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Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAs IrO

www.globex2000.ca            514 933 2555

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

Ville St. Laurent Galeries Saint-Laurent 2089 Bl. Marcel-Laurin H4R 1K4
Laval Galeries Laval 1545 Boul. le Corbusier H7S 2K6
Longueuil Place Désormeaux 2877 Chemin Chambly J4L 1M8

2090 Ave. Union H3A 2C2 
*
*

*
*
*

Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles

Converter antes de partir…

 
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Globex Portuguese add.pdf   1   8/17/2016   1:54:19 PM

grElhadOs sObrE carvãO

No palco são artistas, No
dia seguiNte são carpiNteiros

são mais de 3 mil os talentos 
escondidos no meio do Atlân-

tico, perdidos na lavoura, na fun-
ção pública ou nas carpintarias 
da Ilha terceira
Aconchegam a viola entre os bra-

ços, já de ar cansado e noite dentro. 
Olham para o papel para relem-
brar as rimas e afinam a garganta 
e os instrumentos como se fossem 
profissionais. Amadores que sei 
serem, estou nos ensaios do grupo 

dos Rapazes das 12 Ribeiras a pre-
parar o ouvido para uma voz pouco 
profissionalizada, com um sorriso 
de compaixão mesmo a jeito de se 
fazer notar. Eis quando sai gargan-
ta fora, uma voz que levada a qual-
quer palco profissional, faria muitos 
aplaudir de pé. A ela junta-se uma 
outra e depois uma terceira...fico 
estasiada com o ritmo, com as gra-
ças das letras e com as vozes que as 

Continuação na página 6 emitido aviso de Navegação
juNto à ilha do pico
A autoridade marítima emitiu 

esta terça-feira um aviso à na-
vegação junto ao cais comercial da 
madalena, na ilha do pico, que na 
segunda-feira foi já fustigado por 
ondas de 13 metros que provoca-
ram danos num bar e no museu dos 
cachalotes e lulas.
«O bloco da muralha do porto, de 

grande dimensões, desprendeu-se e 
caiu na zona molhada do Porto da 

Madalena, no extremo sul do molhe 
norte (cais comercial), diminuindo 
a sonda reduzida disponível. Toda a 
navegação deve proceder com cau-
tela e dar o necessário resguardo à 
zona descrita», refere em comuni-
cado o capitão Rafael da Silva. Se-
gundo o Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera (IPMA) a ondula-
ção de segunda-feira foi «invulgar 
e não estava prevista».
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pAlAvrA DO DIrEtOriNteNsificar a
preseNça da igreja 

Entendeu o Bispo de Angra, D. João 
Lavrador, convocar o Conselho Pas-
toral Diocesano, composto maiorita-
riamente por leigos, pois neste tempo 

novo para a Igreja, ela deve estar atenta aos sinais que 
nos chegam todos os dias. é evidente o cada vez maior 
distanciamento entre a doutrina pregada e a sociedade do 
nosso tempo, pelo que importa perceber as causas deste 
afastamento e procurar as respostas e ir ao encontro das 
pessoas.
Em boa hora, o Bispo de Angra, na ânsia de encontrar 

soluções para uma eficaz evangelização das comuni-
dades cristãs das nossas ilhas, promovendo o diálogo 
e uma comunhão entre todos e dada a necessidade de 
consciencialização de que a Diocese é um todo e todas as 
ouvidorias merecem igual interesse dos que coordenam 
a pastoral diocesana, propôs aos leigos alguns temas de 
reflexão, mormente quanto à organização e dinamização 
da Diocese, configurando a sua descentralização territo-
rial, no intuito de uma maior proximidade com os cristãos.
Como se antevia, não foi um tema pacífico a proposta 

de criação de 3 zonas pastorais, a saber: Centro, com a 
Terceira, S. Jorge e Graciosa; Oriental, com S. Miguel e 
Santa Maria; Ocidental, com Faial, Pico, Flores e Corvo. 
Alguns dos conselheiros, manifestaram as suas preocu-
pações quanto a esta tipologia de divisão pastoral. Mesmo 
assim, a proposta foi aprovada por maioria, tendo-se mes-
mo chegado a uma sugestão de haver 4 zonas, em que 
Flores e Corvo constituiriam uma Zona Pastoral, enquanto 
as ilhas do Triângulo (S. Jorge, Pico e Faial) outra zona e a 
Terceira constituiria uma outra com a Graciosa e a Vigaria 
de S. Miguel permanecia com Santa Maria.
No longo debate, foi chamada a atenção para o facto da 

Diocese de Angra ter sido, mesmo muito antes da autono-
mia, a única instituição insular que não só instaurou uma 
verdadeira unidade açoriana, como foi capaz de praticar 
uma governação eclesiástica baseada na unidade e com 
resultados visíveis nos Açores ao longo dos séculos.
Outra matéria de relevante importância, debatida exaus-

tivamente no Conselho diz respeito à necessidade de 
formação dos leigos, tendo sido aprovada a proposta de 
criação de uma Vigararia para a formação, dotando-a de 
um Vigário Episcopal que coordenará os setores que se 
dedicam à formação de leigos e à promoção de iniciativas 
indispensáveis no âmbito laical, amplamente apoiada, en-
quanto que a formação do clero ficará a cargo do Seminá-
rio de Angra.
Com a criação desta Vigararia, será mais fácil interagir 

com os diversos sectores de formação da Diocese, no 
sentido de uma melhor cooperação na implementação dos 
conteúdos propostos por cada um deles, possibilitando 
uma uniformização das práticas e melhor divulgação das 
matérias pastorais, procurando-se enraizar nas comunida-
des o sentimento de envangelização e partilha.
Por outro lado, foi entendimento que é indispensável 

olhar com atenção para a reorganização das Ouvidorias, 
tendo em vista corresponderem territorialmente a uma 
natural organização pastoral, pois umas são demasiado 
grandes e outras demasiado pequenas.
A Igreja açoriana desde sempre apostou na pastoral so-

cial como resposta atenta para com os excluídos e desfa-
vorecidos, pois a ação das inúmeras instituições de cariz 
religioso existentes no Açores procuram prestar assistên-
cia e promover a caridade e não apenas a solidariedade, 
numa ação libertadora da totalidade da pessoa humana, 
bem como na promoção da sua dignidade, trabalho este 
que deve continuar a ser concertado com outras entidades 
privadas e públicas. A este propósito, foi analisada entre 
outras situações de marginalidade, a educação para a in-
clusão, o acompanhamento de proximidade, os jovens em 
situação de risco e a família. 
Com as iniciativas que se desenvolvem em toda a Dioce-

se, é importante juntar esforços e apontar estratégias para 
que todos consigam trabalhar em rede e assim possibilitar 
uma maior eficácia nas respostas sociais, indo ao encon-
tro de soluções que minimizem os impactos negativos das 
situações de risco. O Bispo de Angra lançou um desafio, 
que é um desafio a todos os cristão dos Açores, no sen-
tido de serem líderes de renovação nas comunidades e 
sectores da vida pastoral onde se inserem através do tes-
temunho e da partilha, respondendo ao apelo de Jesus 
Cristo- `assim como Eu fiz, fazei vós também, com o qual 
a Igreja em cada uma das comunidades cristãs se renova 
e é sinal de esperança para o mundo de hoje.
Por outro lado, um repto ficou no ar, no sentido dos lei-

gos se associarem nos Açores e promoverem a Doutrina 
Social da Igreja, tendo em vista a transformação da socie-
dade com a força do Evangelho, num desafio com critérios 
católicos na sua aplicação e ressonância nas questões 
sociais.

