se a amizade erra contigo
Tu concedes-lhe o teu perdão
Ao teu lado ninguém está triste
Gostas de anedotas e febras na brasa
Pois a tua alegria consiste
Em levares mais calor para casa
Já te retiraste das tuas funções
Entraste noutra dimensão
Deixaste de cantar as tuas canções
Mas nunca deixes de ser brincalhão.

Foi agora homenageado no restaurante Estrela
do Oceano por um grupo de “Amigos” que tiveram a iniciativa, com um programa ao longo da
noite, que incluiu momentos solenes mas também tempo para disfrutar da gastronomia e da
cultura no ponto alto da cerimónia, onde todos
usufruiram das melodias e do canto de muitos

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

Armenia Teixeira
Advogada

o’HaNloN SaNderS teixeira
3187, rue Saint-Jacques, bur. 101
montreal, Qc, H4C 1g7

a.teixeira@ostavocats.ca
tel: 514.985.0965 p. 228 fax: 514.985.0005

A noite de Homenagem foi concluída à uma
da manhã e Rui Mateus agradeceu depois de ter
participado no espetáculo. A música vai continuar na sua família com o seu filho músico Jason
Mateus. O que nos traz a música é determinante
artistas, na apresentação de cumprimentos e dis- na vida das pessoas. “Os momentos que marcacursos. A sala foi pequena para receber toda a ram a homenagem, foram registados nas fotos de
gente que andou com ele à mesa, palcos e não Manuel Ribeiro”.
puderam estar todos os que o estimam naquela
noite de homenagem. O Rui Mateus nasceu na
Covilhã, começou a cantar e a tocar acordeão
com 15 anos para o público, editou dois LP`s
com sucesso em Portugal com a canção “Adeus
Guiné”, que foi gravada em França, onde viveu
com os pais. Agora foi recompensado pelo reconhecimento dos amigos e público, que deram
valor ao seu trabalho “feito” e na sua contribuição preciosa em prol da nossa Língua e Cultura
portuguesa.
A surpresa da noite contou com uma comitiva
recorde dos companheiros artistas, solidários:
José João, António Moniz, Luís Duarte, Jordelina Benfeito, Cristina Rodrigues, Victor Vilela,

4999, boul. Saint Charles, bur. 102
pierrefonds, Qc, H9H 3m8
fax: (514) 624-8632

Varina Aluminium inc.
Ao seu lado e ao seu dispor

Para tudo quanto diga respeito à indústria de alumínio que está ligada à renovação exterior
●
●
●
●

Fábrica e sala de exposição:

Grades de alumínio ● Coberturas com fibra de vidro e policarbonato
Escadas em caracol e diagonal ● Degraus em alumínio
Fibras de vidro para o chão das varandas e degraus
Grades com vidro ● Portas, janelas, fachadas comerciais, etc.

6327 Clark, Montreal Tel.: 514-362-1300 Fax: 514-362-8882
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Visite o nosso site web:

www.aluminiumvarina.com

Festejando David Dias
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e o

Vidago aos 19 anos. Cumpriu o serviço militar e,
logo a seguir, ingressou no Hotel Ritz, em Lisboa. Em 1965 emigrou para o Canadá, com vista
a cumprir um estágio de dois anos no Ritz Mona história da nossa co- treal. E, a sua história na comunidade começou.
munidade, temos uma Hoje é um empresário de sucesso neste ramo.
grande lista de homens e mu- Ele é proprietário de um dos mais antigos restaulheres que ajudaram a fazer
brilhar o nome de Portugal em Montreal. E
dentro dessa gente, que se dedicou a realçar
Portugal, há um nome que vem à nossa boca,
David de Deus Dias.
Ele nasceu em Salselas, concelho de Macedo de
Cavaleiros, em 1939. Ele tinha uma tia no Porto

Solmar

sylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

N

que lhe arranjou trabalho numa mercearia. Aos
14 anos empregou-se na indústria hoteleira, no
Porto. Depois entrou na restauração e começou
a trabalhar atrás dos balcões das casas de vinhos
e petiscos, foi assim que ele aprendeu a profissão. Entretanto, na altura, era muito complicado
e só se podia ser profissional a partir da idade dos
dezoito anos. Quando atingiu a idade, ele pagou
a um restaurador para o sindicalizar. Mais tarde
requereu o exame de empregado de mesa de 3ª e
foi admitido num grande hotel, o Palace Hotel de

rantes portugueses na zona antiga de Montreal o
“O Solmar” e na sua aventura nos negócios teve
também um grande hotel, “Le Petit Chateau”,
numa montanha turística, a cerca de 100 km de
Montreal.
Nada é simples na vida e o Sr. David Dias trabalhou muito para chegar aqui. Ele veio sozinho
conhecer a cidade de Montreal, e a esposa veio
passado três meses. Quando ela chegou, aluguou
uma casa no 3653 da rua Jeanne Mance. Começou a trabalhar nos restaurantes, entre os quais
no restaurante Fado, que era de um português,
aqui no Velho Montreal. Em 1972, havia duas
pessoas interessadas em abrir um restaurante na
rua St-Laurent e vieram falar com ele para saber

po aquilo foi também por água abaixo e como
o Estoril-Sol também fechou as portas. Neste
momento iniciou a nova aventura sozinho, ele
transferiu o nome do restaurante “O Solmar”
para a rua St-Laurent, onde permaneceu muitos

se estava interessado em ser sócio. Foi assim que
se inaugurou o Estoril-Sol, o segundo restaurante português em Montreal já que o primeiro foi
o Lisboa Antiga. Houve vários problemas entre
os sócios, e a visão de negócios não estava no
mesmo nível que o senhor David Dias. Muitos
sabem que quando uma porta se fecha, uma nova
porta se abre. E, quando a sociedade se desfez,
três outros portugueses vieram o vê-lo para abrirem um restaurante na rua Peel, “O Solmar”, e
ofereceram-lhe sociedade. Passado pouco tem-

anos. David Dias, para além de ser um grande
empresário, no fundo da sua alma foi também
um grande sonhador. O seu maior sonho, bem
guardado lá no fundo da alma, era transformar
o restaurante num centro de difusão da cultura
portuguesa.
Logo desde o princípio, começou a mandar vir
artistas de Portugal, a primeira foi a Celeste Rodrigues, a irmã da Amália, acompanhada pelos
seus guitarristas. Também não esqueceu os artistas da Comunidade, o Germano Rocha, o Rui
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Mateus, o Luís Duarte, entre outros. Em 1978
comprou o edifício no Velho Montreal. No rés-do-chão abriu um restaurante de cozinha francesa e depois transferiu “O Solmar” da St-Laurent
este edifício, para o 1º andar.
Um país antigo como Portugal condiz bem com
esta zona mais antiga da cidade. Ele costumava dizer aos quebequenses que muitos deles são
descendentes de portugueses. Há mapas antigos
que mostram bem que os portugueses foram os
primeiros a chegar ao Canadá. Depois ele realizou muitos eventos tal como a vinda da Amália
Rodrigues à Place-des-Arts em 1975. Também o
Rui de Mascarenhas que veio à Place-des-Arts.
Graças a estes grandes eventos, o Sr. David Dias
começou a ser muito notado e foi mais de umas
centenas de vezes a vários programas de televisão onde divulgava a gastronomia e a cultura
portuguesas. Nestas ocasiões, ele levava sempre
prendas aos apresentadores dos programas televisivos tal com loiças em barro, toalhas bordadas
à mão, galos de Barcelos.
Quando a Amália cá esteve pela segunda vez,
o Sr. David Dias e ela eram bons amigos, e ofereceu os seus guitarristas ao restaurante durante
uma semana completa e todas as noites passavam
por lá. Foram grandes momentos no restaurante
Solmar. Através dos anos a vinda dos artistas de
Portugal sempre continuou, ainda agora veio o
Toy pela quarta vez, Carlos Guilherme e muitos
mais. Ele também ajudou muito os artistas locais
tal como o mestre Artur Gaipo, o José João, o

