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Investigador luso em estudo publicado
na revista Nature Climate Change
U

m estudo com a participação
do investigador português
Miguel Araújo indica que incorporar dados históricos sobre a
distribuição das espécies permite
obter projeções “mais realistas”
e “menos pessimistas” sobre os
efeitos das alterações climáticas.
O estudo, desenvolvido por Miguel Bastos Araújo, da Universidade de Évora e do Museu Nacional
de Ciências Naturais de Madrid
(Espanha), e por Søren Faurby, da
Universidade de Gotemburgo (Suécia), está publicado na edição desta

semana da revista Nature Climate
Change.
No artigo científico, consultado
hoje pela agência Lusa, os investigadores admitem que “os efeitos
das alterações climáticas na distribuição dos grandes mamíferos de
América do Norte poderiam ser menos prejudiciais do que o antecipado pelos modelos frequentemente
usados”.
Os autores estudaram, não apenas
a distribuição atual das espécies e a
sua relação com o clima, mas recorContinuação na página 9
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O

novo rumo do

António
Pedro Costa
PSD virou a
página, deixando sem água no
leme aos Partidos
que
atualmente
governam o país, pois ficam sem
ter razões para esfarrapadamente se desculparem com as políticas
de Passos Coelho. No entanto, os
Açores não foram devidamente
tratados neste Congresso, pois nas
listas “oficiais” não incluiram Delegados da Região. Os Açores tiveram de se contentar com o lugar de
Secretário da Mesa do Congresso,
ocupado por Joaquim Ponte. Os 3
elementos eleitos pelas nossas ilhas
para o Conselho Nacional concorreram em listas apresentadas à última hora.
Rui Rio chegou e procurou logo no
primeiro instante unir as várias hostes
do Partido, com o objetivo de revitalizar o PSD contando com todos aqueles que o apoiaram na eleição direta,
bem como com alguns dos que estiveram ao lado de Santana Lopes. No
arranque do 37.º Congresso Nacional,
o novo líder prestou homenagem ao
legado social-democrata e o PSD tem
o dever de liderar as transformações
da sociedade, dialogando mas deixando claro que rejeita qualquer ideia
de bloco central, o que veio pacificar
os ânimos que estavam inflamados
com as interpretações que fizeram
das palavras do então candidato em
plena campanha interna. Rio foi claro
ao prometer que com ele à frente do
Partido, o PSD irá sempre fazer uma
evolução em harmonia com a história, e de acordo com o que declarou,
sem ferir os princípios de sempre,
sem confrontos geracionais, sem sobressaltos ideológicos e sem ruturas
desnecessárias. A sucessão foi bastante pacífica, em que o Líder cessante prometeu que será um bom soldado
na difícil batalha pelo poder, numa indicação clara que tudo fará para ajudar o PSD, mesmo sem se intrometer
na vida ativa do Partido que liderou
durante 8 anos. A chegada de Passos
Coelho ao Centro de Congressos de
Lisboa foi muito aplaudida pelos congressistas, e serviu para lembrar que
a maioria de esquerda que apoia o
Governo do PS, mormente Ministros
e Secretários de Estado, está associada diretamente aos governantes do
executivo de José Sócrates, que em
2011 conduziu Portugal à bancarrota
e levou o país a ter de pedir esmola à
Troika, colocando Portugal sob a al-
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PSD

Palavra do Diretor

çada de um programa de austeridade.
Tudo o que o Passos Coelho disse do
PS, PCP e BE, é a pura verdade, pois
a mentalidade esquerdizante tudo
faz para que o povo esqueça todo o
mal que o Governo de Sócrates fez
e transfira todos os problemas para o
Governo de coligação de centro direita. Uma das primeiras palavras de
Rui Rio foi saudar os militantes que
defenderam e serviram com honra e
altruísmo o País, nas freguesias, nos
municípios, nas Regiões Autónomas,
no Parlamento, no Governo, nos sindicatos, nas próprias comissões de
trabalhadores ou nas associações de
estudantes. No entanto, o Congresso
seria marcado pela intervenção contundente de Luís Montenegro, ex-líder do Grupo Parlamentar, que marcou de forma clara e quase acintosa o
seu terreno, saindo de cena para não
atrapalhar a afirmação de Rui Rio,
mas avisando que estará para o que
der e vier no futuro, como que a avisar o novo Presidente do PSD para
ter cautela, sob pena da vigilância
apertada a que será agora submetido
poderá provocar águas agitadas daqui para a frente. A encerrar a reunião
magna dos social-democratas, Rio
fez um discurso que percorreu todas
as áreas da sociedade, destacando a
classe média, muito afetada no tempo
da Troika, como prioridade. Voltou
a dizer que estará 100% disponível
para diálogo com outros partidos e
acordos de regime em matérias de
interesse nacional. Mas também disse
que o objetivo do PSD é ganhar eleições contra uma solução governativa
que está ancorada em contradições.
Foi tempo de criticar o governo das
esquerdas, atirando-se aos jovens
turcos do PS, inspirados na doutrina
de Francisco Louçã, mas a parte em
que levantou mais aplausos foi quando falou de políticas de Educação e
pediu formação mais exigente para
os professores, que não devem ser
animadores de sala de aula. Rui Rio
pretendeu neste Congresso avisar
os militantes e a sociedade em geral
que a missão dos Partidos Políticos,
a começar pelo PSD, é de que existem para servir o País, e não para dar
corpo às suas pequenas táticas, nem
aos interesses dos seus dirigentes. Os
Açores foram castigados por terem
votado maioritariamente em Santana
Lopes e cabe agora a Duarte Freitas
gerir esta circunstância, tendo em vista a que o PSD Açores e a Região não
constituam uma carta fora do baralho
da nova nomenclatura social-democrata.
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A

visita à Índia do primeiro

ministro do

N

Canadá Justin Trudeau

a última semana ocorreu a visita à Índia do
primeiro ministro do Canadá Justin Trudeau,
numa confusão apocalíptica, que não pode durar.
Teve tempo para visitar algumas igrejas, passeios
pelos arredores e comida ótima. Que dizer de Trudeau? Para não repetir o que outros disseram nas reportagens em todas as províncias do
Québec a Vancouver. O Canada merece melhor como representante
na política económica e diplomática internacional.
Esta visita responde não a um interesse geral mas a interesses particulares, que ganharam força dentro do aparelho de Estado. Vejamos um
exemplo no âmbito da cultura, onde a génese do Estado é um processo no
decurso do qual se opera a cultura legítima que é garantida pelo Estado.
O paraquedista Trudeau do Canadá que apareceu na Índia com ar dominador é um produto que desqualifica, que retira valor às linhas de força
estratégicas necessárias ao melhoramento das condições de vida do povo
do Canadá, nomeadamente autóctone. Ou seja na tentativa de unificar o
mercado, que se pode apresentar como um progresso, o Canadá com esta
política simulada, que em vários casos no mundo tem aumentado os ídices
de violência, perde bandeiras nos valores da sua história de humanidade,
desenvolvimento económico e progresso social.
A razão do Estado deve permitir pensar os quadros a partir dos quais se
legitimam, no contexto da democracia atual: as políticas económicas, sociais e políticas internacionais, com valores de interesses para o mercado
económico e do bem comum, fonte da legitimidade estatal e força de intervenção dentro do aparalho de cada Estado. O contrário acentua a impotência generalizada, assente numa fatalidade técnica que remete a decisão
para especialistas e instituições não sujeitas a um escrutínio democrático,
mas a interesses da imposição do mais forte e da retirada generalizada de
direitos sociais e humanos, que estão a semear desilusões e descontentamentos desmedidos.
Neste quadro as lógicas da legitimação política de Trudeau são frágeis
nos discursos e reduzida a uma existência social complexa sem outra possibilidade de expressão política e de participação a uma simples e pobre
inclinação eleitoral, restando a representação da crença, que parece estar
condenada, se a criatividade política dos cidadãos do Canadá, compreender a função atribuida às sondagens «irritantes» e no seu lugar instituir a
opinião esclarecida como opinião legítima em nome da sua cultura e de
um Estado civilizado. É o meu olhar que não é mostrado nas televisões
e vê a maioria da Humanidade a viver mais miseravelmente, aliás todos
os anos se agrava, em simultâneo o número de pobres, de pobreza e, em
particular, do fosso entre ricos e pobres.
Mas quem paga esta viagem sem resultados: sem acordos de ação celebrados, sem assuntos de partilha de interesses em ações comuns?... Justin
Trudeau foi recebido na chegada por um ministro em representação do
Governo da Índia e pelo primeiro ministro num dia da semana? A dúvida é
grande. Porém o atual primeiro-ministro liberal, convergiu com o atávico
sentimento anti – québec e sendo eu residente nestas paragens e com uma
confessada simpatia pelo Quebec, que aplaude os nossos futebolistas nos
jogos internacionais, o que eu gostaria é que houvesse maior autonomia
do Québec, nas palavras do primeiro - ministro Justin, menos crises diplomáticas nas viagens internacionais e acordos relevantes para a economia
do Canadá.
Nesta viagem faltou uma sala de ensaios de vestidos tradicionais da Índia
e de convivência, com «sirop d´érable». De resto teve uma programação
de vestidos encenados para acudir a questões essenciais de Justin Trudeau,
para diminuir as despesas de representação nesta viagem do Canadá à Índia e mantendo o diálogo à distância para o reforço dos concursos económicos, responder a problemas da Ciência, da paz e do Ambiente, assuntos
não programados nesta viagem... mas pode ser uma descoberta classificada
a ter em conta na próxima viagem, que vai distribuir canções pelo caminho
para o povo dançar, numa imbatível alegria de viver, com a esmola, para o
culto do entusiasmo nas viagem de balão.
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Sintomas