facebook debaixo da Água

Navegar no facebook, Instagram ou twiter é divertido. É pelo 
menos a sensação que nos fica da visita virtual aos amigos, na 

maioria desconhecidos, seguindo pela marginal a desvendar a evo-
lução da vida com a ajuda das fotografias entre mar e terra. Será 
que nos expomos demasiado nas redes sociais a mostrar coisas de-
mais das nossas vidas?
Todos têm novelos de histórias para desfiar à sua volta, onde tudo fica 

a rebentar pelas costuras e sem tempo para dormir. Haverá dúvidas 
quando se coloca no Facebook fotografias dos filhos ou do peixe gre-
lhado, quando se desabafa sobre o vizinho e se mostra a rua, quando 
se vai de férias com datas e tudo identificando também o local onde 
estamos. 
É tudo isto!... 
E mais possibilidades conhecidas, que permite de chegar à conclusão 

que sim, que andamos a revelar demasiado sobre as vidas das pessoas, 
arrepiar caminho em qualquer coisa que diga menos sobre as pessoas 
é uma reflexão importante e melhor do que andar a secar a roupa mu-
lhada, não por culpa do Facebook, mas de certos cursos de água devas-
tadores.
Mas o problema também não é uma bela entrada de polvo laminado 

com azeite e alho, mas quando não somos nós a partilhar estes detalhes, 
mas outra pessoa que está ali perto. Num local público estamos expos-
tos aos olhos de todos, mas isso não dá o direito a alguém a escrever 
no Facebook que está um tipo com a barba por fazer a comer polvo e a 
cheirar a alho. Isto é no mínimo intrusivo na vida alheia. 
Gostam de soltar bitaites sobre o mundo em redor, ainda que isso sig-

nifique escrever um disparate sobre o desgraçado que se cruzou com 
ele/a na rua, no café, no autocarro e tiram conclusões precipitadas so-
bre o que viram e não sabem interpretar mas acreditam que dará origem 
a um post com muitos likes. 
Nada sabem sobre as circunstâncias dos episódios a que assistiram 

mas pouco importa. Não estão a escrever notícias para o jornal Le De-
voir mas a gozar com alguém numa rede social.
O julgamento sumário na internet aplica-se também às nossas rela-

ções. A forma como se faz um cumprimento, as conversas que temos 
ou o que compramos, servem também para a radiografia que alguém 
poderá partilhar com pessoas que não conheçamos e claro lá vai parar 
ao Facebook, com a indicação de que a pessoa deve ser uma besta e 
negligente porque não se preocupa com a nutrição. 
As descargas devastadoras nas redes sociais são uma violência e 

são regularmente invocados o tédio o racismo ou o azarado esque-
cimento da «gratificação» da praxe. 
O tempo é o maior dos bens e não podemos guardá-lo. O tempo 

só serve para ser vivido e que melhor forma de vivê-lo senão com 
aqueles que amamos.
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AgendA comunitáriA

matinée de Peniche
5 dE MarÇO dE 2017 às 13h

Sopa de peixe, entrada,
Feijoada de marisco,

sobremesa
Amigos de Peniche

animação musical José Sousa
rEsErvE O sEu lugar: apc: 514 844-2269;

j. FErnandEs 514 501-1278; c. rOsáriO 514 255-4849

jOrgE cOrrEIA
jcorreia@avozdeportugal.com

dia da mulher 
O Clube Oriental celebra dia 11 de março de 2017 pelas 
19hs, jantar da primavera com o DJ Entre-nós. A ementa 
desta noite será com uma entrada sopa, salada, sobre-
mesa e prato principal coelho no forno a chefe Silva jun-
tos fazemos a festa. O Oriental sabe receber todos com 
amizade esperamos p’ro si.

amigos do espírito
saNto do West-islaNd
Os Amigos do Espírito Santo do West-Island organiza a
a sua festa tradicional da Matanca do Porco no dia 18 da 
março de 2017 às 19h. Custo 25 Morcelas, 571 Cherrier
L’ile Bizard, H9E 1J7. Reserve o seu espaço; José da 
Silva: 450 424-1534.

perceção

Os recentes episódios dos 
sms entre o ministro das 

finanças Mário Centeno e António Domin-
gues, assim como das saídas de dinheiro de 
portugal para offshores que não foram repor-
tadas ou controladas antes de tudo revelam 
que o problema reside nas pessoas.
Nestes casos devemos evitar entrar no bate-

-boca defendendo o lado com que simpatizamos, 
atacando vorazmente aquele com que antipatiza-
mos pois isso não é frutífero. Se podemos e deve-
mos criticar, chamar a atenção, e acima de tudo 
exigir, como cidadãos, aos nossos representantes 
políticos uma postura honesta, íntegra, leal não 
só para com os seus eleitores mas também para 
com aqueles que não alinham com o mesmo pen-
samento político, isso não nos devia habilitar a 
entrar em contendas circenses que hoje em dia, 
e em particular em Portugal, são alimentadas 
por inúmeras personalidades. Não há força po-
lítica que se possa arrogar a uma posição moral 
de superioridade pois quando em posição de po-
der resvalam para posições e atitudes que antes 
criticavam, acrescidas dos defeitos de prepotên-
cia e de intolerância. Mais uma vez isto revela 
as pessoas que formam essas forças políticas, o 
que de forma caricata apresenta semelhanças in-
críveis apesar da aparente defesa de pontos de 
vista opostos. Da “esquerda” à “direita” o poder 
corrompe: por isso vemos um governo de “es-
querda” promover austeridade sem lhe chamar 
austeridade, enquanto sindicatos e movimentos 
afins se mantêm tranquilos, esquecendo as ma-
nifestações de rua e as suas exigências por vezes 
exageradas; uma direita que se diz defensora do 
empreendedorismo, no entanto preocupada ape-
nas com as grandes transações e privatizações 
que alimentam os grandes intermediários e es-
critórios de advogados, dilapidando as grandes 

empresas portuguesas, deixando de lado o pe-
queno e médio empreendedor, carregado de bu-
rocracias e exigências legais.
Mais do que nunca, com as novas tecnologias 

que permitem a circulação de informação, e de-
sinformação, a velocidades alucinantes, a per-
ceção do que se lê e ouve assume importância 
primordial. Sou de opinião que são muito poucos 
aqueles que são capazes de “digerir” a informa-
ção que recebem, não por falta de qualificação 
técnica, mas sim pela passividade com que as-
sumem aquilo que lhes chega. É certo que não 
é fácil, mas cada vez menos se faz esforço para 
discernir o teor e alcance da informação divul-
gada.
Voltando aos factos acima citados dos sms e dos 

dinheiros saídos para offshores, sem dúvida que 
devem ser averiguados, e se houver ilícitos estes 
devem ser levados à justiça e seus autores res-
ponsabilizados, politicamente ou criminalmen-
te, de acordo com a gravidade desses mesmos 
ilícitos. Agora cabe ao cidadão ter uma postura 
que elimine ou pelo menos minimize as possi-
bilidades de iludirem a sua perceção, e conse-
quentemente, a sua opinião e atitude perante a 
realidade.