Luís Duarte, a Marta Raposo, a Cathy Pimentel,
Jordelina Benfeito, o grande pianista Carlos Ferreira, para “só mencionar alguns”.
Nos últimos anos a idade começa a pesar um
pouquinho mais e o seu filho começou pouco a
pouco a assumir a responsabilidade. E, podemos
notar que os netos estão também a entrar nesta vaga. Todos ajudando de mão a mão, e está
a transformar-se num restaurante familiar onde
todos têm uma força incrível. David de Deus
Dias, o grande criador desta empresa com a sua
bondade e prestígio está sempre presente dando
um toque de experiência, mas o seu filho David
Dias tem uma visão muito refinada no sentido da

nova vaga na restauração, com os seus 33 anos
de experiência.
“Hoje em dia devemos sempre estar atentos às
novas tendências culinárias, guardando a base da
nossa gastronomia e apresentando novos pratos
para surpreender a nossa clientela”.
Tive a oportunidade de falar sobre as diferentes
estratégias de marketing e apresentando a nova
realidade, todos os meses entramos numa nova
onda. De um lado, o verão é sensacional, mas
entrando em setembro, outubro e novembro tudo
muda, a maneira de trabalhar e as estratégias para
atrair a clientela. Em dezembro são as festas de

Natal e o novo ano. Depois, entram na vaga do
inverno e festivais do inverno. Durante 12 meses tudo muda e nunca é igual, mas a ideia fundamental é o Solmar, um dos restaurantes mais
antigos da comunidade em cozinha tradicional
portuguesa, e não esquecendo o restaurante La
Sauvagine, que é um restaurante extraordinário
que dá grandes valores gastronómicos e de alta
qualidade. E não esquecendo os netos que já começaram a trabalhar no restaurante.
Domingo passado houve uma grandiosa homenagem ao Sr. David Dias no restaurante Portus
360. Foi com certeza uma tarde com muitas emoções e brincadeiras entre amigos e familiares.
Parabéns ao organizadores desta homenagem surpresa para o Sr. David Dias, um grande homem que fez muito para a comunidade
portuguesa em Montreal. E, viva o sócio número 1 do Fc Porto.

Confessionário
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da

josé de sousa
jsousa@avozdeportugal.com

A

Cathy diz-nos que a sua
casa é o melhor sítio do
mundo. Uma alma artista faz
parte do que admira mais no
sexo oposto e a política é o que
menos gosta do seu trabalho. É a Cathy Pimentel, que se confessa esta semana.
A Voz de Portugal: Como se define a si própria?
Cathy Pimentel: Apaixonada, sociável.
A V.P.: Qual a sua melhor virtude?
C.P.: Honestidade e simplicidade.
A V.P.: E o seu pior defeito?
C.P.: É ver a tristeza onde não há, a alma é que fala.

Fadista Cathy Pimentel

A V.P.: Qual é a sua melhor recordação de infância?
C.P.: A primeira vez que toquei orgão na igreja
de Nossa Senhora de Fátima de Laval.
A V.P.: Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?
C.P.: Doutora, médica.
A V.P.: O que significa para si a vida?
C.P.: A vida p’ra mim é uma viagem da alma.
A V.P.: Em que época histórica gostaria de ter
vivido e porquê?
C.P.: No fim do décimo oitavo século, as roupas,
a arquitetura, os reis.
A V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
C.P.: Tem que ser a minha casa.
A V.P.: E o pior?

C.P.: Onde estamos obrigados a estar sem vontade.
A V.P.: O que é viver emigrada?
C.P.: É viver sempre à procura das suas raízes.
A V.P.: Qual a viagem mais agradável que fez?
C.P.: A primeira vez que me senti em casa... Lisboa.
A V.P.: Quais as características que mais admira no sexo oposto?
C.P.: As mãos , os olhos, a sinceridade do olhar
e uma alma artista.
A V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
C.P.: A inveja , a falta de originalidade.
A V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?

C.P.: Eu não tenho muitos mas normalmento escrevo música.
A V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho?
C.P.: Eu sou professora, e ver a nobreza de ensinar e depois os resultados, e cantar a Liberdade.
A V.P.: E o que mais lhe desagrada?
C.P.: A política.
A V.P.: O que mais gosta em gastar dinheiro?
C.P.: Uma saída na sexta-feira à noite.
A V.P.: Qual é o seu prato preferido?
C.P.: Polvo à lagareiro.
A V.P.: Qual a sua canção preferida?
C.P.: “ Ne me quitte pas”.
A V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
C.P.: “Jamais sans ma fille”.
A V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
C.P.: “Um comboio p’ra Lisboa”
A V.P.: Que notícia gostaria de encontrar
amanhã no jornal?
C.P.: Todos nós queremos a paz no mundo, mas não
é uma coisa que vamos ver amanhã, infelizmente.
A V.P.: Qual é o seu personagem imaginário
preferido? Porquê?
C.P.: A fada dos dentes, por meter um sorriso no
rosto das crianças.
A V.P.: Se fosse invisível para onde iria? Para
ver e ouvir o quê?
C.P.: Seria sentar-me no meio do palco, rodeada de
uma grande orquesta, p’ra sentir e ouvir a música.
A V.P.: Qual é a personalidade internacional
que mais admira e porquê?
C.P.: Sylvester Stallone, por ver a dificuldade
que teve p’ra ser o que é hoje.
A V.P.: Qual é a personalidade nacional?
C.P.: A Amália Rodrigues, cantou o fado por
todo o mundo e em várias línguas.
A V.P.: O que pensa deste confessionário?
C.P.: Fantástico, muito interessante.
A V.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida que tomaria?
C.P.: Tornar qualquer coisa em comida p’ra não
haver fome no mundo.
A V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
C.P.: Não faças aos outros o que não queiras que
te façam a ti.

Quando
A
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finalmente começam as vitórias

ntes de entrar no sujeito principal deste texto, quero começar por saudar a todas as leitoras
e leitores. Quero aproveitar esta
ocasião para vos dizer que, como
único conselheiro eleito no Canadá,
tento sempre defender os interesses
de todos os Portugueses do país no
Conselho regional da América do
Norte (CRAN). Se necessitarem
de algo, convido-vos e me enviar
por email tudo o que necessitam,
tentarei responder com o melhor
do meu conhecimento. Aqui fica o
meu email para as vossas questões
ou preocupações:
daniel.loureiro90@gmail.com.