ditatoriais

jorge correia

H

á mais de 10 anos atrás
participei num encontro
de quadros da empresa para a
qual trabalhava em Portugal, no
qual assisti a uma apresentação
de uma consultora de gestão. Nessa apresentação,
cujo foco mais ou menos explícito era preparar-nos
para as mudanças que se avizinhavam, um exemplo interessante foi dado. Trata-se do caso curioso
em que aquecendo muito lentamente uma rã dentro
de água, a rã acaba por perecer sem resposta pois
vai-se acomodando lentamente ao desconforto até
um ponto de não retorno. No entanto, uma rã atirada para água já aquecida, e nem precisa de estar a
uma temperatura letal, esta reage logo de imediato tentando saltar fora do recipiente. Qual o ponto
disto? Trata-se de uma analogia ao comportamento
humano de acomodação apesar dos sinais evidentes de que algo está mal. Dois factos relevantes nesta linha de pensamento.
1. Apresentou-se em Portugal a ideia de retirar vagas do ensino superior nas instituições situadas no
litoral e grandes centros citadinos e distribuir essas
mesmas vagas por instituições do interior. À partida a ideia parece simpática e atraente no entanto
padece de um grande senão: uma limitação à liberdade de escolha. Em Portugal, que tanto se fala de
liberdade com o 25 de Abril a encher a boca de tanta gente, é incrível como a máscara de atratividade
de uma medida pode imediatamente iludir uma restrição de liberdade tão gritante. Estou plenamente
de acordo que o interior lusitano carece de algum
dinamismo, que Lisboa e Porto principalmente dominam muito economicamente e politicamente o
país, contudo acho esta ideia redutora e esta medida
desadequada. Qualquer ser humano para se desenvolver plenamente tem necessidade de liberdade de
escolha, em condições justas e equilibradas com o
meio que o envolve. Daí a liberdade, por exemplo,
ser restrita nos criminosos. No entanto limitar as
vagas numa região geográfica para beneficiar artificialmente outra região não é boa política pois
trata-se uma medida baseada na descriminação do
coitadinho. Beneficia-se o coitadinho em detrimento daqueles que beneficiam de “cabedal” de qualidade já conseguido. Será correto? Claro que não.
O que se deve fazer é haver um plano, sólido, de
médio e longo prazo, que favoreça o dinamismo
empresarial, o empreendedorismo, a investigação e
a aplicação de novas tecnologias e ideias, num intercâmbio entre o privado e o público, com o Estado a dar condições para esse florescimento. Temos

o exemplo de outros países que criaram clusters de
indústrias privadas altamente sofisticadas e de elevada rentabilidade, por exemplo, as Midlands no
Reino Unido abrigam indústrias de tecnologia de
ponta que servem de apoio ao desenvolvimento de
veículos de elevada performance, desde competição até veículos acessíveis ao público, estando elas
situadas no interior britânico. A diferenciação deve
sempre ser criada no âmbito do aspeto positivo e
não na restrição fácil e barata. À semelhança desta medida, custa ver gerações novas cada vez mais
defenderem medidas que se pautam pela restrição
ditatorial em vez de medidas que se pautem pela
liberdade de escolha e respeito a esse direito natural de todo o ser humano. A água aquece mais uns
graus sem ninguém se sentir acomodado.
2. Xi Jinping, líder chinês, prepara-se para fazer
passar uma medida que liberta o regime ao qual
preside e lidera da restrição de mandatos do presidente. Por outras palavras, prepara-se para se
perpetuar à frente dos destinos da China. À semelhança de Vladimir Putin, que paulatinamente
tem criado uma malha governamental associada
ao governo para se perpetuar ao leme da Rússia,
ou como Erdogan na Turquia, que à conta do “interesse nacional” consolida o seu poder em torno
da sua própria pessoa, Xi vem trabalhando calmamente mas de forma segura e firme em centrar em
si mesmo o pensamento e ações de todo um povo,
que oprimido por várias décadas num comunismo feroz e restritivo, vive agora distraído com a
abertura económica que proporcionou uma melhor
vida, pelo menos aos mais jovens. Que dizer dos
enriquecimentos súbitos seguidos de “nacionalizações” com prisões arbitrárias de outros líderes e
empresários? Que dizer das restrições de imprensa,
de circulação e de divulgação? Que dizer da imposição de aprendizagem de ideias e veneração,
idolátrica por sinal, centrada na pessoa do próprio
Xi justificada com o “reforço de unidade”? Aqui
mais um exemplo da temperatura a subir e a “rã”
não se apercebe pois está distraída e acomodada o
suficiente para não reagir.
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Romaria

em

Ste-Thérèse

O antigo Mestre dos Romeiros do Rosário Lagoa, e
de Montreal e Laval, João Vital, organiza os Romeiros
de Santa Teresa que vai se iniciar na sexta-feira dia
30 de março de 2018. A partida será da igreja “Saint-Rédempteur” no 421 Boulevard Curé-Labelle pelas
8h da manhã. 4 igrejas estarão abertas e terminará na
igreja “Église Cœur-Immaculé-de-Marie” no 7 Boulevard Desjardins O. Haverá duas reuniões preparatórias
sábados 17 e 24 de março pelas 16h. Todos são bem-vindos. Para mais informações: 450-430-7509

Romeiros do Québec

Informa a todos os irmãos/ãs Romeiros que estejam interessados a partiçiparem na nossa caminhada. Sexta-feira Santa, dia 30 de março de 2018 que se chama
Romaria. Devem participar no encontro preparatório
que terá lugar no domingo 18 de março pelas 15h30
no Salão da Missão de Nossa Senhora de Fátima em
Laval situado na rua Favreau. Para alguma informação
especial contactar o Mestre dos Romeiros Duarte Amaral Tel.: 450 625.7053. Venha caminhar connosco na Fé
de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Nossa Mãe Maria
Santissima. Mestre Duarte Amaral

Festa

do

Chicharro

Os Amigos de Rabo de Peixe do Québec organizam
a sua Festa do Chicharro que se realiza no dia 24 de
março de 2018 às 19h na igreja de Nossa Senhora de
Fátima em Laval. Para animar esta festa haverá DJ Jeff
Gouveia, Carlos Amaral do Sol Açoriano e o grupo dos
bailinhos de Rabo de Peixe. Para mais informações
contatar Diane Borge: 514-549-4344 ou António Calisto: 514-777-1551 ou Robert Barbosa: 514-999-1546.

Sítio

web do

Consulado Geral

O Consulado Geral de Portugal em Montreal tem o prazer de anunciar o lançamento do sítio web www.montreal.consuladoportugal.mne.pt, a partir do próximo
dia 28 de fevereiro. Esta página web tem como principal intuito um acesso rápido e cómodo a um diverso
conjunto de informações sobre os serviços prestados
por este posto consular, pretendendo-se que seja um
instrumento particularmente útil para os nossos concidadãos residentes no vasto território do Quebeque e
das províncias marítimas do Canadá. Nesta fase introdutória, chama-se a atenção para a utilidade da secção “Preguntas Frequentes”, em que se procurou responder, de uma forma sucinta, às perguntas que com
maior frequência são colocadas pelos utentes deste
Consulado Geral. Por via desta página, será também
possível aceder a dados e a informações de carácter
geral sobre Portugal e a presença portuguesa no Canadá, com particular enfoque na área de jurisdição do
Consulado Geral de Portugal em Montreal.
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Vigiai,

A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

vigiai para não cair em tentação
João Aparecido
da Luz

4ª-feira, 28 de fevereiro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
5:47 Aceder à Justiça
Sociedade Civil
6:48 Pedro Pinho
Filhos da Nação
7:21 A Cidade na
Ponta dos Dedos
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 O Sábio
9:53 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:46 Agora Nós
18:43 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:36 Hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:05 Notícias do Atlântico
23:13 O Sábio
23:42 Janela Indiscreta
5ª-feira, 1 de março
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:47 Igreja no Século XXI
Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Excursões Air Lino
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Grande Área
0:45 Chá Gorreana
Fabrico Nacional
1:15 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 2 de março
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
7:00 Visita Guiada
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:45 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Sexta às 9
0:15 Notícias do Meu País
1:15 Hora dos Portugueses
sÁBADO, 3 de março
1:30 Fugiram de
Casa de Seus Pais
2:15 Dentro
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses

5:47
6:45
7:30
8:00
9:07
9:30
10:15
10:30
11:30
12:00
13:30
14:00
14:59
16:01
19:00
20:00
20:30
22:00
23:00
0:00
1:00
1:30

Sociedade Civil
Zig Zag
Janela Indiscreta
Jornal da Tarde
Voz do Cidadão
Eattitude e Maria Granel
Network Negócios
Criar.pt
Podium
Nordeste
Ilha a Cores
Atlântida - Açores
Lusa Music Box
Donos Disto Tudo
Telejornal
Amares
Aqui Portugal
24 Horas
Literatura Aqui
Inesquecível
Notícias do Atlântico
Donos Disto Tudo
Cá Por Casa
com Herman José
Todas as Palavras
5 Para a Meia-Noite

DOMINGO, 4 de março
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:30 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Praça
10:00 Agora Nós
10:45 Sociedade Recreativa
11:30 Cancro do Pulmão
Diga Doutor
12:15 Network Negócios
13:00 Criar.pt
13:15 Notícias do Meu País
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Festival da Canção
Grande Final
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Missão: 100% Português
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box
1:30 Bom Dia Portugal
2ª-feira, 5 de março
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Janela Indiscreta
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - Int.
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Prós e Contras
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Golo RTP - Int.
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
3ª-feira, 6 de março
5:00 Network Negócios
5:51 Sociedade Civil
6:45 Madeira Prima
7:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo

L

eonardo da Vinci levou
aproximadamente um
ano para encontrar e produzir o quadro A Última Ceia,
uma das mais famosas obras
de seu tempo. Para executá-la, saiu a procura
de 13 personagens masculinas. Iniciou uma
longa busca para encontrar 12 modelos para
os discípulos e um para posar como Jesus. E
assim começou uma longa busca.
Certa ocasião durante a missa Da Vinci ouviu
uma música angelical. Sua atenção se voltou
para o coro e ali seu olhar se encontrou com o de
um jovem que correspondia à imagem que tinha
de Jesus.
Ao final da missa, Leonardo convidou-o para
pousar. No dia seguinte tinha-o no seu estúdio
posando para reproduzir a mais importante figura de seu quadro. Ao final de um ano Leonardo
havia encontrado e pintado todos os personagens