festa do chicharro,
vai ser p’rÁ espiNha
A Festa do Chicharro da Associação Saudades da Terra 
Quebequente, que realiza a sua festa no dia 8 de abril, 
informa a comunidade que a sala já está EsgOtada.
O seu presidente quer agradecer todo o apoio que dá a 
sua organização, e que vai ser P’rá Espinha
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4ª-FEira 1 dE MarÇO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Filhos da Nação
5:30 O Outro Lado
6:21 Sabia Que?
6:44 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Cortiça
 Sociedade Civil
10:09 A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:00 Mundo Automóvel
14:09 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:03 A Minha Tese
16:34 Brainstorm
17:17 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:46 Palavra aos Diretores
21:19 Brainstorm
22:02 Notícias do Atlântico
23:04 O Sábio
23:50 Janela Indiscreta
0:22 Grande Entrevista
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira 2 dE MarÇO                   
1:30 Bom Dia Portugal
4:58 Palavra aos Diretores
5:32 Grande Entrevista
6:25 Sabia Que?
6:52 Zig Zag
7:23 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Sociedade Civil
9:11 Zig Zag
10:09 A Praça
12:13 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:55 Tech 3
14:10 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Príncipes do Nada
16:37 Brainstorm
17:24 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:43 Sim, Chef
21:10 Brainstorm
21:53 Fatura da Sorte
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:48 Grande Área
0:32 Madeira Prima
1:00 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira 3 dE MarÇO                    
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Sabia Que?

7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Sociedade Civil
10:45 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
17:00 Brainstorm
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Curso de Cultura Geral
0:45 Duquesa
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Tudo é Economia

sábadO 4 dE MarÇO               
1:30 Tudo é Economia
2:00 A Grandiosa Enciclopédia
 do Ludopédio
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:45 BERD e ConstruGomes
 Network Negócios 2017
6:30 Sabia Que?
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Voz do Cidadão
9:30 Zig Zag
10:00 Sociedade Civil
11:00 Podium
12:00 Atlântida - Madeira 2017
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 A Minha Tese
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 G AIR Training
 Centre e SATA
 Network Negócios 2017
21:15 Donos Disto Tudo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa
 com Herman José
0:15 Varizes
 Diga Doutor
1:00 Príncipes do Nada
1:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 5 dE MarÇO                 
1:30 O Princípio da Incerteza
2:00 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Palácio da Pena
 Visita Guiada

jOsÉ DA cONcEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

o mestre do perdão

A vida social é uma fonte 
de prazer e um mercado 

de stress. Ter amigos, filhos, 
colegas de trabalho, com-

panheiros de desporto. Irriga a emoção com 
alegria, mas, frequentemente, também causa 
sofrimento. pontos de vista distintos, atitudes 
egoístas, rejeições, reacções agressivas fazem 
parte do caldeirão das emoções das relações 
sociais.
Não é possível viver em sociedade isento de 

riscos. Viver com milhares de animais não nos 
expõe a frustrações, mas, se vivermos com um 
ser humano, é impossível evitá-las, por mais sau-
dável que seja a relação. Jesus conhecia a com-
plexidade das relações humanas. As caracterís-
ticas da sua personalidade eram uma verdadeira 
enciclopédia sobre como ter qualidade de vida 
vivendo em sociedade. Ele tinha um grande pra-
zer no convívio social, doar-se aos outros regava 
a sua vida de sentido, não esperava o retorno das 
pessoas; Sabia que todos perdiam a paciência e a 
coerência nos focos de tensão, tinha consciência 
de que os fortes compreendem e os frágeis con-
denam, amava as pessoas independentemente 
dos seus erros; Apaziguava a sua emoção ao usar 
a arte do perdão.
Há muito que dizer sobre cada uma destas ca-

racterísticas, mas gostaria de comentar aqui a arte 
do perdão. A arte do perdão está relacionada com 
as demais características. Ela é uma ferramenta 
que poucos sabem usar. Psiquiatras e psicólogos 
tornam áridos os solos da sua psique, porque não 
são treinados a desenvolver na universidade des-
sa bela arte.
A primeira pessoa a beneficiar do perdão é 

aquele que perdoa e não aquele que foi perdoa-
do. Jesus não levava para o teatro da sua mente 
os seus conflitos pessoais. Ele pregava e vivia a 
arte do perdão. Ninguém era seu inimigo, nin-
guém lhe roubava a paz.
Como conseguia ele perdoar a pessoas tão 

injustas e ser livre? O seu segredo era que ele 
primeiro compreendia e depois perdoava. Não 
perdoava por perdoar. Perdoava porque com-
preendia as misérias psíquicas ocultas das pes-
soas que o feriam. Para ele os agressivos, impul-
sivos e discriminadores eram violentos consigo 
mesmos, escravos dos seus conflitos. Perdoava 
sem esforço. Aquietava a sua emoção, lidera-
va os seus pensamentos e dormia tranquilo no 
terreno das rejeições e das mágoas. Quem não 
resolve os seus sentimentos de culpa alimenta a 
ansiedade, quem não resolve as suas frustrações 
destrói a sua tranquilidade. Aquele que não vê 
o que se esconde por detrás dos seus erros, será 
intolerante e autopunitivo consigo mesmo, não 
aceitará os seus erros, exigirá demasiado de si 
mesmo. Se você não compreender o que se es-
conde por detrás das falhas dos outros, desistirá 
deles. Para perdoar, não basta amar, é preciso 
pensar e compreender. Ao morrer na cruz, o mes-
tre da vida disse: <<Pai, perdoa-lhes porque eles 
não sabem o que fazem>> Ele perdoou aos seus 
carrascos, porque compreendeu que eles eram 
escravos do sistema social. Foi livre até enquan-
to morria. Que homem é esse que demonstrou 
qualidade de vida emocional até quando o seu 
corpo agonizava? A sua psicologia era profun-
da. O amor, a compreensão e o perdão teciam a 
sua alma. Saiba que por trás de uma pessoa au-
toritária se esconde uma pessoa frágil. Por detrás 
de uma pessoa agressiva esconde-se uma pessoa 
infeliz. Surpreenda-as, elogie-as, perdoe-lhes. 
Dentro das pessoas mais complicadas há uma 
criança que precisa de atenção e carinho.

caNadÁ quer estÁtua de desceNdeNte
iNdígeNa de pioNeiro luso em lisboa
A embaixada do canadá em portugal está a 

promover a instalação em lisboa de uma 
estátua assinada por luke marston, tetraneto 
de joe silvey, baleeiro açoriano, pioneiro da 
colonização canadiana e hoje um símbolo de 
integração.
Canadá assinala este ano os 150 anos 

da proclamação da independência e as 
suas missões diplomáticas em todo o 
mundo estão a preparar uma série de 
eventos culturais.Portugal não é ex-
ceção e a instalação daquele trabalho 
-- entre uma série de acontecimentos 
culturais previstos para decorrer ao 
longo do ano - seria o melhor corolário 
do exemplo da relação que une os dois 
países, de acordo com o embaixador canadiano 
em Lisboa, Jeffrey Marder.”
Queremos aproveitar este aniversário para mar-

car a presença canadiana em Portugal continen-
tal e nos Açores e celebrar com os portugueses 
esse momento importante” do nascimento de 
um país, cujo “crescimento assenta desde a sua 
origem na diversidade”, começou por sublinhar 
Marder.Neste contexto, a história de Joe Silvey 
- ou do açoriano José ou João Silva - oferece um 
exemplo raro de boa convivência, de integração, 
da miscigenação entre os povos autóctones, hoje 
canadianos, e os colonos que começaram a che-

gar em força ao país na segunda metade do sé-
culo 19.Luke Marston é autor de uma instalação 
em bronze com cinco metros de altura, exposta 
no Parque Stanley, em Vancouver, desde abril de 
2015, que conta a história de Silvey, seu tetra-

-avô, e da sua família, exemplo notável de um 
“casamento” raro entre duas culturas, sem domí-
nio nem segregação, que hoje serve de exemplo 
à política de “reconciliação” promovida pelo 
Governo canadiano.”Shore to Shore” -- Costa a 
Costa -- é o nome da instalação, financiada com 
contribuições governamentais, canadianas e por-
tuguesas, dos Povos das Primeiras Nações indí-
genas, e da família de Silvey, através do próprio 
Luke Marston, um projeto entretanto continuado 
com publicação de um livro e a realização de do-
cumentário, que ainda não foi estreado”.