Agora para falar do sujeito principal,
quero vos dizer que estamos a chegar
a pequenas vitórias no Conselho das
comunidades portuguesas. Antes de
mais, vos dizer que há uma melhor
relação institucional entre o Conselho e os diversos órgãos de soberania
portugueses. Um diálogo constante
se instalou entre o Conselho e o seu
mais próximo interveniente, o Secretário de Estado das comunidades portuguesas, Dr. José Luís Carneiro. Este
último referiu algo importante, creio
eu, na perspetiva de um Conselho que
traga soluções para os Portugueses residentes no estrangeiro: “O Conselho
passou de um tempo de lamentações,
para um tempo de busca de soluções
comuns”. Não sendo aqui a minha
intenção de desvalorizar o trabalho
feito pelos antigos conselhos, acho
bom ver que o diálogo se instalou
numa única perspetiva de um reconhecimento do «nós cá fora» como
parte integrante um Portugal global.
Muito trabalho ainda resta por fazer
para um reconhecimento pleno das
comunidades portuguesas residentes
no estrangeiro.
Também vos dizer que o Conselho
permanente do Conselho das comunidades (CPCCP) tem como intenção
integrar todos os órgãos que possam
ser eficientes para o reconhecimento
dos Portugueses residentes no estran-

geiro como parte integrante de Portugal. Sendo estes órgãos, por exemplo,
o Conselho de opinião da RTP, o conselho nacional económico e social, o
Conselho nacional de Educação, ou
ainda o Conselho nacional da juventude. Na última semana tive oportunidade, como membro eleito do CRAN
para o Conselho permanente de assistir à nossa reunião anual em Lisboa.
Nesta reunião foram abordadas varias
questões, entre outras, o papel institucional do CCP, a eleição da mesa
diretora, e ainda foi votado um plano
de ação trienal para o CPCCP. Neste
âmbito, quero vos trazer as ultimas
informações corretas acerca do nossa
trabalho desenvolvido ao longo destes três dias.
Vamos começar com o que considero como o mais interessante, ou seja o
plano de ação. Este plano é elaborado
com a espinha dorsal sendo a missão
que foi votada no Plenário do ano
passado:
1. Dar visibilidade às questões das
Comunidades numa perspetiva global
2. Buscar a plena inclusão política,
social, cultural e identitária das Comunidades
3. Reecontrar Portugal e os portugueses, independentemente do local
de residência
4. Afirmar a autonomia do CCP:
apartidário mas não apolítico
5. Reafirmar o CCP como órgão representativo das e para as Comunidades
Com esta missão foi elaborado um
plano em três tempos, a introdução,
as áreas de coordenação e as linhas de
execução para o ano 2017/2018.
Passando eu a parte prévia da introdução, passando as áreas de coordenação: A Cidadania e participação
cívica e política, Língua e cultura
para a Identidade e a Isonomia quanto aos direitos fundamentais, sociais e
económicos. Na primeira secção do
texto, é questão de desenvolver uma
política para valorizar a importância
das Comunidades Portuguesas na
construção da democracia e na História de Portugal. O deputado eleito
pelo ciclo da emigração, Dr. Paulo
Pisco, referiu em reunião com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e
Comunidades Portuguesas, a possibilidade de instaurar um curso no sistema de educação de ensino da história
da emigração portuguesa, também,
foi questão de um Museu nacional da
Emigração. Este aspeto é bastante importante para inclusão plena dos Portugueses residentes no estrangeiro na
democracia portuguesa. Obviamente,
as questões consulares são tema mais
que importante nesta secção do texto. O atendimento ao público é e será
sempre uma preocupação do CCP.
Quanto à questão da língua, e referindo-se à missão atual do Instituto
de Camões, sendo a promoção da

língua portuguesa como uma língua
global. O CPCCP acha importante
realçar, que não tirando importância
ao ensino do Português como língua
estrangeira, há que dar importância
ao ensino do Português como língua materna e definir uma política
educativa para as Comunidades que
promova os direitos educacionais dos
luso-descendentes que privilegie uma
perspetiva integral da evolução da
língua portuguesa. Também as questões da valorização das iniciativas

gressam a Portugal.
Para as linhas de execução para o
próximo ano, a Lei da nacionalidade,
será um aspeto importante do trabalho do CCP, como objetivo principal
oferecer a possibilidade aos netos
de Portugueses de obter a cidadania
portuguesa. Também será questão da
Lei do recenseamento com visto ao
recenseamento automático dos Portugueses residentes no estrangeiro,
sendo elaborado a possibilidade de
diversos métodos de votação para as

das associações vocacionadas para o
ensino do português foram abordadas
no texto. Também nesta secção sendo
questão de políticas para o associativismo, para a juventude e para a comunicação social.
Quanto à Isonomia dos direitos, o
CPCCP acredita numa cidadania inclusiva de combate às assimetrias
sociais e económicas. Abordando o
respeito à igualdade de direitos nas
condições de reinserção dos Portugueses e luso-descendentes que re-

Comunidades portuguesas.
Deixem-me agora vos dizer que a
mesa diretora do CPCCP foi reconduzida para mais um ano e salientar o
excelente trabalho desenvolvido pelo
Presidente, Flávio Martins, conselheiro eleito no Rio de Janeiro.
Talvez o título deste artigo pareça
ainda muito abstrato, mas tranquilamente as vitórias vão se construindo
para «nós cá fora».
Um abraço do vosso Conselheiro,
Daniel Loureiro.

Angariação
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de fundos para a marcha da

Canadá organizou uma festa com um jantar muito saboroso e com uma sala repleta para ouvir
o Júlio Lourenço fazer um sensacional “Show”.
ste ano, em Lisboa é o Com esta festa haverá para a festa de São João,
85º aniversário das Mar- mais uma vez, uma linda marcha.
chas Populares de Lisboa.
Todos anos estas lindas tradições estão presentes na comunidade. Antigamente o Benfica, o Clube Oriental, e a Associação Portuguesa do Canadá faziam as suas
marchars, agora há só duas.
Nos últimos 7 anos a associação organiza esta
marcha mas, esta marcha custa muito a organizar, todos anos a roupa, o estilo, o vestido é
completamente diferente. E, tudo isso custa carro. Com a ajuda de muitos patrocinadores e principalmente o Marché Sá e Filhos vieram todos
mão-a-mão angariar fundos para esta linda marcha. Sábado passado a Associação Portuguesa do

APC

sylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

E

Festa
A

em branco na

Nova moda através da comunidade é festejar em branco. Com muita boa gente,
boa comida e um DJ Formidável que anima
uma sala com as melhores músicas do momento, o DJ Jeff Gouveia vez um grande show
para os presentes que festejaram muito.
E, ao mesmo tempo foi uma boa maneira de

Sr. Kandji

Vidente

médium competente

muito sério no seu domínio. Retorno do seu
amado, amor, problema familiares, sucesso
social, património e negócios, empresarial,
exame e bom senso nos jogos, desenfeitiçar.
Resultados efetivos em 3 dias,
discrição assegurada.

Tel.: 514.294.4309

Associação

de

angariar fundos para o Espírito Santo de Sainte
Thérèse com vários entidades associativas presentes, tal como Anjou, Laval etc.
Parabéns aos organizadores por nos enriquecer
com mais uma linda festa.

Ste-Thérèse
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EUA, México

e Canadá
querem renegociar
acordo de livre comércio

E

stados Unidos, México e Canadá vão renegociar “rapidamente” o acordo de livre
comércio da América do Norte (NAFTA) afirmou, na noite de quarta-feira, a Casa Branca,
garantindo que Washington não se vai retirar
do tratado.
O Presidente norte-americano, Donald Trump,
“concordou não terminar o tratado neste momento e os líderes [dos três países] acordaram agir
rapidamente, de acordo com os procedimentos
internos, para permitir a renegociação do acordo em benefício dos três”, indicou a Casa Branca. Trump manteve conversações “agradáveis e
construtivas”, ao telefone, com o homólogo mexicano, Enrique Pena Nieto, e com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, de acordo
com um comunicado. “O resultado final tornará
os três países melhores e mais fortes”, referiu na
mesma nota. O anúncio chegou poucas horas depois de vários meios de comunicação social norte-americanos, como o Wall Street Journal, terem
informado que a Casa Branca estava a considerar
uma retirada unilateral do NAFTA, com base num
projeto de ordem executiva a que tiveram acesso. A elaboração de uma ordem executiva nesse
sentido estaria prestes a ser concluída, especificaram fontes da Casa Branca ao ‘site’ Politico.
De acordo com o New York Times, que citou um
responsável da Administração norte-americana,
seria provável que Trump assinasse esse decreto.
O secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, considerou estas informações rumores.
“Houve um rumor hoje [quarta-feira] de que existiria um decreto, só um rumor, e o meu hábito é
comentar o que nós fazemos e vamos fazer e não
rumores”. Em março, Wilbur Ross tinha afirmado já que Washington pretendia desencadear nas
“próximas semanas” o processo de renegociação.
Donald Trump descreveu o acordo, assinado em
01 de janeiro de 1994, como desastroso por ter
causado a perda de milhões de empregos.
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“Governo descobriu que só
Função Pública é que há
católicos”
S

na

ociais-democratas criticam tolerância de
ponto dada pelo Governo devido à visita
do Papa Francisco.
Na sequência da visita papal, agendada para
12 de maio, o Governo decidiu conceder tolerância de ponto, opção essa que mereceu críticas
vindas de membros do próprio Executivo. Quem
também se junta ao coro de críticas é o PSD que,
pelo seu grupo representado na Europa, acusa o descobrir que só na Função Pública é que há caGoverno de previligar a Função Pública sobre tólicos”, lê-se numa publicação do PSD Europa
o setor privado. “Governo português acabou de na respetiva página no Facebook.