Não

com exceção de Judas.
Durante vários anos não encontrando o perfil
ideal resolveu visitar as prisões de Milão e escolher um homem que tivesse dor e raiva nos olhos,
uma áspera impaciência no rosto, cicatrizes de
orgulho com semblante marcado pela amargura
e carregasse a marca do fracasso enfim, alguém
que na sua visão se parecesse com Judas.
Assim que encontrou o homem que procurava,
obteve autorização para ele posar em seu estúdio.
Entretanto, Da Vinci observou sinais de inquietude e angústia no olhar do prisioneiro que hora
olhava para pintura e para o pintor com tristeza
cheia de remorso. Da Vinci pergunta então se
algo o estava incomodando e se quisesse podia
parar o trabalho.
Após alguns instantes de choro e copiosas lagrimas o prisioneiro fala: Mestre, não me conheces? Não, respondeu Leonardo. E continuou: Há
um ano me escolheste para posar para esse mesmo quadro. Eu fui o modelo para Jesus e hoje
amargo as agruras da prisão.

há e-fome que não dê em e-fatura
Ricardo
Araújo Pereira

T

odos os anos prometo o
mesmo: desta vez é que
eu não vou deixar a validação de faturas para o fim do

prazo.
Vou ser um cidadão responsável e validar faturas dia a dia. É rápido e fácil. Ou então semana
a semana. Assim é que é. Tiro um bocadinho ao
fim-de-semana e valido, não custa nada. Se calhar é melhor mês a mês. Sim, mês a mês é mais
sensato. E depois chega Fevereiro e tenho as faturas todas por validar. Sou, ao mesmo tempo,
um daqueles políticos aldrabões e o eleitorado
traído.
Esta semana tenho estado a dar o meu passeio
anual pelos bens e serviços que adquiri nos doze
meses anteriores. É contabilidade e nostalgia.
Um álbum de recordações do consumo. Depois

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

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

de um ano a pedir faturas e a fornecer números
de contribuinte, dedico-me agora a verificar faturas e a reintroduzir números de contribuinte.
É pena que o sistema fique por aqui. Gostaria
muito de manter o convívio com estas faturas
por mais algum tempo. Tenho a certeza de que,
com um pouco de imaginação, o Ministério das
Finanças conseguiria encontrar uma maneira
de, depois do pedido e da validação, obrigar o
cidadão a realizar mais duas ou três operações
fiscais com estas mesmas faturas. Uma revisão
da validação, por exemplo. Ou a verificação da
revisão da validação. Ou a comemoração das
bodas de prata da validação, efetuada 25 anos
após o pedido da factura.
Enquanto o processo de validação se mantém
como está, o contribuinte tem o gosto de se confrontar com faturas que foram inseridas e validadas, outras que foram inseridas mas estão por
validar, e outras ainda que nem foram inseridas
nem estão validadas. Ninguém sabe porque é
que o sistema deixa faturas por validar ou inserir, mas todas estas três modalidades oferecem
diferentes prazeres. A simples verificação conforta, mas a validação realiza-nos.
E a reintrodução completa de faturas requisitadas há meses exercita a memória. A que se
referem estes 12 euros e meio que paguei à
“Manuel Antunes, Lda” a 12 de Maio de 2017?
Será uma despesa de Habitação?
Saúde? Ou Outros? Não faço a mínima ideia.
Por isso, em princípio, é Outros.
É impressionante o dinheiro que, anualmente,
gasto em Outros.

Especial quartas-feiras

Combo de frango familiar

19

2495$

95$

671a boul Curé-Labelle, Laval,
H7V 2T8 | T.: 450-682-9414
www.patisseriemedeiros.com
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Jantar

das escolas,

Manuel Neves
mneves@avozdeportugal.com

J

antar das escolas portuguesas de Santa Cruz e Lusitana que se realizou no passado
sábado no salão da missão com
a presença de 480 pessoas das
quais 80 eram crianças.
Começou
este
magnífico
jantar
com o hino nacional cantado pela
menina Carminda
Gama aluna da escola Lusitana. Esteve também presente um palhaço
dando um pouco de
animação a esta festa com a distribuição de balões aos mais pequeninos pois que apareceram
em grande número.
Ao ter início a refeição tivemos a atuação do
Rancho infantil dos Campinos do Ribatejo interpretando as danças regionais e claro não esquecendo o tradicional fandango tendo estes sido
muito aplaudidos pela assistência.
Tendo este jantar sido confecionado pelo excelente cozinheiro o Senhor José Fernandes e a sua
equipa com uma excelente ementa com sopa de
legumes, bacalhau à Braz, lombinhos de porco e
claro está sobremesa, pois se diga a verdade pois
estava excelente, foi servido por pais e alunos
das respetivas escolas.
Teve como animação o conjunto Contacto com
a seu reportório musical em que a animação du-

Santa Cruz

rou até de madrugada.
A Missão de Santa Cruz quer dar um agradecimento a todos quantos se empenharam neste jantar aos responsáveis destas ditas escolas Sr. Padre
Phong, Sr. Professor José de Barros, Sra. Zulmira de Barros e aos professores, e de um modo

muito especial à comissão de pais que organizaram este jantar, e que ao longo do ano tem prestado serviço todos os sábados que se dedicam no
empenho da nossa língua, um agradecimento ao
Cônsul geral de Portugal Sr. Doutor José Guedes de Sousa acompanhado pelos seus funcionários, aos comerciantes que participaram com
as suas ofertas. Um agradecimento as padarias

mercredi, 28 février, 2018 | P. 5

e

Lusitana

Notre Maison e Anges Gourmets, coifure Nella,
La Cabana, Restaurante Aldea, Salon The Only
Chair e agradecendo também aos pais e demais
pessoas que prepararam a sala, aos cozinheiros,
serventes, e responsáveis do bar. OBRIGADO.
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Matança
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do

Porco

em

Laval

sylvio martins
smartins@avozdeportugal.com

Q

uem já assistiu à matança de um porco decerto
não esqueceu os guinchos
do animal. O desespero de
quem tem a certeza de que o
espera a morte. Isto foi nos tempos antigos,
hoje é uma grande festa açoriana com todas
a suas delícias: Chouriço, morcela, carne de
porco, batatas, e etc.

esquecer o nosso jovem cantor James Couto que
nos encantou com as suas belas canções.
A noite iniciou-se com o padre Carlos para
abencoar o jantar e esta iniciativa. A sala estava
cheia, de amigos e familiares, o jantar foi uma

Nos últimos anos estivemos sempre presentes delícia. Todos adoraram a festa e foram bons
nesta festa de angariação de fundos para os mor- tempos para todos os presentes.
domos do Espírito Santo de Ste-Thérèse. Este
ano a festa transportou-se para a grandiosa sala
da igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval
no sábado 24 de fevereiro de 2018. A sala estava
muita linda e a noite foi animada pelo melhor
DJ da comunidade, Jeff Gouveia e não podemos

Devemos agradecer todos que ajudaram de
uma maneira ou de outra para o sucesso desta linda festa e parabéns aos Mordomos, Alice e Agostinho Andrade, continuem sempre
a manter as lindas tradições dos Açores bem
vivas.
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55

anos

Bodas

sylvio
martins

A

través dos
anos eu não
sou muito chato
sobre a minha família. Eu sei que
eles admiram-me e admiro a minha família e tudo o que eles fazem
e que fizeram.
Num dos raros casos, a minha família juntou-se e organizou todos
juntos este aniversário dos meus
pais domingo passado, os 55 anos
de casamento dos meus pais, as
“Bodas de Ametista”.
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de ametista

Aqui estão o significado e nomes
das bodas:
01º - Bodas de Papel
02º - Bodas de Algodão
03º - Bodas de Couro ou Trigo
04º - Bodas de Flores, Frutas
05º - Bodas de Madeira ou Ferro
06º - Bodas de Açúcar ou Perfume
07º - Bodas de Latão ou Lã
08º - Bodas de Barro ou Papoula
09º - Bodas de Cerâmica ou Vime
10º - Bodas de Estanho ou Zinco
11º - Bodas de Aço
12º - Bodas de Seda ou Ônix
13º - Bodas de Linho ou Renda
14º - Bodas de Marfim
15º - Bodas de Cristal

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

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

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

Estas Bodas são representadas
pela Pedra preciosa roxa, composta
quimicamente de uma variedade de
quartzo.
O meu pai Mário Martins, que foi
aviónico na Québecair, Royal Air,
Nationair e muitos mais, e que se
dedicou à sua família de corpo e
alma. E, sem esquecer a minha mãe,
Maria Ribeiro que foi cabeleireira
durante mais de 30 anos e 20 anos
como costureira.
Feliz aniversário aos meus pais e
votos para novo encontro todos no
60º aniversário, as bodas de Diamante.