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanlon SanderS teiXeira
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632
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PoemA dA semAnA

cAsAl dA semAnA

O cd dE jiMMY Faria
a vEnda nO Marché sá

Os Açores são compostos 
por nove ilhas que ocu-

pam uma superfície de 2 329, 
67 km2, dividias em três grupos: o grupo 
oriental, o grupo central e o grupo ocidental, 
todos eles com diversos ilhéus nas imediações 
costeiras.
O grupo oriental é formado pelas ilhas de Santa 

Maria com superfície de 97 km2 e 6 000 habitan-
tes chamados Marienses, São Miguel com 747 
km2 e 125 000 habitantes (Micaelenses).
O grupo central é composto pelas ilhas da Ter-

ceira com 397 km2 e 57 000 habitantes (Tercei-
renses), Graciosa com 61 km2 e 4 400 habitantes 
(Graciosenses), São Jorge com 238 km2 e 9 000 

habitantes (Jorgenses),  Faial com 173 km2 e 15 
038 habitantes (Faialenses) e Pico com 447 km2 
e 15 000 habitantes (Picoenses).
O grupo ocidental é constituído pelas ilhas das 

Flores com143 km2 e 3 800 habitantes (Floren-
tinos) e o Corvo com 17 km2 e 430 habitantes 
(Corvinhos).
O descobrimento dos Açores tal como o da Ma-

deira é uma das grandes questões mais contro-
versas da história dos descobrimentos. Entre as 
várias teorias sobre este facto, algumas assentam 
na apreciação de vários mapas genoveses pro-
duzidos desde 1351, os quais levam os historia-
dores a afirmar que já se conheciam os Açores 
aquando do regresso das descobertas das ilhas 
Canárias realizadas cerca de 1340 a 1345, no rei-
nado de Afonso IV de Portugal.
Outras teorias referram que o descobrimento 

das primeiras ilhas (Santa Maria, S. Miguel e 
Terceira) foi efetuado por marinheiros ao serviço 
do Infante D. Henrique, embora não haja qual-
quer documento escrito que confirme e compro-
ve este facto. A apoiar esta versão existe apenas 
um conjunto de escritores posteriores, baseados 
na tradição oral, que se criou na primeira metade 
do século XV.

Algumas teses mais arrojadas consideram no 
entanto que a descoberta das primeiras ilhas 
ocorreu já ao tempo de Afonso IV de Portugal 
e que as viagens feitas no tempo do Infante D. 
Henrique não passaram de meros reconhecimen-
tos.
O que se sabe concretamente é que Gonçalo Ve-

lho chegou a ilha de Santa Maria em 1431 decor-
rendo nos anos seguintes o reconhecimento ou 
descobrimento de outras ilhas assim conta a his-
tória das ilhas escrita por o navegante português 
Diogo Sagres que começou a escrever sobre as 
ilhas no século XV.
O Infante D. Henriques mandou escrever uma 

carta dirigida ao seu irmão D. Pedro datada a 2 
de julho de 1439, nesta altura as ilhas das Flores 
e Corvo ainda não tinham sido descobertas.  En-
tretanto, o Infante D. Henriques com o apoio da 
sua irmã Dona Isabel de Portugal, Duquesa da 

Borgonha, mandou povoar a ilha de Santa Maria 
em 1432 por portugueses marinheiros principal-
mente do Algarve, do Alentejo, do Minho e da 
Estremadura. E assim as ilhas começaram a ser 
povoadas pelas primeiras expedições feitas pe-
los marinheiros portugueses, quando chegaram 
os primeiros navios portugueses a Santa Maria.
Agora com mais recente descobertas, Felix Ro-

drigues professor e investigador catedrático da 
Universidade dos Açores, indica a presença de 
navegadores muito antes da chegada oficial dos 
portugueses. Felix Rodrigues estudou profunda-
mente alguns destes achados e afirmou ao Ex-
presso que seria a maior descoberta arqueológica 
da Europa dos últimos 100 anos.
A ilha de São Miguel já era povoada em 1287, 

escreveu Virgílio Azevedo no Expresso a 20 fe-
vereiro de 2017.
O nome de Açores provem de  AÇOr,  uma 

ave de rapina diurna parecida com o falcão 
(gaivota) com um comprimento de aproxima-
damente de 50 cm, cor preta e ventre branco 
com manchas pretas asas e bico pretos, cauda 
cinzenta, manchada de branco, e pernas ama-
reladas que se diz que sobrevoava nos Açores. 
Era muito apreciada antigamente.

a descoberta dos açores?
frANcIscA rEIs
freis@avozdeportugal.com

quaNtos mistérios
cabem No Negro olhar teu

Para Vanessa Martins da Maia

Quantos mistérios... 
Cabem no magnânimo...

No negro olhar teu?
O que tu escondes? 

No cair da negra noite!
E todos foram dormir tranquilamente.

Amanheceu um novo dia 
é hora de ganhar as ruas 
Experimentar a luz do dia 

Minha querida divinal musa

Mas quantos mistérios...
Podem caber... 

No negro olhar teu?
Por quantos tortuosos caminhos... 
Percorresses até chegar até aqui?

Quantos mistérios podem caber... 
No magnânimo olhos teu?

Samuel da Costa é poeta em Itajaí

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.
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apreseNtamos a Nova padaria serafim 
sylvIO
mArtINs

Hoje em dia 
tudo é im-

portante para 
satisfazer a sua 

clientela. um produto de alta qua-
lidade, uma bela apresentação, 
produtos variados, perto e acessí-
veis, não esquecendo um outo  as-

pecto   muito importante no segre-
do de um bom negócio, que é: os 
seus empregados e proprietários. 
Eis o segredo que fez da Padaria 

Medeiros, uma das mais antigas pa-
darias portuguesas nesta linda cida-
de de Montreal. e que continua bem 
viva em Montreal. 
Esta padaria abriu as suas portas em 