Portugueses nos EUA dividem-se
quanto a primeiros 100 dias
de Trump
O
s portugueses nos Estados Unidos da
América (EUA) que apoiaram ou criticaram Donald Trump durante a campanha continuam divididos após os primeiros 100 dias
da sua presidência, segundo líderes comunitários contactados pela agência Lusa.

“Acho que a sua performance nestes 100 dias
fez com que perdesse algum apoio, mas também
fez com que ganhasse algum. Alguns dos que o
apoiavam dizem que não se manteve fiel à sua

agenda e outros notam como tem sido difícil o
seu trabalho com um congresso disfuncional”,
disse à Lusa Francisco Semião, que integrou a
Coligação Nacional para a Diversidade da campanha de Trump. O luso-americano disse acreditar, no entanto, que fazer uma avaliação justa
“é difícil, porque o país continua muito polarizado”. “Quem lhe dê uma boa avaliação, ou má, é
imediatamente acusado de ser partidário, porque
existe tanto discurso partidário nos media e na
vida publica”, explicou. Apesar de ter apoiado
Trump durante a campanha, Francisco Semião
afirmou que dá uma nota C (negativa, no sistema
americano de A a D) à sua prestação como novo
presidente dos EUA. “Se Trump se tivesse focado na sua agenda, teria uma nota melhor. Isto não
tem a ver com o facto de eu apoiar a sua agenda, mas com a capacidade de a fazer conseguir
cumprir ou não”, disse Semião. Por seu turno, o
presidente da Portuguese-American Leadership
Council of the United States (PALCUS), Fernando Rosa, disse à Lusa que, “até ao momento, é
difícil definir o que é o Presidente Trump” por
motivos semelhantes. “Foi eleito pelo partido
Republicano, mas não o representa e não consegue reunir consenso. Tem sido uma administração de contradições. Arranca, para, faz marcha-atrás e deixa os eleitores confusos sobre o que
está a ser feito”, disse Fernando Rosa, dando
como exemplo as mudanças de posição em relação à China, o acordo de comércio NAFTA, Síria ou Coreia do Norte. Fernando Rosa também
disse ter detetado uma “luta entre a parte judicial
e a parte executiva do Estado como nunca tinha
visto” e dá o exemplo do decreto presidencial
que visava a proibição de entrada em território
norte-americano, dentro de um determinado período, a cidadãos de sete países maioritariamente
muçulmanos. Nestes três meses, Trump assinou
26 ordens executivas, nas áreas da imigração,
segurança, alterações climáticas, saúde, agricultura, tratados comerciais, estímulo à compra dos
produtos “made in America” e à contratação de
trabalhadores americanos.
“Esta administração não tem desculpas para
esta situação. Controla o Senado, a Câmara
dos Representantes, o Supremo Tribunal e a
Casa Branca”, frisou Fernando Rosa, citando
o exemplo da reforma de saúde, que o Congresso nem chegou a votar.

Burlas
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e

Burlões

augusto machado
amachado@avozdeportugal.com

M

ulher é acusada de dezenas de burlas
após ter sido despedida da Segurança
Social. Vendia casas de idosos que conheceu
em lares sem eles saberem. Foi despedida da
Segurança Social por causa de irregularidades e, após ter passado por lares de terceira
idade, onde arranjou documentos de reformados, começou uma longa série de burlas na
compra e venda de imóveis. Esta mulher, de
47 anos, a residir na área do Porto, até seduziu um idoso, que drogava com comprimidos
para poder manipulá-lo e sacar-lhe os bens.
Esta mulher, durante três anos, tornou-se
uma “profissional das burlas”.
De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), Margarida Rosa T., atualmente em
prisão preventiva e que começa em breve a ser
julgada no Tribunal São João Novo, no Porto,
cometeu várias burlas durante três anos. Conseguiu enganar vários idosos, proprietários de
apartamentos e armazéns, notários e comerciantes, empresas imobiliárias e ainda funcionários
de conservatória. Até enganou a BMW. Com
documentos da filha de um utente de um lar de
idosos que foi gerida pela burlona, a burlista
Margarida Rosa conseguiu comprar um BMW,
com uma falsa declaração de IRS, um cheque
extraviado e um crédito, enganou o concessionário. E, a vigarista, é imparável, com uma falsa
procuração de um idoso, dono de vários prédios,
conseguiu vender um apartamento a um casal de
investidores, que pagaram o imóvel em dinheiro.
A burlista, neste negócio, arrecadou cerca de 40
mil euro.

Mas há mais; Margarida Rosa, vendeu por 100
mil euros um prédio em Gondomar (arredores do Porto), que era de um utente de um lar
onde ela tinha trabalhado. A vigarista forjou uma
procuração e levou os investidores a pagar-lhe
em dinheiro na assinatura do contrato de promessa de compra e venda. Esta vigarista, usava
dois nomes, falsificou inúmeros documentos e
conseguiu fabricar falsas procurações e cheques,
e também utilizou bilhetes de identidade extraviados para burlar. Também seduziu um viúvo
rico. Um abastado viúvo de 79 anos, que tinha
acabado de vender um hotel, na área do Porto.
Como o homem também tinha colocado a casa à
venda, a burlista apresentou-se como mediadora
imobiliária e começou a ganhar confiança com o
idoso viúvo, que estava deprimido e desanimado por ter perdido a esposa. Margarida Rosa,
a vigarista, que até era parecida com a falecida
mulher do viúvo, dizia ele, a burlona seduziu-o e
até dormia na mesma cama com ele, para melhor
“controlá-lo”. Em pouco tempo a burlista conseguiu fazê-lo acreditar que estava apaixonada
pelo viúvo. Conseguiu convencer o idoso que
estava apaixonada por ele e levou o idoso a aceitar e a ingerir comprimidos que o colocassem
num estado de sonolência e alheamento. Assim,
o idoso seria incapaz de negar fazer o que ela lhe
pedisse.
Conseguiu levá-lo ao banco, onde manipulou o
idoso para que ordenasse uma transferência de
37500 euros, que só não foi consumada porque
a gerente de conta a cancelou, por desconfiar da
lucidez do cliente. Ainda assim, conseguiu ficar
com um cartão multibanco da vítima, que usou
para comprar um Smart e retirar vários milhares
de euros. A vigarista sacou-lhe ainda um Merce-

des, de 55 mil euros, e abriu uma conta conjunta.
Dois meses depois foi detida pelas autoridades.
A longa lista de burlas da Margarida Rosa,
segundo o MP, começou quando conheceu
idoso milionário no lar da Ordem do Carmo,
no Porto.
Feliz Aniversário