20º - Bodas de Porcelana
25º - Bodas de Prata
30º - Bodas de Pérola
35º - Bodas de Coral
40º - Bodas de Esmeralda
45º - Bodas de Rubi
50º - Bodas de Ouro
55º - Bodas de Ametista
60º - Bodas de Diamante
65º - Bodas de Platina
70º - Bodas de Vinho
75º - Bodas de Brilhante
80º - Bodas de Carvalho
85º - Bodas de Girassol
90º - Bodas de Álamo
100º - Bodas de Jequitibá

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

514 342.8000

4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal
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Privatizações
P

ortugal é atualmente um país que está na
moda, reconhecido internacionalmente pelo
sol, clima acolhedor, belas praias, segurança e
excelente gastronomia. Contudo, é uma pequena economia aberta, que mantém alguns desequilíbrios estruturais e, em particular, vulnerabilidades que decorrem do elevado nível da
dívida externa que, como sabemos, esteve na
origem do pedido de ajuda e do programa de
austeridade.
Nos últimos anos, sucessivos governos, movidos
pela necessidade de obter recursos financeiros e
nalguns casos pela pressão de correntes de pensamento liberais optaram por alienar as grandes
empresas de serviços públicos: electricidade, gás,
telecomunicações, serviço postal destacamse pela
sua importância estratégica.
Para além das razões de fundo que estiveram na
origem desta decisão, a transferência para investidores privados de empresas que asseguram serviços essenciais ao suporte de um movimento de
modernização e de desenvolvimento económico
e social acarretou riscos que, nalguns casos, não
terão sido devidamente ponderados. Na verdade,
estamos a falar de serviços que satisfazem necessidade básicas que num Estado moderno e democrático devem ser disponibilizados às populações
a preços acessíveis aos orçamentos mais débeis e
com qualidade mínima. Não se pode, contudo, criticar os privados, que se limitaram a aceitar o repto
lançado pelo Estado, em condições preestabelecidas nos devidos cadernos de encargos e que, como
cumpriram as condições impostas, se encontram
plenamente legitimados para desenvolver a sua atividade. O que está aqui em causa, e que sempre
nos pareceu estranho, é que nestas recentes alienações o Estado português não tenha tido o cuidado
ou a preocupação de limitar as eventuais aquisições
por parte de privados, permitindo nalguns casos a
alienação da maioria ou mesmo da totalidade das
ações e desse modo perdendo o controlo efetivo
destas empresas. É o caso, por exemplo, da Galp,
que detém a distribuição de gás e de combustíveis
mas também a propriedade e a gestão das nossas
duas únicas refinarias. A empresa encontra-se hoje
na mão de privados que, ao cumprirem o caderno
de encargos e as obrigações que então lhes foram
propostas, terão toda a legitimidade para gerir a sua
atividade como bem entenderem. No caso da eletricidade, que é um dos sectores que mais pesam no
orçamento dos portugueses, estou convencido de
que, com os atuais acionistas, seria possível chegar
a um consenso em relação a algumas tarifas ou medidas sociais destinadas a salvaguardar os cidadãos
mais desfavorecidos.
O abastecimento público de água é outro sector
que corre riscos que devem ser acautelados por se
Carneiro: Carta da Semana: 2 de Espadas, que significa Afeição, Falsidade. Amor: Tenha pensamentos positivos, pois nem
tudo na vida nos pode correr pelo melhor. A vida exige de cada um
a tarefa de lutar e vencer. Saúde: Não terá que se preocupar, está
em plena forma. Dinheiro: Terá algumas dificuldades. Números da
Semana: 1, 3, 24, 29, 33, 36
Touro: Carta da Semana: Rainha de Espadas, que significa Melancolia, Separação. Amor: Desta vez vai deixar os preconceitos
de lado e lançar-se na paixão de cabeça. Saúde: Tendência para
dores musculares. Dinheiro: Efetuará bons negócios. Números da
Semana: 7, 11, 18, 25, 47, 48
Gémeos: Carta da Semana: Cavaleiro de Espadas, que significa
Guerreiro, Cuidado. Amor: A sua família necessita que lhe dê mais
atenção. Dê a mão a quem dela precisa. Uma palavra de consolo
será sempre bem recebida. Saúde: Deve ter mais cuidado com os
seus ossos. Dinheiro: O esforço profissional vai ser reconhecido.
Números da Semana: 4, 6, 7, 18, 19, 33
Caranguejo: Carta da Semana: Cavaleiro de Copas que significa Proposta Vantajosa. Amor: Pequenos desentendimentos
poderão deixá-lo muito magoado. Veja sempre a vida que Deus
lhe dá como uma oportunidade para melhorar. Saúde: O seu organismo pode ressentir-se. Dinheiro: Torna-se urgente uma mudança
de atitude.Números da Semana: 9, 11, 25, 27, 39, 47
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e serviço público
tratar de um bem de primeira necessidade e, ainda
por cima, cada vez mais escasso. Atualmente, o Estado ainda detém o controlo nas Águas de Portugal
e é fundamental que assim se mantenha. Contudo,
já não é o caso das várias empresas de abastecimento de água pelo país fora em que o Estado tem
vindo a alienar as suas posições.
Poder-se-á dizer que há sempre algum controlo
dos municípios sobre este sector, mas o seu controlo efetivo tem vindo perigosamente a passar da
esfera estatal para a esfera privada, com os riscos
inerentes que esta situação pode acarretar para a
qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses no

futuro. Outro sector de que muito se tem falado ultimamente é o dos Correios. Neste caso, o serviço
público prestado hoje em dia já não tem o peso de
outrora, mas mantém a sua importância pelo serviço de proximidade, particularmente no interior do
país.
No entanto, a inclusão da licença bancária nesse
universo, uma licença durante muito tempo congelada e agora entregue ao grupo que gere os Correios
de Portugal, talvez tenha vindo a afetar negativamente o funcionamento regular do serviço postal e
contribuído para a perda de qualidade que se sente
hoje em dia. Durante muito tempo as estações de
Correio prestavam alguns serviços financeiros simples mas, hoje em dia, podem prestar todo o tipo de
serviços, como qualquer outro banco. Esta foi uma
mais-valia que tornou mais atrativa a alienação dos
Correios, mas que pode estar a induzir o desvio de
investimentos a favor da atividade financeira, com
prejuízo da sua missão principal.
Felizmente a ideia, em tempos ventilada, de privatização da Caixa Geral de Depósitos não foi por
diante pois, se tivesse ido, o Estado estaria hoje
também sem qualquer instrumento regulador do
mercado financeiro. Inclusive, os seus clientes poderiam ficar entregues a uma gestão que apenas
desse primazia à maximização dos lucros e perder
a segurança que um banco estatal, melhor do que
qualquer outro, pode garantir. Ideal e estrategicamente, o Estado deveria manter uma golden share
nestas empresas de serviços públicos, de primeira
necessidade, de modo a poder proteger os seus cidadãos e a poder ter uma palavra a dizer na condu-

Horóscopo

ção destes importantes sectores. Em particular, não
se entende porque é que nos processos de privatização não foram criadas condições que permitissem a
instituições de utilidade pública interessadas, como
p.e. fundações, constituir núcleos acionistas capazes de contribuir para uma gestão mais preocupada
com a qualidade do serviço público oferecido por
estas empresas. Como desfazer agora o que foi feito, de modo a ainda permitir esse controlo do Estado? A situação é complicada pois existe um conjunto considerável de investidores estrangeiros que
vieram adquirir uma posição nestas empresas com
base nalguns pressupostos que não se podem agora
eliminar. Se o fizéssemos seria o descrédito do país
e uma forte ameaça para o futuro do investimento
estrangeiro em Portugal.
Apenas com muito diálogo se poderia tentar convencer os acionistas a aceitarem renegociar os
pressupostos inerentes ao seu investimento inicial.
No caso dos Correios talvez fosse possível, por
exemplo, se se conseguisse separar o serviço postal da componente financeira, passando essa parte
da banca generalista para outra rede de balcões e
se permitisse assim que o Estado voltasse a tomar
uma participação de controlo no serviço postal. É
claro que é fácil de sugerir mas obviamente será difícil de implementar qualquer tentativa de inverter
a situação.
Especialmente sem o apoio de Bruxelas, que não
tem esta visão e considera a Golden Share fora de
moda. Contudo, não se pode assumir uma lógica
puramente “financista” quando se estão a alienar
serviços públicos essenciais, sem acautelar um mínimo de bem-estar das populações que, constitucionalmente, têm esse direito.
Além de que seria fundamental que o Estado
mantivesse nestas empresas uma administração
que mereça a sua confiança, não só técnica mas
também política (e não partidária).
Um bom líder tem de pensar a longo prazo — não
só em termos de legislatura — e tomar decisões,
com visão estratégica, de modo a proteger e a procurar o melhor para o seu povo, sobretudo quando
estão em causa bens básicos e essenciais para o seu
bem-estar. Se tivéssemos tido uma política mais
firme, porventura poderíamos ter obtido alguma
compreensão da troika para estas questões.
Qual teria sido o impacto nas contas públicas se
o Estado apenas tivesse vendido uma parte destas
empresas-chave sem ter perdido o seu controlo? Se
não se fez, esse deveria ter sido um estudo essencial a fazer porque, acima de tudo, se tem que olhar
para estas questões sob o ponto de vista social e a
médio prazo. O défice e a dívida externa são, de
facto, muito importantes mas a vida das pessoas e
o seu acesso a estes bens essenciais são-no ainda
mais.