1970 e em janeiro de 2006 mudou de 
senhorio . Desde esse ano a senhora 
Sabrina Pan continua , o que a famí-

interpretam!
São mais de 3 mil os talentos es-

condidos no meio do Atlântico, per-
didos na lavoura, na função pública 
ou nas carpintarias da Ilha Terceira. 
3 mil corações apaixonados pela arte 
dos palcos que só no Carnaval se 
enchem de coragem para se deixar 
levar por aquilo que lhe faz brilhar 
os olhos de verdade: a arte de repre-
sentar.
Um fenómeno, mais conhecido 

nos Estados Unidos do que no Con-
tinente (não fosse esta uma ilha de 
emigrantes), que os faz sentir meio 
abandonados e fechados sobre si 
próprios, mas que nem assim des-
motiva o povo da ilha. Esta é uma 
festa para o povo. Feita pelo povo. 
Não há, na Ilha Terceira, quem diga 
que não gosta do Carnaval terceiren-
se. Não há quem não o considere um 
fenómeno social que só quem bem 
o conhece o compreende e que pode 
ser um dos motivos da Terceira ser 
também conhecida pelo Parque de 
Diversões.
Eu fui conhecer esta organização 

desorganizada e levei umas horas a 
perceber a diferença entre Danças e 
Bailinhos e que Bailinhos não são os 
homens e as mulheres a dançar no 
salão de festas da aldeia. São na ver-
dade grupos de gente cheia de alma 
e criatividade, que se fecha humilde-
mente entre 4 paredes durante mais 
de 2 meses, todos os dias à noite, 
para escrever rimas e fazer músicas, 
escolher os assuntos (os temas que 
levam a palco chamam-se assim...), 
ensaiar, comer, beber, cantar e dan-
çar...
A tradição remonta não se sabe 

bem a quando. Diz-se que pode ter 

No palco são artistas, No dia seguiNte são carpiNteiros
influencias das danças medievais, no 
teatro de Gil Vicente ou do Brasil. 
Ou até noutros, sabe-la lá! O que é 
certo é que na época dos descobri-
mentos, por esta ilha, passavam po-
vos de todo o mundo e que qualquer 
um podia ter deixado influencias. 
Desde sempre os terceirenses se 
lembram que acontece este Carnaval 
e que é o mais bonito do mundo. São 
suspeitos, é verdade, mas também é 
verdade que é único! Imagine mais 
de 60 grupos, com 20 a 30 pessoas 
cada. Mais de 20 atuações, por gru-
po, em 4 dias e em cerca de 40 lo-
cais diferentes. Imagine milhares de 
pessoas a “correr danças” (pessoas 
que percorrem os locais onde acon-
tecem os Bailinhos” para assistir aos 
espetáculos) e a “gastar da mesa” (a 
comida que se partilha entre todos), 
a rir e a fazer rir com as graças que se 
prepararam nos últimos meses. Dra-
ma ou comédia, sátira social. São os 
acontecimentos que marcam a ilha 
e o mundo que são levados a palco.
Dos 8 aos 80 anos, todos têm o seu 
lugar. Desde os que nunca se senta-
ram num banco de escola aos mais 
graduados. O Carnaval da Terceira é 
de todos e para todos. E é endémi-
co. Lá, todos são artistas. No palco 
ou na produção. E de lá acaba por 
sair gente para os palcos da música, 
do teatro ou do design. Desta ilha 
vieram nomes como os de Nuno e 
Luís Gil Bettencourt (a que se jun-
ta agora também o da filha, Maria 
Bettencourt, que está a dar passos 
importantes nos Estados Unidos), 
o designer da Lacoste Luís Oli-
veira Baptista, Luís Filipe Borges, 
humorista e apresentador ou Vitor 
D´Andrade, ator atualmente na TVI.

lia Medeiros criou.
Em janeiro de 2017 para cele-

brar o seu 11º aniversário como 
proprietária e o 47º aniversário da 
padaria,procedeu a importantes 
renovações,afim de entrar numa 
nova geração da padaria, num “look” 
mais sofisticado e moderno, sem es-
quecer o lindo Galo de Barcelos.
A familia Medeiros está feliz por-

que a sua padaria continua bem forte 
na comunidade e considera a Sabri-
na como sua filha,uma que adora a 
comunidade portuguesa. A padaria 
continua a oferecer tudo o que é 
bom e vale a pena fazer uma visita a 
este lindo comércio situado no 5008 
Boul St-Laurent em Montreal.
Parabéns a esta linda aventura e que 

continue sempre nesta via.

O carnaval tem uma enorme impor-
tância na vivencia social e económi-
ca da ilha. Tudo pára, para que todos 
possam ir viver o carnaval. É um 
motor para a economia local ou não 

fosse a economia tudo o que mexe...
Conta-se que há gente que fica com 

os dedos em sangue de tanta viola 
tocar, ou sem voz de tantas horas a 
desgastar...talvez por isto se cha-
me Carnaval dos Bravos! Acontece 
porque a gente da Terceira quer que 
aconteça e nem para todos os que lá 
moram, o Carnaval se deve profis-
sionalizar e tornar-se num produto 
turístico. Este é um fenómeno que 
está a começar a estudar-se e que no 
futuro pode ser diferente. Goste-se 
mais ou goste-se menos, esta mani-
festação cultural tem tudo para fazer 
explodir uma indústria criativa na 
Ilha Terceira. O que falta? Descara-
mento! O mesmo descaramento que 
os terceirenses levam para o palco, é 
o que faz falta à marca Açores para o 
fazer chegar ao mundo. Se somos o 
país que tem mais passado para dei-
xar ao futuro, então preservem-se as 
tradições e os costumes, mas parti-

lhem-se com quem as voltou a valo-
rizar e está disposto a pagar para as 
conhecer. Enquanto isso não aconte-
ce, como diz a canção de despedida 
do grupo a que assisti aos ensaios, 

os terceirenses lá vão juntos, lado a 
lado neste trilho, num caminho en-
feitado pelo brilho de Carnaval...
Inspirada por tanto talento e em jei-

to de homenagem atrevo-me a fazer 
uma rima para o fim da minha via-
gem
O que ali acontece por dentro, des-

trava mil emoções mas importa tra-
zer para o centro o que mexe com os 
corações
Obrigada, Terceira por guardares 

dentro de ti tamanha brincadeira 
agora importa fazer dela uma enor-
me faladeira.
Depois de tudo isto, e de 4 dias na 

ilha a viver o espírito, só fica a faltar 
saber mesmo quem é “tê pai, jovê ta-
lento”*!
Até breve Terceira.
“Quem é tê pai”, é uma expressão 

muito usada entre terceirenses para 
saber de quem é filho determinado 
individuo.
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3 .89%

514-246-9008

Para
Vender ou

comPrar
*

aValiação Gratuita

informem-Se Sobre aS VantaGenS de trabalharmoS juntoS

não Procure maiS! aProVeite
a minha  eXPeriÊncia

ProfiSSional

antónio
GomeS

Vendido

ViLLe st-Laurent ViLLe Lorraine

Vendido

mirabel St-janVier

BungaLoW a ar aBerto coM BacHeLor, 3 Quartos e 2 Quartos no BacHeLor, 
espacioso, grande QuintaL piscina, garageM dupLa, coM terMo poMpa

proMoÇÃo
especiaL

notÁrio pago
atÉ 1000$*
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graNde carNaval da escola portuguesa

A comissão de 
pais, organi-

zou no passado dia 25 de fevereiro 
uma festa de carnaval para cele-
brar com boa disposição e muita 
alegria, a morte do entrudo.
 Presentes nessa grande noite: o 

Ministro das finanças o Sr. Carlos 
Leitão e esposa, o Sr. Cônsul Dr. 
Manuel de Sousa Guedes, a Dona 
Marisol Ribeiro da Caixa geral de 
depósitos, os Padres José Maria e 