Parabéns a você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida, hoje é dia de festa cantam
as nossas almas para o menino José Joaquim Marques da Silva, uma salva de palmas.
Um dos mais antigos colaboradores deste jornal vai
fazer, quinta-feira 4 de maio 2017, 97 anos.
Parabéns a um grande homem e Feliz aniversário de
toda a equipa do jornal A Voz de Portugal.
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SERVIÇOS consulares
Embaixada de
Portugal em Otava

T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425 | T.: 514.499.0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
padaria

Câmbio do dólar canadiano
2 de maio de 2017
1 euro = cad 1,505600
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

eletricidade

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

www.solmar-montreal.com

5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Algarve
225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
importadores

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

serviços
financeiroS

rlA RÉNOVATION

assure-toi.ca

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

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

111 St-Paul Este.
T.: 514.861.4562

renovações

agência

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

restaurantes

Tel.: 514-575-9605
2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Produtos do mar
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

Miguel: 514-835-8405
Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca
MERCEARIAS

514.522.5175

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

Construção de monumentos

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

1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com
notários

dentista

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Aluga-se 41/2 no 8786 Boul. St-Michel. Todo
renovado interior e exterior 775$ por mês.
514-577-8595

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

Férias Algarve

Portimão, zona turística T1, equipado, A/C, perto de
restaurantes e super mercado, 5 min carro, Praia da
Rocha. 20-40 Euros/noite.
Tel.: 450-663-8090 | silvinaferreira@hotmail.ca
Aluga-se CASA EM val de brise, LAVAL 101/2,
com 3 casas de banho, 2 salões,
4 quartos, 1 quarto de jantar.
1750$ por mês. 514-563-1211

GRANITE
LACROIX INC.
sempre mais perto de si

restaurantes

aluga-se

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

aluga-se

Aluga-se 31/2 perto do metro Jarry todo equipado e
com estacionamento para 1 carro.
775$ por mês. 514-563-1211

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

A mercearia das
famílias portuguesas

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

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

Vende-se móvel de salão fabricado em Portugal
com muita arrumação. 514-512-2465

VENDE-SE VIVENDA

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

Qualidade Superior em Marinha
Grande, Portugal. Perto das
praias da Nazaré, São Pedro
de Moel, e viera de leiria.
Contactos:

514-425-9181
germeniola@gmail.com
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EMPREGOS

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

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

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
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 HOMEm PARA INSTALAção
DE ALUMíNIO COM OU SEM EXPERIÊNCIA
TEL.:514-362-1300
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
Companhia em paisagismo está à procura
de homens com ou sem experiência
com carta de condução.
514-242-7649
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

urgente

precisa-se de um cozinheiro/grelhador
para um restaurante muito conhecido na
comunidade. 514-282-1519

A empresa Platinum Porc Products está atualmente contratando para os seguintes cargos:
- Senhora de limpeza a tempo inteiro.
- Condutor com excelente registro de condução a tempo inteiro.
- Secretário executivo a tempo inteiro deve
ser fluidamente bilingue e conhecer o Microsoft Office completamente e capaz de lidar
com um ambiente de ritmo rápido e crescente no negócio.
- Vendedor de Porco: Contactar mercearias 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:
info@platinumporc.com
Somos uma família que fala inglês em Montreal e
estamos à procura de uma governanta/ Gerente
de Casa responsável, enérgica, inteligente, trabalhadora 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 telefone para lilasara2015@gmail.com e será contactada com mais detalhes.
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.
O restaurante “La Cabane” precisa de uma
pessoa para trabalhar na grelha com experiência,
apresentar-se no 3872 Boul. St-Laurent.

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
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 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 experiência.
Peter au 450-465-2969
ou info@sicurellaetfils.com

Precisa-se de empregado preferencialmente
com experiência para instalar, montar e trabalho 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

†

AnÍbal Ricardo Couto

Faleceu em Laval, no dia 30 de
abril de 2017, com 51 anos de
idade, o Sr. Aníbal Ricardo Couto, natural de São José, Ponta
Delgada, São Miguel, Açores,
Portugal.
Deixa na dor seus filhos, Irmãs/
ãos, sobrinhos/as, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Danny Pena
O Velório será na sexta-feira, dia 5 de maio de 2017
das 8h às 10h, seguir-se-á missa de corpo presente às
11h na igreja Santa Cruz e será sepultado no cemitério
Repos St-Francois D’assise.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na
dor. Bem Haja.

†

Renato Cardoso

06 agosto 1983-18 abril 2017

Quinquilharia Azores
Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na
Quincailleria Açores em trabalhos gerais.
Contacte Kevin 514-845-3543 or apresentar-se
na loja 4299 Boul. St-Laurent

†

Aldina Tavares Puga

Faleceu em Montreal a senhora Aldina Tavares Puga, com 89 anos de
idade natural de Conceição, Ribeira
Grande, Açores, Portugal, esposa
do já falecido Senhor José Puga.
Deixa na dor seus filhos/as Eduarda, Alda-Marie (José Machado),
Anne Marie (Carlos de Matos), José
Carlos (Suzanne, de Matos), seus
seis netos/as, seu irmão José Tavares, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159 St-Martin este, Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
O Funeral foi celebrado segunda-feira dia 24 de abril de
2017 às 10h na igreja de Nossa Senhora de Fátima em
Laval situada no 1815 Favreau Laval e foi sepultada no
mausoléu St. Martin em Laval.
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 Haja.

Manuel Renato Ferreira Cardoso com 33 anos de idade
e natural de Guimarães. Pai: Manuel de Freitas Cardoso; mãe: Maria Fernanda Ribeiro Ferreira Cardoso.
A celebração foi no dia 27 de abril de 2017 pelas 18h
na Igreja de Fermentões, Guimarães, Portugal. Após a
celebracão, cemitério: Fermentões, Guimarães.
Renovam com profunda saudade a missa de 30º dia a
realizar sábado, dia 20 de maio de 2017 na igreja de
Fermentões em Guimarães pelas 17h30 e na igreja
Santa Cruz às 18h30.
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 Haja.

MEMORANDUM
11º Ano de Saudade

Conceição Freitas
22-03-1916 – 30-04-2006

MEMORANDUM
8º Anos de Saudade

António Pena

09/06/1941- 04/05/2009

Filhos, familiares e amigos recordam com profunda
saudade o seu ente querido. Participam que foi celebrada uma missa pelo seu eterno descanso, domingo,
30 de Abril de 2017, pelas 10h30, na Igreja Santa Cruz.
Agradecem antecipadamente a todas as pessoas que
se dignaram assistir a este ato religioso. Corrigimos assim a data que erroneamente foi publicada na edição
anterior, facto pelo qual apresentamos as mais sinceras
desculpas

Foi a 4 de maio de 2009 que partiste, oito anos passaram. Em tua memória será celebrada uma missa quinta-feira dia 4 de maio de 2017 às 18h30 na Igreja Santa
Cruz. Agradecemos antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este ato religioso.
Sua esposa e filhos, noras e netos
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Jonathan Marleau,
O

candidato liberal em

Gouin

jovem presidente da Comissão da ju- de família modesta, esse jovem vive integrado à
ventude do Partido liberal do Quebeque sociedade quebequense. Foi antigo coordenador
(PLQ), o Sr. Jonathan Marleau, foi designado
como candidato no distrito eleitoral de Gouin. Ele vai concorrer com Benjamin Bélair
(CAQ), Alex Tyrrell (PVQ) e o Sr. Gabriel Nadeau-Dubois por Quebeque Solidário. O Partido Quebequense recusou apresentar candidato, por razões de convergência da ideia da
independência. A eleição terá lugar o 29 de
maio de 2017.