Maria Helena Martins

Leão: Carta da Semana: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma boa conversa com o seu companheiro
fortalecerá a vossa relação. Lembre-se que na vida não há impossíveis, apenas objetivos mais difíceis de alcançar! Saúde: Cuidado
com os rins, beba muita água. Dinheiro: Poderão surgir boas oportunidades, não as deixe fugir. Números da Semana: 10, 20, 36, 39, 44, 47
Virgem: Carta da Semana: Rainha de Paus, que significa Poder
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: Poderá andar de
paixão em paixão. Domine a sua agitação, permaneça sereno e
verá que tudo lhe sai bem! Saúde: Sentir-se-á em forma. Dinheiro:
Surgirão vários projetos que lhe permitirão alcançar aquela quantia
de que tanto necessita. Números da Semana: 7, 18, 19, 26, 38, 44

Sagitário: Carta da Semana: Valete de Copas, que significa Lealdade, Reflexão. Amor: Tente ser mais seletivo nas suas amizades.
Saúde: Poderá sofrer de alguma rouquidão. Dinheiro: Tenha algum
cuidado com as pessoas que trabalham consigo, pois se lhes abrir o
jogo poderá sair prejudicado. Números da Semana: 1, 2, 8, 16, 22, 39
Capricórnio: Carta da Semana: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: Não diga nada antes de pensar bem naquilo que vai
dizer, pois essa impulsividade joga muitas vezes contra si. Saúde:
Cuide mais dos seus pés. Dinheiro: Não deixe que os outros tomem decisões ou falem por si, imponha o respeito no seu local de trabalho.
Números da Semana: 7, 13, 17, 29, 34, 36

Balança: Carta da Semana: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: Lute sempre pela sua felicidade, não se deixe vencer pelos
obstáculos. Só você é responsável pelo seu caminho! Saúde: Procure fazer algum tipo de desporto. Dinheiro: Maré pouco favorável
para investimentos. Números da Semana: 1, 8, 42, 46, 47, 49

Aquário: Carta da Semana: O Carro, que significa Sucesso.
Amor: Não deixe que terceiros se intrometam na sua relação afetiva. Não dê ouvidos a calúnias e intrigas! Saúde: Dê mais atenção à
sua saúde, pois na verdade quando julgamos estar bem nem sempre o estamos. Dinheiro: Período pouco favorável a grandes investimentos.
Números da Semana: 7, 11, 19, 24, 25, 33

Escorpião: Carta da Semana: Rei de Copas, que significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Vai apaixonar-se facilmente, estará com um grande poder de sedução. A vida é um dom maravilhoso. Agradeça a Deus por ela! Saúde: Estará em boa forma.
Dinheiro: Pode agora comprar aquele objeto de que tanto gosta.
Números da Semana: 4, 9, 11, 22, 34, 39

Peixes: Carta da Semana: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério.Amor: Não se precipite numa decisão importante. Analise todos os factos e pense friamente. As decisões precipitadas não lhe serão favoráveis. Se alguém quiser desviá-lo do
caminho do Bem, não o acompanhe! Saúde: Cuidado com os resfriados.
Dinheiro: Exponha as suas ideias de forma clara e objetiva para que elas
surtam o efeito que deseja. Números da Semana: 5, 15, 17, 22, 31, 40
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Enfraquecida, Merkel dá um ministério ao seu maior crítico

A

chanceler alemã, Angela Merkel, deu ao
maior crítico que tem dentro do seu partido conservador, Jens Spahn, um lugar no
futuro governo.
Será ministro da Saúde. Merkel, que espera a
resposta definitiva dos sociais-democratas do
SPD sobre a formação de uma nova grande coligação, o que lhe dará o quarto mandato à frente
do Governo alemão, anunciou ontem, no congresso dos cristãos-democratas (CDU), as suas
escolhas para mais cinco ministérios.
A chanceler decidiu pôr o seu aliado de longa
data Peter Altmaier à frente do Ministério da
Economia. Ursula von der Leyen, que chegou a
ser considerada a sucessora de Merkel, mantém
o Ministério da Defesa, e Julia Kloeckner irá
para a Agricultura.
Mas há mais rostos novos, além de Spahn, de
37 anos. Anja Karliczek, 46, anos, vai ocupar o
Ministério da Educação e Helge Braun, de 45
anos, vai ser chefe de gabinete.
“Era minha função apresentar um novo quadro
de pessoas, orientado para o futuro e que oferecesse uma boa mistura de experiência e novos
rostos”, disse Merkel, que sublinhou que só ela
tem mais de 60 anos no grupo de ministros da
CDU, conta a Reuters. Estava a ser exigido a Angela Merkel que renovasse o executivo e a própria CDU. Ao dar a Spahn um lugar de ministro,
a chanceler está a dizer aos críticos que também
quer sangue novo e ideias novas, dizem os analistas. Jens Spahn criticou duramente Merkel
pela sua política de portas abertas aos refugiados
e é considerado o líder da fação mais à direita
do partido. Ainda que esta nomeação seja o reflexo do enfraquecimento da posição de Merkel,
alguns analistas dizem que é também uma jogada para incluir o seu maior crítico no gabinete e
mantê-lo do seu lado.

Depois de 12 anos como chanceler e quase 18 ontem diz que o apoio ao SPD desceu mais dois
como chefe da CDU, a autoridade de Merkel pontos numa semana, estando em 17%.
Respondendo aos que questionam como será
está a declinar.
o futuro da CDU, Merkel prometeu integrar dirigentes mais jovens. Na semana passada disse
que Annegret Kramp-Karrenbauer, que chefia o
governo do Sarre, é a sua candidata para lhe suceder como secretária-geral do partido — o Congresso deve confirmar a sua eleição e também
aprovar também a coligação com o SPD.
O SPD e a CSU prevêem anunciar mais tarde
quem irá ocupar os cargos que lhes pertencem
na coligação.

O seu bloco conservador, que inclui a União
Cristã da Baviera, obteve o pior resultado desde
1949 nas eleições de Setembro, depois de algum
do seu apoio ter passado para a Alternativa para
a Alemanha, partido de extrema-direita. Num
golpe ainda maior, não conseguiu arrancar um
acordo de coligação com dois partidos mais pequenos, o que a forçou a voltar-se para o SPD
com quem partilhou o poder entre 2013 e 2017.
Parceiro relutante, que teve o pior resultado desde a II Guerra Mundial, o SPD concordou com
uma coligação. Mas o partido necessita da aprovação dos militantes, estando a decorrer uma votação vinculativa. O resultado é conhecido a 4 de
Março. Se os militantes votarem “não”, ou realizam-se novas eleições ou Markel avança para
um Governo minoritário. Alguns analistas disseram que a possibilidade de ter de haver novas
eleições pode levar os militantes do SPD a votar
“sim” para impedirem o partido de não se afundar ainda mais. Uma sondagem Emnid publicada
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Última semana
para Melissa
no Miss Québec

Há algumas semanas informámos a comunidade sobre Melissa que está a concorrer no Miss
Québec.
Estamos agora na última semana para os votos
na internet. E, ela está quase a ganhar. Por favor
vote na Melissa, finalista Miss Quebec, ela precisa do nosso apoio.
www.missquebec.ca/melissa-p

Parabéns

pelo batizado

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal

mercredi, 28 février, 2018 | P. 11

Investigador luso em estudo publicado
na revista Nature Climate Change

reram também a modelos que incorporaram, além
das distribuições atuais, os dados históricos sobre
a presença das espécies “antes de terem sido extintas pelos humanos”.
“Fomos buscar os dados históricos da distribuição de mamíferos na América do Norte, desde antes da chegada dos europeus aos Estados Unidos,
e fizemos uma caracterização do que é a distribuição potencial de todos esses animais sem intervenção humana”, explicou à agência Lusa Miguel
Araújo. A seguir, continuou, foram elaborados
modelos que incorporaram, por um lado, “toda
a distribuição potencial das espécies incluindo
os dados históricos”, e, por outro, “a distribuição
apenas atual”.

“Fizemos as projeções para o futuro, para medir
o impacto das alterações climáticas, e concluímos
que, se usarmos só as distribuições atuais, temos
uma perceção um pouco inflacionada, um pouco
alarmista de quais serão os impactos do clima.
Mas, se considerarmos os fatores históricos, temos uma perceção mais realista e que resulta menos alarmista”, realçou. Exemplificando com o

caso do lobo, o investigador português lembrou mistas”, afetando o risco de extinção das espécies,
que este animal está hoje “praticamente extinto”, como a fragmentação de habitats, doenças ou esexistindo apenas “em algumas partes do norte da pécies invasoras.
Península Ibérica e no norte de Itália, em regiões
montanhosas”, assim como “no norte da Europa e
na Sibéria”. “Ora, no passado, os lobos existiam
por toda a Europa, o que quer dizer que o que limita a distribuição atual dos lobos não é o clima,
Nous sommes une entreprise canadienne présente à
é o fator humano”, defendeu. Por isso, este fator
l’échelle nationale qui offre des services intégrés en
matière d’hygiène et propreté, services techniques,
histórico na distribuição das espécies, referente à
services hôteliers, restauration après sinistre, entre
intervenção humana, deve ser tido em consideraautres, afin d’offrir un environnement de travail et de
ção nas projeções para o futuro das espécies. “Se
loisir propre sain et accueillant.
descartarmos essa informação, a informação soPOSTES OFFERTS À Chambly :
bre a distribuição histórica, estamos a ter uma perDESCRIPTION DU POSTE : Le préposé à
ceção muito incompleta da capacidade de ocupal’assainissement agroalimentaire effectue le netção do território por parte
toyage des machines de transformation alimentaire
ainsi que les aires de production en usine. Le travail
do lobo”, frisou. Segundo
s’effectue à l’aide de pistolets de lavage à pression et
Miguel Araújo, “a utilizad’éponges à récurer.
ção de dados históricos e
Horaire : Lundi au Samedi de 00h30 à 6h00 pour
contemporâneos sobre a
un total de 33 heures/semaines
distribuição das espécies
Salaire : 18.07 $/l’heure plus prime de déplaceé inovadora”, assim como
ment 6$/jour
o facto de a investigação
EXIGENCES DU POSTE :
- Minutie et souci du détail. - Expérience dans le doter conseguido demonstrar
maine de l’assainissement (atout) .
que “existe uma certa inCONDITIONS DE TRAVAIL :
flação nos modelos atuais
Ce poste peut inclure ou non toutes les responsasobre a distribuição das espécies”. Este estudo “é
bilités mentionnées ci-dessus. Une vérification des
antécédents sera effectuée sur tous les candidats
uma boa notícia, é possível que as espécies estepotentiels qualifiés pour ce poste.
jam mais capacitadas para se adaptarem às alterações do clima do que indicam alguns modelos”,
Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer
votre candidature:
afirmou. Mas, admitiu o investigador, também
kevin.rebelo@gdi.com ou
existe um “reverso da medalha”, ou seja, além do
par fax au 514-368-1691
avec le poste en
clima, “há outros fatores que com ele interagem e
agroalimentaire(Chambly) comme titre.
que podem tornar estas projeções demasiado oti-
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uia do consumidor

Um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível
agências
funerárias

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
Embaixada de
Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal

T.: 613.729.0883
T.: 514.499.0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Associação dos Pais
T.: 514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá
T.: 514.983-7837
ASS. PORTUGUESA de nossa
senhora de fátima DE LAVAL T.: 450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
T.: 514.844.2269
Ass. Portuguesa do Esp. Santo
T.: 514.251.9791
Ass. Portuguesa de Lasalle
T.: 514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse T.: 450.435.0301
Ass. DA Terra Quebequente
T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
T.: 514.388.4129
Centro Comunitário
do Divino Espírito Santo
T.: 514.353.1550
CÍrculo de Rabo de Peixe
T.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
T.: 514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
T.: 514.844.1406
Divino Esp. Santo de West-island	T.: 450.424.1534
festival Portugal em mtl	
T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes	
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
T.: 514.273.4389

Ranchos Folclóricos

T.: 514.648.8343
T.: 514.618.9087
T.: 450.681.0612
T.: 514.388.4129
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1406

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

CENTROs

Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário
Integração e cultura luso

escolas

Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz / lusitana

T.: 514.982.0804
T.: 514.842.8045
T.: 514.252.5233
T.: 514.466.9187
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011

Filarmónicas

Filarmónica Divino Espírito Santo T.: 514.844.1774
Filarmónica
portuguesa de montreal
T.: 514.982.0688

igrejas

Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

AGÊNCIAS DE VIAGENS

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

George Justino
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
contabilista

sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

5938 St-Hubert
(Rosemont)

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Tel.: 514.272.9797

rlA RÉNOVATION

111 St-Paul E.
no velho Montreal
T.: 514.861.4562

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

solmar-montreal.com

serviços
financeiroS

Tel.: 514-575-9605
Gilberto

especialista em
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica,
casas de banho, cozinha ao
completo, chão de madeira (bois
franc), problemas de canalização e esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281

importadores de
Produtos do mar

Miguel:
514-835-8405
Fernando:
514-944-5102

MERCEARIAS

JES
RENOVATIONS

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

JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

assure-toi.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

restaurantes

assure-toi.ca

Tel.: 514.842.2443

Plano Poupança
- Reforma

dentista

Paulo F. Gonçalves
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
eletricidade

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373
monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202,
1º andar, H1S1A2
St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

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

514.522.5175
aluga-se

igreja

Algarve

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

Tony

importadores

info@beiranova.ca

agência

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

514-898-2078

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

agências
funerárias

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

venda sua casa
rapidamente e para
o dólar superior

Antes de listar sua propriedade, solicite este
relatório
GRATUITO
que revela 27 segredos
para lhe dar vantagem
competitiva.

Câmbio do dólar canadiano
27 de fevereiro de 2018
1 euro = cad 1,576660

SERVIÇOS consulares

imobiliáRIO

restaurantes

renovações

Aluga-se um 51/2 num Duplex no
primeiro andar em St-Michel.
438-380-4235
serviços

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons
naturais. Resolve os seus problemas sem
voodoo. Rosa: 514-278-3956

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

notários

Maitre

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Me. Malissa
Furtado
Notária

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984

Produtora
Rosa Velosa

Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc
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lassificados e pequenos anúncios

Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS
Assistente padeiro com experiência a tempo
inteiro e uma senhora para trabalhar ao balcão a
tempo inteiro. Tania: 514-795-8277
Restaurante português procura um/a cozinheiro/a
com experiência para trabalhar a tempo inteiro
ou parcial e também fins de semana.
514-816-8022

PAVÉ BOISBRIAND

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para
trabalhar no Betão e finalização de piscina
Bom trabalhador.

Nora: 450-628-5472

Precisa-se de homens e mulheres com
experiência em limpeza escritórios de
companhias a tempo inteiro ou a tempo
parcial. Deve ter um carro. Por favor,
envie seu CV por fax para 450-975-1977
ou ligue para 450-975-2303 9h-17h.

Terrassement
Terra-Nova

†

Ângelo borges

Faleceu em Montreal, no dia
24 de fevereiro de 2018, com
70 anos de idade, o senhor Ângelo Borges natural da Matriz,
cidade da Ribeira Grande, São
Miguel, Açores, Portugal. Deixa na dor sua esposa Clarisse
Câmara, suas filhas Milaine
(Sebastien Gendron), Sonia.
Seu filho Mark António (Lyna
Gausseran). Netos Éliane e
Émilie Gendron, irmãos/ãs,
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
Eduíno Martins
O fúneral teve lugar ontem, terça-feira 27 de fevereiro de 2018 na igreja de Nossa Senhora de Fátima em
Laval. Foi sepultado em cripta no mausoléu St-Martin.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. Bem Hajam.

MEMORANDUM
1º aniversário de falecimento

Maria Mercês Lopes de Sá
Mamãe parece mentira
que já se passou um ano
É tão difícil viver
sem a tua presença
Eis a luz dos nossos corações que nunca se apagará
Tantas saudades que temos
Filhas, filhos e netos

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença de condução de classe 1 ou 3. Salário competitivo.

Roberto: 514-992-1586

Estamos à procura de um empregado para trabalhar
em acabamento de asfalto com experiência em asfalto
mínimo de 3 anos, com referência. É necessário ter a
licensa de condução. Mínimo 50h por semana. Pessoa
responsável e respeitosa e que queira trabalhar! Queremos só pessoas sérias. Empresa criada desde 2003
em Montreal. 514-836-6082 ou 514-804-8789

Uma missa será celebrada em
sua memória, domingo, 4 de
março de 2018, pelas 11h30,
na igreja Santa Cruz. Agradecemos desde já a todas as
pessoas que possam participar nesta celebração.

MEMORANDUM
1º aniversário de falecimento

Maria De Lourdes
Batista Estrela

Se há algum conforto na
morte de alguém que
amamos, é o de saber
que a pessoa está indo para
um lugar onde não há
tristeza, maldade e dor.
Com muitas saudades
da sua filha
Maria Agostinha

Precisa-se de gente para trabalhar numa
companhia de renovações. Operários para
renovações de casas com experiência. Trabalho durante todo o ano.
Tony: 514-668-0656
Precisa-se de uma operadora de máquina de costura
com experiência, para jaquetas de senhoras. A posição é oferecida em tempo integral (39h), bom salário,
boas condições de trabalho, oferta de emprego na fábrica, operador sério. Lucie 514-387-4257
Precisa-se de um zelador “janitor”, para viver
no edifício, trabalhos gerais tal como pequenas
reparações e manutenção de edifícios. Deve ter
ferramenta e experiência neste ramo.
Carlos: 514-601-8798
Precisa-se de pessoas para trabalhar na instalação
de “Pavé-unis” com ao menos 5 anos de experiência.
Sálario a determinar. Jos Bucaro: 514-325-7729
Precisa-se de costureira com ao menos 3 anos de
experiência com “overlock”, “Blindstitch” e “Plain”.
Estamos situados em Laval.
Tina: 514-941-4500
Pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.
T.: 514-814-0362

Uma missa será celebrada em
sua memória, domingo, 4 de
março de 2018, pelas 11h30,
na igreja Santa Cruz. Agradecemos desde já a todas as
pessoas que possam participar
nesta celebração.

EMPREGOS

Precisa-se de homem para instalação
de alumínio com ou sem experiência
514-362-1300
Precisa-se de uma senhora para tomar
conta dos meus pais em Terrebonne
de 3 a 5 dias por semana e de 3 a 4 horas por dia.
Gil da Ponte: 514-887-6883
Precisa-se de homens para trabalho de limpeza
geral durante o dia a tempo inteiro
(40h por semana) com experiência.
514-793-0126

mercredi, 28 février, 2018 | P. 13

N
†

ecrologia
Manuel Contente

A missa funerária, com
cinzas, para o Sr. Manuel
Contente, um dos fundadores da Casa dos Açores do
Quebeque, será no sábado, 3 de março às 11h na
Igreja Santa Cruz: 60 rua
Rachel oeste., Montreal,
QC, H2W 1V5.
Ele deixou na miséria e no
luto as filhas Maria Goretti
e Teresa e a neta Tanya-Michelle, uma jovem com o
mesmo amor para a comunidade açoriana do Quebeque igual ao defunto avô.
Em vez de flores, sugerimos um dom para lutar
contra o abuso e o fraude contra a vulnerabilidade dos
idosos: https://www.mfa.gouv.qc.ca

†

José Ferreira

06-10-1930 – 24-02-2018

Faleceu em Laval no 24 de
fevereiro de 2018 senhor
José Ferreira com 87 anos
de idade, natural de São
Miguel, Açores, Portugal.
Deixa na dor sua esposa,
senhora Maria da Conceição Pereira, seus filhos/
as José António (Fátima),
Neli (José), Fernando (Julie), Goretti (João), seus 11
netos Danny, Mike, Steve,
Tony, Joey, Christopher,
Timothy, Melanie, Tommy,
Jordan, Adam e seus 6 bisnetos, Angelina, Isabella,
Nicolas, Michael, Tatiana e Ariella, familiares e amigos.
Os servicos funebres estão a cargo de
Alfred Dallaire | Memoria
2159 boul. St-Martin est
Laval, QC H7E 4X6
Eduíno Martins
O velório terá lugar quinta-feira 1 de março 2018 das
14h às 17h e das 19h às 21h, sexta-feira a partir das
9h. Missa de corpo presente será celebrada sexta-feira
2 de março de 2018 às 11h na Igreja Nossa Senhora
de Fátima, 1815 Favreau, Laval. Seguir-se-á no Mausoléu St-Martin. 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
associam na dor. Bem Haja.