Phong, os professores e claro as duas 
pessoas sem as quais não haveria es-
cola portuguesa: a Dona Zulmira e o 
Professor Barros. A Escola Primária  
Santa Cruz foi fundada em 1971 e 

uns anos depois a Escola Secundá-
ria Lusitana. Juntas chegaram a ter  
cerca de mil alunos, mais do que 

qualquer outra escola portuguesa no 
Canadá.
Duas alunas do oitavo ano deram as 

ElIzAbEtH
cArrEIrO
mArtINs
fOtOs DE
jOÃO ArruDA

boas-vindas às quinhentas pessoas 
presentes na sala, com uma pequena 
montagem fotográfica sobre a esco-

la. Uma finalista da Escola Lusitana 
cantou o hino português e o hino 
canadense num momento de muita 
emoção para as quinhentas pessoas 
presentes.
O rancho da casa: o Grupo Folcló-

rico português de Montreal- coração 
do Minho entrou alegre na sala a to-
car e cantar. Os dançarinos dirigidos 
por Paulo e Ricardo dançaram com 
habilidade e garra, modas do nosso 
Minho. Terminaram a atuação com 
um vira dedicado ao Professor Bar-
ros e ao Padre José Maria, Minhotos 
de gema , que felizes fitavam o espe-
táculo. O mágico Alacazam animou 

liNha aberta:
514 790.0251

coNtacto publicitÁrio:
514 366.2888

domiNgo das 16h às 18h
5877 papiNeau, moNtreal, qc

Produtora:
rosa velosa

os  mais pequeninos e não só  com os 
seus truques de magia com animais. 
Antes de passar ao baile abrilhanta-

do pelo conjunto Contacto,  o  Gru-
po Folclórico Campinos do Ribatejo 
de Montreal também trouxe alegria 
à  noite com as suas danças e um 
fandango dançado por dois rapazes 
sob o olhar atento do Paulo, líder do 
grupo.
Houve fartura de boa comida como 

já é habitual com a  equipa de José 
Fernandes . Da canja, ao bacalhau, 
passando pelo lombo de porco e 
legumes e terminando com fruta, 
gelado e sonhos. O jantar foi  bem 
servido pelos jovens da escola mas-

carados eles de raparigas e elas de 
rapazes.
Os professores subiram ao palco 

para receberem uma rosa e premia-
rem quatro alunos com os melhores 
disfarces. A responsável da comissão 
de pais chamou ao palco o professor 
Barros e a Dona Zulmira para lhes 
agradecer uma vida  dedicada ao en-
sino da língua e cultura portuguesa.
Neste primeiro carnaval da es-

cola portuguesa até tivemos uma  
rainha vestida a rigor, pena que o 
rei esqueceu-se da sua vestimenta 
em casa, mas como diz o ditado: é 
carnaval, ninguém leva a mal.
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514 342.8000
4525, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal

O seu sítio excecional
sobre o magníf ico cemitério

Notre-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

Os serviços oferecidos pelo
centro funerário Côte-des-Neiges são acessíveis para 

todo o típo de orçamento.

UM SÍTIO
EXCECIONAL

HOMENAGEAR A VIDA

HOMENAGEAR A VIDA
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INfOrmAÇÃO 
pArA quEm lÊ.

rEsultADO pArA 
quEm ANuNcIA.

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

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

www.solmar-montreal.com

aGÊnciaS
de ViaGenS

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

brunO cOsta
Cel.: 514.885.4724

dannY pEna
Cel.: 514.688.4576

pEdrO alvEs
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOiX inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

5938 st-hubert (Rosemont) 
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
FaMílias pOrtuguEsas

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

jOEM cOntabilistas
sEMprE Mais pErtO dE si

4242 Boul. St-Laurent 
Escritório 201

Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gilbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

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

contabiliSta

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

www.acaixa.ca

SerViçoS 
financeiroS

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

dentiSta

eletricidade

aGÊnciaS
funeráriaS

merceariaS

monumentoS

notárioS

Padaria

renoVaçõeS

4245 boul. st-laurent tel.: 514.281.0702

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

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo f. gonçalvesreStauranteS

imPortadoreS

SerViçoS conSulareS
EMbaiXada dE
pOrtugal EM Otava
645 Island Drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.

filarmónicaS
FilarMÓnica divinO EspíritO santO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
FilarMÓnica pOrtuguEsa dE MOntrEal
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

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

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

agência
AlgArvE

reStauranteS

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIO DO DólAr cANADIANO
27 DE fEvErEIrO DE 2017

1 EurO = cAD 1,396940

sr. kaNdji
videNte médium competeNte

muito sério No seu domíNio. retorNo do seu amado, 
amor, problema familiais, sucesso social, patrimóNio 

e Negócios, empresarial, 
exame e bom seNso Nos jogos, desenfeitiçar. 

resultados efetivos em 3 dias, 
discrição assegurada.

tel.: 514.294.4309

Somos uma empresa canadiana que fornece 
nacionalmente serviços integrados no domí-
nio da higiene e da limpeza, de serviços téc-
nicos, de serviços de hotelaria, restauração 
depois de desastres, entre outros, para pro-
porcionar um ambiente de trabalho saudável 
e ambiente de lazer calmo e acolhedor.

EMprEgOs dispOnívEis:
AGENTES de LIMPEZA: terão a responsabi-
lidade de limpeza e manutenção dos espa-
ços públicos; e outros trabalhos relacionados  
com a limpeza e manutenção dos espaços 
públicos.  

cOndiÇõEs dE trabalhO:
• contrato: a termo;
• Localização: Montreal 
  (Plateau Mont-Royal, 
  Sud-Ouest e CDN-NDG);
• Horário de trabalho: 
  dias, noites e fins de semana;
• Experiência: em trabalhos de manutenção 
de espaços públicos, uma mais-valia;
• Salário: $ 14,00 / hora, não sindicalizado.

Convidamos as pessoas interessa-
das a enviarem o currículo por cor-
reio electónico a: 

RECRUTEMENT@GDI.COM 
Ou pOr FaX 514 368-1691.

cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
t.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366
hOráriO dE atEndiMEntO: 2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 
15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00; 6ª das 8h30 às 13h00
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de 
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time: 
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras 

atividades ou emprego. 514-961-0770

emPreGoS

Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral 
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e 

dinâmico para uma companhia de imóveis. 
Bom salário para candidato com experiência.

T 514-355-7171 | info@plexon.ca

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

patrícia: 514-814-0362

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. Const. 2004. Chão em madeira. 
Insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. Garagem. $459,000

Belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. Chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

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

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.Quintal com estacionamento. 

Renovado. Interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’Victoria Village’’ com 4 qts. 
Casas de banho renovadas. Telhado alto. Quin-
tal. MUITO bem situado ao pé do novo Hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

emPreGoS

Restaurante português procura um cozinheiro(a) e um 
assistente de gerente com expériência para trabalhar 

a tempo inteiro ou parcial. 514-816-8022

Restaurante português muito conhecido precisa 
de um ajudante de cozinha com ou sem 

experiência. 514-293-8450

Precisa-se de um motorista para trazer mercado-
ria para Montreal com Class 5, com ou sem ex-
periência. E, precisa-se de pessoal para trabalhar 
num matadouro com ou sem experiência.

Mário: 514-386-4692 | Maria: 514-779-7938

Precisa-se de uma equipa com experiência em lim-
peza e manutenção de edifícios e escritórios a tempo 
inteiro ou a tempo parcial. Deve ter um carro. Homens 
e mulheres podem se inscrever. 
Por favor, envie seu CV por fax para 450-975-1977

ou ligue para 450-975-2303 9:00-17:00.