Gouin: Gouin é um dos distritos eleitorais
provinciais do Quebeque, na freguesia Rose-

dos assuntos sociopolíticos e investigações da
federação colegial estudante do Quebeque.
Em 2010, ele recebeu uma medalha do Tenente-governador do Quebeque, em reconhecimento
pelo seu trabalho comunitário. Atualmente, ele
Quem é Jonathan Marleau?
participa num projeto de construção de um orfaEle é um jovem de 25 anos, que é nativo de Port- nato em Benim, e acaba os seus estudos na Uni-au-Prince, no Haiti. Originário de Bellechasse versidade do Quebeque em Montreal.

mont-Petite Patrie. Até 19 janeiro de 2017, a Sra.
Françoise David era a deputada, pelo partido
Quebeque Solidário.
Na última eleição em 2014, a Sra. Françoise David foi eleita com 50,98% dos votos, enquanto Louise Mailloux do PQ teve 20,31%,
Cheraquie Auguste-Constant do PLQ teve
17,8% e Paul Franche da CAQ teve 8,67%.

caça palavras | Sala de Aula

apagador
aluno
uniforme
estojo

mesa
livro
giz
fichário

régua
tesoura

Carneiro: Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar mais
em si. Viva o presente com confiança! Saúde: O seu
corpo precisa de descanso, faça o que ele lhe pede.
Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus
rendimentos. Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40
Touro: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação. Amor: Clima romântico
e sentimental na relação afetiva. Saúde: Atravessa
uma fase de nervosismo e stress. Dinheiro: Não arrisque
em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente. Números da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30
Gémeos: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz. Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Saúde: Fase de fadiga excessiva. Descanse
mais. Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense
mais em si. Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32
Caranguejo: Carta Dominante: 2 de Copas,
que significa Amor. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas seja mais compreensivo. Saúde:
Poderá sofrer de stress. Mantenha a calma. Preocupe-se
com aquilo que você pensa sobre si próprio, faça uma limpeza interior. Dinheiro: Terá de controlar esse seu instinto
materialista. Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Horóscopo

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que
significa Sorte em movimento. Amor: Não se intrometa em relações alheias pois poderá ser mal interpretado. Saúde: Atravessa uma fase equilibrada
neste campo. Dinheiro: As suas capacidades de concentração no trabalho poderão trazer-lhe alguns bons resultados. Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7

Sagitário: Carta Dominante: A Temperança, que
significa Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial
e muito romântico para a sua cara-metade. Saúde:
Procure não andar muito tenso. Dinheiro: Poderá
ser surpreendido por uma fatura que não esperava.
Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27

Virgem: Carta Dominante: Ás de Espadas, que
significa Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros
e deixe de se preocupar com as pequenas atribulações diárias. Saúde: Pratique exercício físico suave
para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem
frutos. Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1

Capricórnio: Carta Dominante: 8 de Paus, que
significa Rapidez. Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em quem confie verá que se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja paciente quando o
comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas. Dinheiro: Período em que terá uma boa segurança financeira. Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25

Balança: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos. Amor: É provável que atravesse um período um pouco conturbado. Saúde: Não abuse da sua
vitalidade. Dinheiro: Partilhe as suas ideias com os
colegas de trabalho. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9

Aquário: Carta Dominante: A Torre, que significa
Convicções Erradas, Colapso. Amor: Organize um
jantar para juntar os seus amigos. Saúde: Momento
calmo e sem preocupações. Dinheiro: Nada significativa. Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42

Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Ouros,
que significa Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem
todos os momentos a dois. Saúde: Poderá sentir
alguma fadiga física. Dinheiro: Conserve todos os
seus bens materiais com zelo e cuidado.
Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11

Peixes: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e
perdoe o seu próximo. Saúde: Tendência para problemas de memória. Dinheiro: Continue a saber
gerir bem o seu dinheiro para não deixar o barco
afundar-se. Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10
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Assim estava o
meu corpo por
dentro, destruído,
como
comprova
esta endoscopia.
Todos os hospitais
a que fui e toda a
medicação que tomei não me ajudaram. Alguém que
visitou o José e obteve resultados recomendou-me. Pedi-lhe
ajuda e logo me retirou a bruxaria que
me deram para beber, fazendo-me sentir queimado por dentro. Agora sinto-me
saudável e recomendo o José.
Manuel Sanchez

Em que falhei?
Era a pergunta que
me fazia todos os
dias ao ver o meu
filho com más companhias e drogando-se, tendo eu feito o melhor na vida.
Ele andava por
maus
caminhos,
nem os programas,
nem os tratamentos de desintoxicação o
ajudaram. Desesperada, o grande vidente José me ajudou, só com a foto do meu
filho. Agora estou aqui orgulhosa na graduação dele e tudo graças ao José.
Michael Abreu

Esta é a nossa segunda lua-de-mel e
bem merecida. As
nossas discussões,
as lágrimas que eu a
fiz chorar por causa
da minha infidelidade e o sofrimento
todo a que a submeti, quase fizeram
com que a perdesse
se não fosse o José.
Ele disse-me que numa semana tudo se
arranjaria e assim foi. Obrigado José. Irei
sempre recomendar-te.
Florian e Margarita

Xavi: «Casillas

disse-me

que está muito feliz no
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F1: Primeira Vitória

Porto»

Apesar das rivalidades futebolísticas, Xavi
Hernández e Iker Casillas cultivam uma boa
amizade fora das quatro linhas. O jogador do
Al-Sadd confessa que tem acompanhado a
carreira do guarda-redes no Dragão.
«Acho que tem estado muito bem, embora, claro, tenha pela frente o Benfica, que nos últimos
anos marcou diferenças em Portugal. Mas este
ano estão muito igualados. Foi uma pena o FC
Porto ter empatado naquela partida em que poderia ter-se colocado como líder, mas continuam
na luta… FC Porto e Benfica são sempre como
Barça e Real Madrid em Espanha», diz, em declaração ao jornal A Bola. Xavi garante que Casillas está a gostar da experiência em Portugal.
«Da última vez que falei com ele contou-me que
tem uma vida muito tranquila, que está muito
cómodo no clube, contente com a cidade. Fala-me muito bem do Porto», revela, referindo que
o compatriota Óliver Torres «está com dimensão
para no futuro ir à seleção espanhola».

O trabalho de Julen Lopetegui à frente da
«Roja» também mereceu a análise de Xavi. «Na
seleção tem estado bem. Lopetegui é um treinador muito preparado, assim me dizem vários
companheiros da seleção espanhola e amigos do
Barcelona. Está a trabalhar muito bem, começou
bem com o grupo, a estratégia tem dado resultados e creio que é muito bom treinador. Jovem
mas muito preparado», defendeu o antigo jogador «culé».
Atualmente às ordens de Jesualdo Ferreira, Xavi
conquistou este domingo o campeonato do Qatar
pelo Al-Sadd. O médio representou o Barcelona
entre 1998 e 2015, tendo ainda sido campeão da
Europa e do Mundo pela seleção espanhola.

Hélder Dias
hdias@avozdeportugal.com

V

altteri BOTAS depois de
ter conseguido um espetacular arranque na partida,
vence de ponta a ponta este
Grande Prémio da Rússia, a quarta etapa
deste Campeonato do Mundo da Fórmula 1,
deixando, ao mesmo tempo sobre uma enorme pressão, o seu companheiro de equipa
Lewis Hamilton.