†

José Fernandes
Ferreira Dos Santos
1955-2018

Faleceu em Montreal, no
dia 24 de fevereiro de 2018,
com 62 anos de idade, senhor José Fernandes Ferreira dos Santos esposo de
senhora Maria Noémia Ferreira dos Santos, natural de
Casais Robustos, Alcanena,
Portugal. Deixa na dor sua
esposa, sua filha Alexandra (Maykel), seu filho Tiago
(Jenny), seu neto Santiago,
seus irmãos/ãs, cunhados/
as, sobrinhos/as, familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Mtl
www.memoria.ca
514-277-7778
Pedro Alves
O velório terá lugar sexta-feira 2 de março de 2018 das
17h às 22h, sábado a partir das 9h. O fúneral terá lugar de corpo presente sábado 3 de março de 2018 às
11h15 na igreja Santa Cruz e será sepultado no cemitério de Casais Robustos, Alcanena, Portugal. 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 associam na dor. Bem
Hajam.
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Sporting com sete jogadores no
boletim clínico em semana de Clássico
O Sporting confirmou, no boletim clínico, que William Carvalho, Fábio Coentrão, Stefan Ristovski
e João Palhinha estão a contas com um síndrome
gripal. Os quatro jogadores, recorde-se, falharam
o encontro com o Moreirense – que terminou com
um triunfo por 1-0 – apesar
de terem sido inicialmente convocados. No boletim
clínicos dos leões constam,
ainda, três outros nomes:
Bas Dost (lesão muscular
na face posterior da coxa
direita), Cristiano Piccini
(lesão muscular nos adutores da coxa direita) e Daniel Podence (fratura de lisfranc no pé esquerdo). O avançado holandês e o lateral italiano estão, assim, em dúvida para o Clássico
desta sexta-feira, com o FC Porto. Já o português,
tal como o Desporto ao Minuto adiantou em primeira
mão, tem o resto da temporada em risco.
Villas-Boas: “Não fui o melhor
treinador para o Harry Kane”
André Villas-Boas recordou a passagem
pelo Tottenham, entre
2012 e 2013. O técnico
português admite que a
experiência nos londrinos não correu como
esperava e admitiu alguns erros, nomeadamente com aquele que
é hoje um dos avançados mais cobiçados do futebol mundial. “Não fui o
melhor treinador para o Harry Kane. Isto é importante que se diga. No meu tempo, optámos por lhe dar
algumas opções de empréstimo, que estranhamente
não correram bem para ele, por isso ele continuou
a voltar. Lembro-me de insistir com ele que o empréstimo era a melhor solução, mas ele continuou a
insistir que ficar seria melhor. Naquela altura andávamos a jogar mais com o Roberto Soldado. Não foi
uma altura fácil para ele. Fiquei surpreendido com a
forma como deu a volta à situação e como se tornou
no avançado que é. Atribuo-lhe o mérito todo por estar no nível em que está e fico contente por ele, naturalmente”, contou o treinador, em declarações ao
jornal Daily Mail, antevendo o futuro do internacional
inglês. “Depende do Harry, das suas ambições para
o futuro e da forma como ele vê a sua carreira a ir
para a frente. Se ele estiver com fome de títulos e
de notoriedade, vai ter de sair do Tottenham. Se não
tem essa fome, mas quer reconhecimento e estabilidade, deve ficar. Penso que mais um ou dois anos
nos spurs não lhe fariam mal e depois via como o
clube evolui. Com o novo estádio a caminho, acho
que o clube terá essa margem para ele”, considerou.

A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Lesão de Neymar já chegou ao Brasil:
Médico da seleção viaja até Paris

R

odrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, irá a Paris para verificar a extensão da lesão de Neymar. Em
entrevista à Sport Tv do Brasil,
referiu já ter realizado contatos
com os médicos do Paris Saint-Germain e afirmou ainda não
existir nenhuma indicação de
tratamento.
“Estou a voltar de Moscovo para
o Brasil, mas antes vou parar em
Paris. Por enquanto, não existe
nenhuma indicação de tratamento. Nós vamos examinar o jogador
e conversar com os médicos. Só a
partir daí poderá definir o que será
feito”, afirmou.
“Num primeiro momento, o mais importante é
ter calma, fazer um diagnóstico bem feito. A fis-

sura é uma fratura incompleta. Uma fratura desse tipo tem vários tipos de gravidade. Isso tudo

precisa ser bem avaliado para definir o tipo de
tratamento”, completou.

Internacional

francês Nasri
suspenso seis meses pela UEFA

O

Comité de Controlo, Ética e Disciplina Em comunicado, o organismo refere que o méda UEFA suspendeu Samir Nasri por dio francês foi considerado culpado pelo uso de
seis meses devido a violação do código anti- um «método proibido» pela Agência Mundial
-doping.
Antidopagem.
Nasri estava a ser alvo de um
procedimento disciplinar desde
6 de março de 2017 por possível
violação das referidas normas em
dezembro de 2016, altura em que
o médio francês jogava no Sevilha
e se deslocou nas férias a Los Angeles (Estados Unidos) para efetuar um tratamento intravenoso.
Sem clube desde o final de janeiro - depois de ter rescindido com
os turcos do Antalyaspor - Nasri
pode recorrer da decisão.

UEFA confirma mudanças na Champions da próxima época

A

UEFA recordou esta terça-feira a lista de
alterações previstas tanto para a Liga dos
Campeões como para a Liga Europa, já a partir de 2018/19.
O lote de alterações deixa antever mais dificulda-

des no acesso das equipas portuguesas, a começar
logo pelo segundo classificado do campeonato,
que só chegará à fase de grupos da Liga dos Campeões se for um dos dois vencedores do play-off
final no denominado «Caminho das ligas».

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

P	J	V	
65 25 20
58 25 17
51 25 15
49 25 15
41 25 12
39 25 12
36 25 11
35 25 10
35 25 10
34 25 9
33 25 8
31 25 7
30 25 8
29 25 8
28 25 9
28 25 6
20 25 3
19 25 5
18 25 4
13 25 3

Inglaterra
Premier League
E	D
5 0
7 1
6 4
4 6
5 8
3 10
3 11
5 10
5 10
7 9
9 8
10 8
6 11
5 12
1 15
10 9
11 11
4 16
6 15
4 18

1-Man.r City
2-Man. United
3-Liverpool
4-Tottenham
5-Chelsea
6-Arsenal
7-Burnley
8-Leicester City
9-Everton
10-Watford
11-Bournemouth
12-B&H Albion
13-West Ham
14-Huddersfield
15-Newcastle
16-Southampton
17-Crystal Palace
18-Swansea City
19-Stoke City
20-W. Bromwich

P	J	V	
72 27 23
59 28 18
57 28 16
55 28 16
53 28 16
45 27 13
37 28 9
36 28 9
34 28 9
33 28 9
32 28 8
31 28 7
30 28 7
30 28 8
29 28 7
27 28 5
27 28 6
27 28 7
26 28 6
20 28 3

Itália
Serie A
E	D
3 1
5 5
9 3
7 5
5 7
6 8
10 9
9 10
7 12
6 13
8 12
10 11
9 12
6 14
8 13
12 11
9 13
6 15
8 14
11 14

1-Napoli
2-Juventus
3-Lazio
4-Internazionale
5-Roma
6-Sampdoria
7-Milan
8-Atalanta
9-Torino
10-Fiorentina
11-Udinese
12-Bologna
13-Genoa
14-Chievo
15-Cagliari
16-Sassuolo
17-Crotone
18-SPAL 2013
19-Hellas Verona
20-Benevento

P	J	V	
69 26 22
65 25 21
52 26 16
51 26 14
50 26 15
44 26 13
44 26 13
38 25 10
36 26 8
35 26 9
33 26 10
33 26 10
30 26 8
25 26 6
25 26 7
23 26 6
21 26 5
20 26 4
19 26 5
10 26 3

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
3 1
2 2
4 6
9 3
5 6
5 8
5 8
8 7
12 6
8 9
3 13
3 13
6 12
7 13
4 15
5 15
6 15
8 14
4 17
1 22

1-Paris SG	
2-Monaco
3-Marseille
4-Lyon
5-Montpellier
6-Nantes
7-Rennes
8-Bordeaux
9-Nice
10-Guingamp
11-Dijon
12-Saint-Étienne
13-Caen
14-Strasbourg
15-Amiens
16-Angers
17-Toulouse
18-Troyes
19-Lille
20-Metz

P	J	V	
71 27 23
57 27 17
55 27 16
50 27 14
39 27 9
39 27 11
38 27 11
36 27 10
36 27 10
35 27 9
35 27 10
34 27 9
32 27 9
31 27 8
29 27 8
28 27 6
28 27 7
28 27 8
27 27 7
19 27 5

E	D
2 2
6 4
7 4
8 5
12 6
6 10
5 11
6 11
6 11
8 10
5 12
7 11
5 13
7 12
5 14
10 11
7 13
4 15
6 14
4 18

P	J	V	
1-B. München
60 24 19
2-B. Dortmund 41 24 11
3-Schalke 04
40 24 11
4-E. Frankfurt
39 24 11
5-B. Leverkusen 38 24 10
6-RB Leipzig
38 24 11
7-B. M´gladbach 34 24 10
8-FC Augsburg
32 24 8
9-TSG Hoffenheim 32 24 8
10-Hannover 96 32 24 8
11-Hertha BSC
31 24 7
12-Stuttgart
30 24 9
13-SC Freiburg
29 24 6
14-W. Bremen
26 24 6
15-Wolfsburg
25 24 4
16-Mainz
24 24 6
17-Hamburger SV 17 24 4
18-FC Köln
17 24 4

E	D
3 2
8 5
7 6
6 7
8 6
5 8
4 10
8 8
8 8
8 8
10 7
3 12
11 7
8 10
13 7
6 12
5 15
5 15

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal

dá a volta, Sporting volta
a ganhar à justa e FC Porto
segue firme na liderança
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Benfica