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

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

sE vOcê prEcisa dE ajuda para a
liMpEza dE uMa casa, cOntactE-ME. 

438-863-9640

Precisa-se de pessoa para trabalhar na grelha 
com experiência para o restaurante Mile-End.

nElsOn: 514-571-2367

† anuEME pEiXEirO
Faleceu em Montreal, no dia 22 de 
fevereiro de 2017, com 92 anos de 
idade, o senhor Anueme Peixeiro 
esposo da senhora já falecida, Ar-
lete Claúdio, natural de Albernoa, 
Beja, Alentejo, Portugal. 
Deixa na dor suas filhas Noémia, Te-
resa (Johnnie Medeiros). Netos/as 
Nelson, Sabrina (Ken), Barry, Edem, 
Tyrone, 8 bisneto/as, sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
O funeral foi celebrado sexta-feira 24 de fevereiro de 
2017 às 10h00 na igreja Santa Cruz e foi sepultado no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com pro-
funda saudade a missa do sétimo dia que será realizado 
no 1 de março de 2017 às 18h30 na Igreja Santa Cruz.
A familia vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

aluGa-Se

Aluga-se apartamento com dois quartos, perto do 
métro Honoré-Beaugrand. Com entrada

para máquina de lavar e secar, chão em madeira,
ideal para casal ou pessoa só. Referência, 

tranquilas e respeituosa. Impecável. 
já Está livrE. 514-354-6568

† Maria jOsé Faria barãO
é com grande pesar, que a família 
vem por este meio informar o fa-
lecimento em Laval, no dia 24 de 
fevereiro de 2017, com 75 anos de 
idade, de Maria José Faria Barão, 
viúva de José Barão, natural da Ri-
beira Grande, São Miguel, Açores.
Ela deixa na dor os seus filhos/as, 
netos/as, bisneto/a, cunhadas, so-
brinhos/as, primos/as, assim como 
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
222 Boul. Des Laurentides, Laval
Tel.:  514-727-2847  www.magnuspoirier.com
António Rodrigues   514-918-1848
O velório teve lugar na segunda-feira 27 de fevereiro de 
2017, das 17h às 22h, e na terça-feira dia 28 de feverei-
ro de 2017 a partir das 11h. Seguiu-se a missa de corpo 
presente, na terça-feira dia 28 de fevereiro de 2017, às 
14h na Igreja Nossa Senhora de Fátima de Laval, 1815 
Favreau, Laval, tendo sido sepultada em cripta no Ce-
mitério de Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

† FranciscO da cOsta
Faleceu em Laval, no dia 20 de Fe-
vereiro de 2017, com 82 anos de 
idade, senhor Francisco Da Costa 
esposo de senhora Rosa De Olivei-
ra, natural de Cabanelas,Portugal. 
Deixa na dor seus filhos(as) Rosa 
Arminda (Manuel), Manuel (Fernan-
da), Rosa Maria (Fernando), Albina 
(Antonio), Maria De Lurdes (Valerio), 
Carlos (Luciana) e Lionel (Melanie), 
seus 14 netos/as, seus irmãos/as, 
seus cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O funeral teve lugar quinta-feira 23 de fevereiro às 10h 
na igreja Santa Cruz, a trasladação do defunto será feita 
para Cabanelas, Portugal onde será sepultado no cemi-
tério. A familia vem por este meio agradecer a todas as 
pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

Precisa-se de torneiro mecânico (machiniste) com ex-
periência, bom salário, companhia situada no sudoeste 
de Montreal. 514-933-6819

† paulO MOrEira
Faleceu em Montreal, no dia 24 de 
fevereiro de 2017, com 41 anos de 
idade, o Sr. Paulo Moreira filho do 
já falecido Fernando Moreira e 
Ana Machado Moreira.
Deixa na dor a sua cônjugue Sha-
ron Gopaul, sua filha Kayla, seu fi-
lho Fernando Paulo, sua Mãe Ana, 
seus irmãos Rui (Sherry), George 
(Mylène), sobrinhos/as, tios/as, 
primos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório tem lugar hoje quarta-feira 1 de março de 2017 
a partir das 9h na igreja Santa Cruz 60, Rachel o. Mon-
treal, o funeral seguirá às 10h e será sepultado no ce-
mitério Notre-Dame-des-Neiges. A familia vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

SerViçoS

Precisa-se de pessoa para tomar contar de uma 
casa e fazer comida. 4 a 5 dias por semana

em Côte-des-Neiges.
sFF tElEFOnEM dEpOis da

quinta-FEira a tardE 514-236-0732

Estamos a procura de uma pessoa simpática com 
muito compaixão e segura para tomar conta de 
uma senhora idosa. Para mais informações po-
dem contactar: 

Tel.:514-383-7767 ou  telemóvel: 514-247-2170 
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sagitáriO: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. 
Amor: Mudança radical na sua vida afetiva. Saiba acompanhar o evoluir 
dos acontecimentos. Cuidado com as relações ambíguas. Seja fiel. Saúde: 
Procure passar o dia descansado e evite preocupações profissionais. 
Dinheiro: A semana promete ser muito equilibrada a nível profissional e 

económico. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

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

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

pEiXEs: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa Amor. Amor: Seja 
moderado e controle o seu arrebatamento. Vida social bastante agitada. Não 
terá mãos a medir para tantas solicitações. Evite deixar para trás alguém muito 
especial. Saúde: evite deixar-se dominar pelo nervosismo e pela ansiedade. 
Dinheiro: é possível que seja repreendido por um erro que cometeu.

Números da Sorte: 4, 7, 10, 11, 25, 3

carnEirO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, 
Equilíbrio. Amor: Surpreenda os seus familiares e prepare-lhes um jantar 
especial. Saúde: Possíveis dores abdominais. Dinheiro: O nervosismo tomará 
conta de si quando lhe delegarem uma tarefa importante. Números da Sorte: 
45, 41, 4, 7, 18, 19

tOurO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação 
Difícil. Amor: Evite descontrolar-se e fazer cenas de ciúmes. Saúde: O seu 
estômago estará particularmente sensível e é possível que venha a ter 
problemas. Dinheiro: Cuide dos seus negócios o melhor que conseguir. 

Números da Sorte: 2, 23, 12, 14, 19, 8

géMEOs: Carta Dominante: o Mundo, que significa Fertilidade. Amor: É 
possível que corra o risco de se magoar ao revelar os seus sentimentos de 
uma forma intempestiva. Saúde: Procure manter a calma e relaxe.  Dinheiro: 
Durante esta semana exigir-lhe-ão muita diplomacia e paciência. Vai receber 
um convite fantástico e inesperado que o vai levar a sentir-se bafejado pela 

sorte. Números da Sorte: 5, 6, 4, 45, 41, 44

caranguEjO: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: 
Aceite os defeitos dos outros e lembre-se que ninguém é perfeito. Não se 
deixe influenciar pelas opiniões que os seus amigos têm da sua cara-metade. 
Tire as suas próprias conclusões. Saúde: Procure ser mais consciencioso 
e responsável. Dinheiro: Evite gastar dinheiro com objetos inúteis e 

dispendiosos. Números da Sorte: 8, 4, 1, 2, 5, 6

lEãO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: 
Surpreenda o seu amor com uma noite muito especial. Saúde: Não deixe 
que nada perturbe a sua paz. Comece os seus dias com uma caminhada. Vai 
sentir-se bem-disposto para enfrentar os desafios. Dinheiro: Procure ser direto 
e objetivo na apresentação dos seus projetos. 