Botas entrou assim na categoria dos pilotos
que ganharam pela primeira vez uma corrida na
FORMULA1. O finlandês fez uma ótima largada, superando os dois Ferraris, assumindo a
ponta, que não largou mais até o final da corrida.
Sebastian Vettel tentou nas últimas voltas o tudo
por tudo para ultrapassar o piloto da Mercedes,
mas jamais esteve à altura de o conseguir. Raikkonen completou o pódio em terceiro. Lewis
Hamilton fez uma corrida muito discreta, a tal
ponto que rara foi a vez que foi visto nos ecrans
televisivos. O inglês terminou a corrida onde
largou, na quarta posição. Felipe Massa vinha a
fazer uma boa corrida mas teve um pneu furado,
tendo que fazer uma paragem a mais.
O brasileiro finalizou a prova, marcando mais
dois pontos para a Williams. Antes porém da
largada, na formação da grelha de partida, Fernando Alonso ficou parado na entrada das boxes,
abandonando a prova, e provocando mais uma
volta para formação da grelha. Triste e desencorajado o simpático espanhol dizia “É difícil,
é frustrante – todos os fins-de-semana é a mesma
coisa. O meu motor Honda não tinha a potência
habitual durante a volta de formação, por isso o
meu engenheiro disse-me para mudar algumas
configurações no volante. Infelizmente, isso não
funcionou e no final da volta o motor foi desligado. A minha corrida terminou antes de começar.

de

Bottas

Não poder participar na corrida de hoje e não
ser capaz de terminar qualquer corrida até agora nesta temporada é extremamente duro. Mas a
Fórmula 1 é a minha vida, por isso espero que
possamos melhorar a situação em breve”.
Na largada, Bottas caiu em cima dos Ferraris e
assumiu os comandos da prova, Hamilton chegou a passar por Raikkonen, mas o finlandês
conseguiu voltar ao terceiro lugar. Ainda na primeira volta, Palmer e Grosjean bateram, o que
originou a entrada do carro de segurança. Lance
Stroll, Williams também chegou a rodar, caindo
para o fim do pelotão. Depois do carro de segurança deixar a pista Bottas seguiu na liderança,
seguido por Vettel, Raikkonen, Hamilton, Verstappen e Massa. Na quinta volta Ricciardo começou a ficar lento, derivado ao travão traseiro direito do seu Red Bull estar a pegar fogo, levando
o australiano a entrar nas boxes e terminar assim
o seu dia de trabalho. Entretanto Bottas já abria
mais de dois segundos em relação a Vettel, que
tinha mais de dois em cima de Raikkonen, Hamilton reclamou à equipa que estaria com pouca
potência no motor do seu monolugar o qual originava um superaquecimento no carro. No final
da corrida Lance Stroll confiou-nos: “Não tive
sorte nenhuma hoje! Fiz uma boa largada, pen-

sava mesmo que estava em oitavo, mas subi na
curva e o meu carro rodou. Depois com isso os
meus pneus super aqueceram é claro tive muitas
dificuldades em pista, mas foi bom, terminei a
corrida pela primeira vez em 11º lugar e... melhores dias virão, e nós acreditamos que sim.
Próximo encontro em Barcelona para o GP
de Espanha a 14 de Maio.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
	P	J	V	
1-Barcelona
81 35 25
2-Real Madrid
81 34 25
3-Atlético Madrid 71 35 21
4-Sevilla
68 35 20
5-Villarreal
63 35 18
6-Athletic
62 35 19
7-Real Sociedad 61 35 19
8-Eibar
54 35 15
9-Espanyol
50 35 13
10-Alavés
48 35 12
11-Celta de Vigo 44 34 13
12-Málaga
42 35 11
13-Valencia
40 35 11
14-Las Palmas
39 35 10
15-Real Betis
37 35 10
16-Deportivo
32 35 7
17-Leganés
30 35 7
18-Sporting Gijón 24 35 5
19-Granada
20 35 4
20-Osasuna
19 35 3

Inglaterra
Premier League
E	D
6 4
6 3
8 6
8 7
9 8
5 11
4 12
9 11
11 11
12 11
5 16
9 15
7 17
9 16
7 18
11 17
9 19
9 21
8 23
10 22

P	J	V	
1-Chelsea
81 34 26
2-Tottenham
77 34 23
3-Liverpool
69 35 20
4-Manchester City 66 34 19
5-Man. United
65 34 17
6-Arsenal
60 33 18
7-Everton
58 35 16
8-West Bromwich 44 34 12
9-Southampton
41 33 11
10-Bournemouth 41 35 11
11-Leicester City 40 34 11
12-Stoke City
40 35 10
13-Watford
40 34 11
14-Burnley
39 35 11
15-West Ham
39 35 10
16-Crystal Palace 38 35 11
17-Hull City
34 35 9
18-Swansea City 32 35 9
19-Middlesbrough 28 35 5
20-Sunderland
21 34 5

Itália
Serie A
E	D
3 5
8 3
9 6
9 6
14 3
6 9
10 9
8 14
8 14
8 16
7 16
10 15
7 16
6 18
9 16
5 19
7 19
5 21
13 17
6 23

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

P	J	V	
84 34 27
75 34 24
74 34 22
67 34 20
64 34 19
59 34 17
56 34 17
55 34 15
49 34 12
46 34 12
43 34 12
41 34 12
41 34 12
39 34 11
38 34 10
30 34 7
29 34 7
25 34 6
19 34 4
14 34 2

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
3 4
3 7
8 4
7 7
7 8
8 9
5 12
10 9
13 9
10 12
7 15
5 17
5 17
6 17
8 16
9 18
8 19
7 21
7 23
8 24

	P	J	V	
1-Monaco
83 34 26
2-Paris SG	
80 35 25
3-Nice
77 35 22
4-Lyon
57 34 18
5-Bordeaux
56 35 15
6-Marseille
55 35 15
7-Saint-Étienne 49 34 12
8-Nantes
48 35 13
9-Rennes
44 35 10
10-Guingamp
44 35 12
11-Lille
43 35 12
12-Toulouse
42 35 10
13-Montpellier
39 35 10
14-Angers
39 35 11
15-Metz
37 35 10
16-Lorient
34 35 10
17-Dijon
33 35 7
18-Caen
33 35 9
19-Nancy
32 35 8
20-Bastia
31 34 7

E	D
5 3
5 5
11 2
3 13
11 9
10 10
13 9
9 13
14 11
8 15
7 16
12 13
9 16
6 18
9 16
4 21
12 16
6 20
8 19
10 17

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

P	J	V	
73 31 22
63 31 19
58 31 15
57 31 16
46 31 14
45 31 13
44 31 13
42 31 10
42 31 12
41 31 11
41 31 11
36 31 10
35 31 9
33 31 9
33 31 9
33 31 9
29 31 8
24 31 7

E	D
7 2
6 6
13 3
9 6
4 13
6 12
5 13
12 9
6 13
8 12
8 12
6 15
8 14
6 16
6 16
6 16
5 18
3 21

Jonas

A
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mais influente que

BOLA foi verificar as estatísticas
das últimas três épocas, desde que
Jonas chegou à Luz, efetuando o mesmo
exercício com os números de Cristiano
Ronaldo e Messi pelo Real Madrid e
Barcelona.
E se é verdade que o Benfica tem-se mostrado dependente do avançado brasileiro,
notando-se efetivamente em termos absolutos a ausência dele quando não está
presente, já em relação a Barcelona e Real
Madrid as coisas não são bem assim.
O Real, por exemplo, em termos percentuais, não se ressente com a ausência do
internacional português (86,4% de vitórias
quando este não jogou). É notório no Benfica das últimas três épocas a falta de Jonas: 62,8% de vitórias contra 76,9% quando está presente; ou 23,3% de empates
quando não está para 8,3% quando jogou.
Isto em termos absolutos, porque olhando
apenas para os números desta temporada a
verdade é que o equilíbrio tem sido a nota,
daí Rui Vitória ter destacado as tais «soluções» a que foi obrigado procurar: nos
50 jogos desta época das águias em todas
as provas, Jonas esteve em apenas metade
(25), das 35 vitórias Jonas esteve em 18 (17
sem ele), em nove empates no total quatro
foram com a presença dele (cinco sem o
brasileiro) e as derrotas (seis no total) são
exatamente as mesmas: três com Jonas, três

Ronaldo

e

Messi

sem ele. Ou seja, Rui Vitória efetivamente
conseguiu atenuar a dependência do goleador, provavelmente obrigando a equipa a
trabalhar mais para colmatar a ausência.