A

24.ª jornada da Liga não trouxe tropeções no topo da Liga. Mais uma ronda, o
Sporting, que voltou a ganhar nos descontos,
a passar o papel de reviravolta para o Benfica
e o FC Porto novamente de mão cheia. Portistas com 64 pontos, Benfica e Sporting com
59. Distâncias iguais no topo da tabela, a dez
jornadas do fim, na antecâmara de um clássico que pode ser decisivo no Dragão: o FC
Porto-Sporting.
Na Capital do Móvel, o Benfica foi a primeira
das equipas do pódio da Liga a entrar em campo. A bom sofrer, após o golo de Luiz Phellype
aos nove minutos, Jonas resolveu a situação para
os encarnados já dentro dos últimos 20 minutos,
antes de Rafa confirmar na compensação (1-3).
A pontaria do brasileiro volta a ser decisiva e
o melhor marcador da Liga já leva 27 na conta
pessoal.
As águias estiveram provisoriamente a dois
pontos do líder, FC Porto, que voltou a arrasar o
Portimonense. Vitória vincada, 1-5, mesmo sem
Alex Telles, Corona, além de Danilo, Ricardo e
Aboubakar. Tal como na primeira volta, chapa
cinco aos algarvios, desta feita em Portimão, na
estreia de Diogo Dalot no campeonato. Os dragões sustêm a mão cheia de pontos na frente por
mais uma jornada, ultrapassando os 100 golos
esta época.
Uma ronda que começou na sexta-feira, em
Vila do Conde, com nulo – o único da jornada
– entre Rio Ave e Desp. Aves (0-0). Os vila-condenses interromperam uma série de quatro
vitórias seguidas em casa, em paralelo com a
melhor fase dos avenses na Liga. O efeito José
Mota já denota frutos, antes do compromisso da
Taça: quatro jornadas sem perder são recorde
esta época. Mais que isso, os avenses ganharam
pontos aos cinco oponentes abaixo na tabela. Por
outro lado, o tropeção caseiro custou ao Rio Ave
a aproximação dos três mais diretos oponentes.
Desp. Chaves, Marítimo e Boavista não vacilaram no seu reduto e aproximaram-se da equipa
de Miguel Cardoso.
Em Trás-os-Montes, a equipa de Luís Castro

Portugal

Tunísia

e

seleção portuguesa de futebol vai receber
Tunísia, em 28 de maio, e a Argélia, em
07 de junho, em jogos de preparação para
o Mundial2018, anunciou hoje a Federação
Portuguesa de Futebol (FPF).
Sem divulgar locais e horários dos encontros, a
FPF dá conta do agendamento destes dois jogos
particulares frente a duas seleções que também
vão disputar o campeonato do mundo,
na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho. Pelo meio, a equipa das ‘quinas’ vai
visitar a Bélgica, em 02 de junho, também em jogo particular.
Portugal defronta pela segunda vez a
seleção tunisina, com quem empatou
1-1, no Estádio do Restelo, em Lisboa,
sob o comando técnico de Agostinho
Oliveira, em 12 de outubro de 2002, na
preparação para o Euro2004, com o golo
luso a ser marcado por Pauleta, e vai es-

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V

20
18
18
17
11
10
9
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9
7
7
7
5
5
4
6
6
4

E

D

4
5
5
1
4
6
6
3
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6
6
4
7
6
9
3
2
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GM GS

0
1
1
6
9
8
9
11
13
11
11
13
12
13
11
15
16
13

66
48
62
49
31
31
21
27
32
36
22
27
24
26
26
23
20
18

12
14
16
23
31
35
30
32
46
41
34
37
35
44
44
46
34
35

24ª JORNADA

25ª JORNADA

Rio Ave 0-0 Desp. Aves
Belenenses 1-0 Feirense
Marítimo 3-2 V. Guimarães
Paços Ferreira 1-3 Benfica
Chaves 2-0 Estoril Praia
Boavista 4-0 V. Setúbal
Portimonense 1-5 FC Porto
Braga 1-0 Tondela
Sporting 1-0 Moreirense

02/03 FC Porto 15:30 Sporting
03/03 Feirense 11:00 Boavista
Benfica 13:15 Marítimo
Estoril Praia 15:30 Braga
04/03 Tondela 6:45 Chaves
Moreirense 11:00 P. Ferreira
V. Setúbal 13:00 Rio Ave
Guimarães 15:15 Belenenses
05/03 D. Aves 15:00 Portimonense

Melhores marcadores

J	G
24
27
21
20
23
20
21
15

1 Jonas [Benfica]
2-Bas Dost [Sporting]
2-Moussa Marega [FC Porto]
4-Vincent Aboubakar [FC Porto]

Estatísticas da primeira liga

os quatro primeiros, sublinhando-se como uma
das boas surpresas da Liga – pela classificação
e pelo futebol quase sempre agradável. O quinto
posto do Rio Ave está a um só ponto. O Estoril,
após três vitórias consecutivas, sofreu o terceiro
desaire em série e tem um ponto à maior para a
zona de descida.
Vamos à ilha da Madeira, para falar do primeiro triunfo do Marítimo nas últimas dez jornadas:
3-2 ante um V. Guimarães derrotado no primeiro
jogo pós-Pedro Martins. Minhotos não pontuam
fora há mais de dois meses e meio, enquanto os
insulares parecem gostar dos ares do Minho. A
última vitória dos verde-rubros em casa, para a
Liga, fora a 11 de dezembro último: 1-0 ao Sp.
Braga.

prepara ataque ao

com receções a

A

somou a segunda vitória consecutiva ante o Estoril (2-0) novamente sem sofrer golos. Desde a
quarta jornada, os flavienses só perderam com

PTS J

1-FC Porto
64
2-Sporting
59
3-Benfica
59
4-Braga
52
5-Rio Ave
37
6-Chaves
36
7-Marítimo
33
8-Boavista
33
9-V. Guimarães 29
10-Portimonense 27
11-Belenenses 27
12-Tondela
25
13-Desp. Aves
22
14-P. Ferreira
21
15-V. Setúbal
21
16-Estoril Praia 21
17-Feirense
20
18-Moreirense
19

Mundial

Argélia

trear-se diante da Argélia.
Além destes três encontros, Portugal, que integra o Grupo B do Mundial2018 juntamente com
Espanha, Marrocos e Irão, vai realizar dois jogos
particulares em março, frente ao Egito, no dia
23, em Zurique, e à Holanda, três dias depois,
em Genebra.

Melhor Ataque
Pior Ataque
Melhor Defesa
Pior Defesa
Mais Goleadas
Mais Vitórias
Menos Vitórias

FC Porto
Moreirense
FC Porto
V. Guimarães +1
FC Porto
FC Porto
Moreirense +1

		
1-Santa Clara
2-Académica
3-FC Porto B
4-Penafiel
5-Arouca
6-Ac. Viseu
7-Leixões
8-Nacional
9-FC Famalicão
10-V. Guimarães B
11-Sp. Covilhã
12-Benfica B
13-Varzim
14-Cova da Piedade
15-Sporting B
16-U. Madeira
17-UD Oliveirense
18-Braga B
19-Gil Vicente
20-Real

66 Golos
18 Golos
12 Pontos sofridos
46 Golos Sofridos
10 Goleadas
20 Vitórias
4 Vitórias

P

J

V

E

D

GM

GS

45
44
44
43
43
41
40
37
36
36
35
35
34
32
31
30
29
26
24
20

26
26
25
26
26
26
26
24
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
26

13
13
14
12
12
10
10
9
10
11
9
10
9
9
8
8
7
5
5
5

6
5
2
7
7
11
10
10
6
3
8
5
7
5
7
6
8
11
9
5

7
8
9
7
7
5
6
5
10
12
9
11
10
12
11
12
10
10
12
16

34
46
38
36
29
35
33
41
34
34
23
36
29
26
32
30
26
27
20
33

27
30
30
31
24
28
29
33
35
37
24
43
28
28
42
33
33
36
29
42

taça
de portugal
		
FC Porto - Sporting
Desp. Aves - Caldas

1ª Mão	
1-0
28/02 15h15

europa league

Oitavos-de-Final
1ª Mão
Juventus - Tottenham
2-2
FC Basel - Manchester City
0-4
FC Porto - Liverpool
0-5
Real Madrid - Paris SG	
3-1
Chelsea - Barcelona
1-1
Bayern München - Besiktas
5-5
Shakhtar Donetsk - Roma
2-1
Sevilla - Manchester United
0-0

UEFA Champions League
C. Zvezda (0-1) CSKA Moskva
Astana (4-6) Sporting
Nice (2-4 )Lokomotiv
B. Dortmund (4-3) Atalanta
Real Sociedad (3-4) Salzburg
Spartak Moskva (3-4) Athletic
L. Razgrad (0-4) Milan
Marseille (3-1) Braga
Ostersunds FK (2-4) Arsenal
Celtic (1-3) Zenit
AEK (1-1) Dynamo Kyiv
Napoli (3-3) RB Leipzig
Steaua Bucuresti (2-5) Lazio
FC Kobenhavn(1-5)A. Madrid
Partizan (1-3) Plzen
Lyon (4-1) Villarreal

2017/2018
1ª Mão
0-0
1-3
2-3
3-2
2-2
1-3
0-3
3-0
0-3
1-0
1-1
1-3
1-0
1-4
1-1
3-1

2ª Mão
18/04
18/04

2ª Mão
07/03 14:45
07/03 14:45
06/03 14:45
06/03 14:45
14/03 14:45
14/03 12:00
13/03 14:45
13/03 14:45
2ª Mão
1-0
3-3
1-0
1-1
2-1
1-2
1-0
1-0
1-2
3-0
0-0
0-2
5-1
1-0
2-0
0-1
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Olhando a mulher que eu amo
andar, mais um
vez,
deu-me
muita felicidade. Eu acredito
em Deus e ele
guiou-me ao escritório de José.
A mão de Deus
e a sabedoria de
José curaram a
paralisia da minha mãe.
Manuel Correia

A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

Depois de quase ter
perdido a minha casa
e viver na rua, agora
sou próspera e feliz.
O “ex” da minha esposa pagou um feiticeiro para arruinar-me, mas José e o seu
poder livrou de todas
as ações do mal e me
elevou
novamente
para a prosperidade.
Agora estou mais feliz do que nunca.
Vicente Tavares

Eu gastei muito
dinheiro em psíquicos que me fizeram promessas
que nunca realizaram-se.
Eles só aproveitaram do meu amor
por ela e o meu desespero.
Obrigado José por
ser diferente e dar-me resultados rápidos e eficazes.
Francisco Duarte