Daí talvez o facto de 19 jogadores do plantel terem feito golos ao longo desta época.
Claro que tudo isto é relativo. Ou seja,
nestas três épocas Jonas falhou mais jogos
no Benfica do que Ronaldo e Messi no Real
e Barcelona respetivamente. Em três anos
as águias fizeram 151 jogos, Jonas esteve
em 108, falhou 43. Ronaldo apenas perdeu
22 jogos e Messi 23.

tem fatia
de leão dos golos do Sporting

A dependência aumentou, a ponto de o goleador holandês que disputa a Bota de Ouro
com Lionel Messi ter 50 por cento dos golos
da equipa na Liga, o que é impressionante
sobretudo para quem começou a jogar apenas à 4.ª jornada.
Em Braga, o internacional holandês fez o
seu segundo hat-trick, depois de seis bis e
um poker numa Liga na qual mais ninguém
tem peso semelhante na produtividade na
equipa. Mitroglou e Jonas têm respetivamente 23,4% e 17,2% dos golos do Benfica;
André Silva tem 23,1% da produção ofensiva do FC Porto. Abaixo de Marega (24,5%),

J
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

75
72
67
59
51
47
45
39
38
37
35
35
32
32
31
26
23
20

RESULTADOS

Dostpendência: Bas
«O Sporting ganhou, quem marcou?
Bas Dost… Não pode ser», dizia Jorge
Jesus a meio do campeonato – mais precisamente à jornada 15, após um triunfo
por 2-1 sobre o Feirense.
Nessa altura, a equipa de Jorge Jesus levava 27 golos na Liga e Dost tinha 11. Ou
seja, pouco mais de 40 por cento dos golos da equipa. Agora, os leões têm 62 golos
marcados e o holandês tem 31. Ou seja, exatamente metade.

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

no V. Guimarães, Rui Fonte (26,1%), no Sp.
Braga, e Welthon (35,5%), no Paços de Ferreira. O único que se aproxima de Bas Dost
na influência nos golos da equipa é Tiquinho Soares, que desde que chegou ao FC
Porto, no mercado de Inverno, fez 42,9%
dos golos da equipa de Nuno Espírito Santo:
12 em 28. No total, o ponta-de-lança brasileiro tem 29,3% dos golos dos dragões, que
têm o melhor ataque da Liga, considerando
mesmo toda a época.
Aubameyang, o segundo mais decisivo
Voltando a Bas Dost. Entre os seus contendores na corrida pela Bota de Ouro, Messi
tem vantagem de dois golos, porém, tem
menos peso na produtividade do Barcelona, que já ultrapassou a barreira da centena
de tentos (104) no campeonato espanhol.
Enquanto Messi marca «apenas» 31,7%
dos do Barça. Acima do astro argentino em
termos de quota goleadora estão outros goleadores que constam na lista da Bota de
Ouro da UEFA.
Goleador
Bas Dost
Cavani
Aubameyang
Lukaku
Belotti

Equipa
Total de Golos
Sporting
31
PSG
31
B. Dortmund
27
Everton
24
Torino
25

Desde logo Cavani, que tem 43,1% dos
golos do Paris Saint-Germain. Refira-se
que o uruguaio tem os mesmos 31 golos
que Dost, embora esteja fora da corrida
pelo galardão, pelo facto de a Ligue 1 ter
um coeficiente inferior na valorização de
golos. Atrás destes, Aubameyang (41,5%
do Borussia Dormtund) e Lukaku (40%
do Everton) são outros dos pontas-de-lança com mais influência na produtividade
ofensiva da equipa.

E

D

6
9
7
8
9
8
6
6
11
13
11
8
8
5
7
8
8
8

2
1
4
6
8
10
12
14
11
10
12
14
15
17
16
17
18
19

GM GS
64
16
65
14
62
30
49
33
46
32
32
30
37
36
27
44
28
32
31
34
31
40
27
35
23
41
30
50
29
38
27
45
23
50
19
50

pRÓXIMA JORNADA

05/05 Moreirense 20h30 Braga
06/05 Boavista 11h00 Nacional
Paços Ferreira 13h15 Feirense
Marítimo 15h30 FC Porto
07/05 Sporting 6h45 Belenenses
Tondela 11h00 V. Setúbal
V. Guimarães 13h00 Arouca
Rio Ave 15h15 Benfica
08/05 Estoril Praia 15h00 Chaves

28/04 Setúbal 0-2 Guimarães
29/04 Boavista 1-0 Tondela
Nacional 0-2 Rio Ave
Benfica 2-1 Estoril Praia
Chaves 0-2 FC Porto
30/04 Arouca 2-2 Moreirense
Feirense 2-1 Marítimo
Braga 2-3 Sporting
Belenenses1-2P. Ferreira

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

V
23
21
20
17
14
13
13
11
9
8
8
9
8
9
8
6
5
4

P

J

V

E

D

70
68
58
54
53
53
53
52
52
52
51
50
50
46
45
45
42
41
41
38
36
22

36
36
36
36
37
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
37
36
36
36
36
36

21
19
16
13
14
15
15
14
14
13
15
13
14
10
11
12
8
9
10
9
8
5

7
11
10
15
11
8
8
10
10
13
6
11
8
16
12
9
18
14
11
11
12
7

8
6
10
8
12
13
13
12
12
10
15
12
14
10
13
15
11
13
15
16
16
24

RESULTADOS

GM GS
58
50
43
40
41
49
47
36
35
52
48
41
54
38
40
36
33
37
38
33
45
37

30
32
37
33
39
48
48
38
29
42
42
39
52
37
45
48
42
37
46
42
56
69

pRÓXIMA JORNADA
05/05 Sporting B 11h00 Benfica B
06/05 Académica 6h15 V. Guimarães B
07/05 Freamunde 6h15 Portimonense
Braga B 11h00 FC Porto B
Desp. Aves 11h00 Penafiel
Ac. Viseu 11h00 U. Madeira
Leixões 11h00 Sp. Covilhã
Gil Vicente 11h00 Fafe
Varzim 11h00 Famalicão
Vizela 11h00 Cova da Piedade
Santa Clara 12h00 Olhanense

29/04 Portimonense 3-3 Leixões
V. Guimarães B 2-1 Braga B
30/04 U. Madeira 2-2 Desp. Aves
FC Porto B 3-2 Sporting B
Cova da Piedade 1-0 Varzim
Penafiel 1-0 Santa Clara
Olhanense 2-1 Freamunde
Sp. Covilhã 2-1 Gil Vicente
Fafe 1-3 Ac. Viseu
Famalicão 2-0 Vizela
Benfica B 1-0 Académica

Taça de portugal

2017/05/28

Benfica 12h00 V. Guimarães

Real Madrid-Atlético Madrid
Monaco-Juventus

1ª Mão
3-0
03/05 14:45

Ajax-Lyon
Celta de Vigo-Manchester United

1ª Mão		 2ª Mão
03/05 12:45
11/05 15:05
04/05 15:05
11/05 15:05

MLS

GRUPO East

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

J	P

7
9
8
9
8
8
8
8
9
8
8

18
16
13
13
13
11
11
11
10
7
4

GRUPO West

2ª Mão
10/05 14:45
09/05 14:45

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

J	P

9
8
7
8
9
8
8
9
9
8
7

17
15
15
13
12
10
10
8
8
7
4
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