Números da Sorte: 10, 20, 30, 40, 5, 6

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

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

EscOrpiãO: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de 
Oportunidades. Amor: é possível que se sinta um pouco deprimido e 
desmotivado, o que poderá causar algumas desavenças com o seu par. Saúde: 
Não se deixe abater por uma notícia menos agradável sobre a saúde de alguém 
muito próximo. Mantenha a calma e disponibilize-se para ajudar. Dinheiro: 

Demonstre a sua competência e profissionalismo. Números da Sorte: 7, 8, 4, 10, 12, 11

AnedotA

horóScoPo maria heleNa martiNs

    hOrtênsia
    tulipa
    lavanda
    íris

    lÓtus
    pEtúnia
    hibiscO
    brOMélia

    cravO
    rOsa 

cAçA PAlAVrAs | Flores

quem é o intruso?

cOMO Eu já tEMia... OutrOs paísEs já
dEsEnvOlvEraM supEr sOldadOs
MuitO aléM da Minha iMaginaÇãO.

dizia uM caÇadOr lisbOEta
 Dizia um caçador lisboeta numa tasca alentejana depois de um dia 
de caça:
- Hoje cacei 100 coelhos, 200 perdizes e 300 tordos.
Diz-lhe um alentejano:
- Atão você é tal e qual coma mim.
- Ah! Então o senhor também é caçador?
- Nã senhori, sou munta mentiroso!

Lá uma senhora sentada num autocarro com um saco em cima do 
banco ao lado dela.
Quando um homem distraído se ia a sentar, ela de uma só vez dá 
um grito e tira  o saco de cima do banco onde o homem se ia sentar :
- Cuidado com os tomates! - Disse ela.
- Então vai fazer salada para o jantar? - Pergunta ele para meter 
conversa.
- Credo ! Não, eu não gosto de salada!
- Então isso que leva aí no saco não são tomates?
- Não ! São pioneses!

luciaNa abreu veNce prémio de melhor
música: “estamos todos de parabéNs”
O tema ‘tu e Eu’ de luciana Abreu 

venceu o prémio de melhor música 
dos Kizomba music Awards 2016, este 
domingo, dia 26.
Radiante por ter sido a grande vencedora, 

a cantora fez questão de agradecer todo o 
carinho e apoio dos fãs.
“Vencemos. Obrigada, obrigada, obrigada 

pelo vosso amor/carinho, votos, amizade. 
Obrigada também ao Mais Kizomba pela 
oportunidade de fazer parte dos nomeados 
do Kizomba Music Awards 2016. Estamos 
todos de parabéns. Foi uma honra ganhar 
um prémio destes, com a minha primeira 
composição. Devemos sempre acreditar em 
nós. Adoro-vos”, escreveu Luciana Abreu 

na sua página do Facebook.

os óscares 2017
“moonlight” venceu o óscar de me-

lhor filme, numa cerimónia em que “La 
la land” conquistou seis estatuetas, in-
cluindo melhor realizador e melhor atriz.
“Moonlight” acabou por ser 

anunciado como vencedor 
do maior prémio da noite de-
pois de uma confusão gerada 
na cerimónia, na sequência 
de “La La Land” ter sido er-
roneamente anunciado como 
o melhor filme e a equipa da 
produção ter chegado a entrar 
em palco.
O ator Casey Affleck foi hoje 

distinguido com o Óscar de 
melhor ator principal, pela in-
terpretação em “Manchester 
by the sea”, enquanto na ca-
tegoria feminina foi premia-
da Emma Stone, por “La La 
Land”.
Casey Affleck agradeceu aos restantes no-

meados, em particular a Denzel Washing-

ton (nomeado por “Vedações”, que também 
realizava), e sublinhou desejar “ter algo 
maior e mais significativo para dizer”.
Por seu lado, a estatueta atribuída a Emma 

Stone foi a sexta para “La La Land: Melo-
dia de Amor”, filme nomeado em 14 cate-
gorias.

lista cOMplEta dE vEncEdOrEs:
Melhor Filme: Moonlight
Melhor Ator/(Principal): Casey Affleck 
Melhor Atriz/Actriz (Principal): Emma Stone
La La Land como Mia Dolan
Melhor Ator/Secundário: Mahershala Ali (Moonlight)
Melhor Atriz Secundária: Emma Stone - La La Land
Melhor Argumento: Manchester by the Sea
Melhor Roteiro - Adaptado: Moonlight
Melhor Filme de Animação: Zootopia
Melhor Filme Estrangeiro: Forushande (Irão)
Melhor Documentário em Longa-metragem:
O.J.: Made in America
Melhor Documentário em Curta-metragem:
The White Helmets
Melhor Animação em Curta-metragem: Piper
Melhor Banda Sonora: La La Land – Justin Hurwitz
Melhor Canção original: “City of Stars” por
La La Land –  Justin Hurwitz, Pasek e Paul

Melhor Edição de Som: Arrival – Sylvain Bellemare
Melhor mistura de Som: Hacksaw Ridge – Kevin 
O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter 
Grace
Melhor Direção de Arte: La La Land – Sandy Rey-
nolds-Wasco e David Wasco
Melhor Cinematografia/Fotografia:
La La Land – Linus Sandgren
Melhor Maquiagem:
Suicide Squad – Alessandro Bertolazzi, Giorgio 
Gregorini e Christopher Nelson
Melhor/Guarda-Roupa: Fantastic Beasts and 
Where to Find Them – Colleen Atwood
Melhor Edição/Montagem:
Hacksaw Ridge – John Gilbert
Melhores Efeitos Visuais:
The Jungle Book – Robert Legato, Adam Valdez, 
Andrew R. Jones e Dan Lemmon
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PensAmento dA semAnA

solução

hOrizOntais: 1. Bispal, Unir. 2. Odiável, Ora. 3. Tem, Irar. 4. Ai, Ar, 
Vácuo. 5. Até, Cobaia. 6. Ara, Rum, 7. Cateto, Lar. 8. Usual, Da, Em. 9. 
Sapo, Ano. 10. Avo, Saturar. 11. Rito, Remela.
vErticais: 1. Bota, Ocupar. 2. Ideia, As, Vi. 3. Sim, Tatu, OT. 4. Pá, 
Aéreas. 5. Avir, Atlas. 6. Ler, Par. 7. Lavor, Dote. 8. Rábula, Um. 9. No, 
Cama, Are. 10. Ir, Ui, Renal. 11. Razoar, Mora.
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“Que a nossa semana seja leve e serena, cheia de 
bons sentimentos e pensamentos”.

Clarissa Corrêa

hOrizOntais: 1. Episcopal. Juntar. 2. Execrável. Além 
disso. 3. Possui. Enfurecer. 4. Suspiro. Brisa. Espaço cir-
cunscrito sem matéria. 5. Designativa de limite (prep.). 
Qualquer animal, usado para fins experimentais. 6. Altar 
cristão. Aguardente do melaço. 7. Cada de um dos lados 
do ângulo reto no triângulo retângulo. Pátria. 8. Usado 
geralmente. Contr. da prep. de com o art. def. a. Sobre 
(prep.). 9. Batráquio anuro semelhante à rã. Espaço de 12 
meses. 10. Insignificância (fig.). Levar ou chegar ao ponto 
de saturação. 11. Culto. Substância amarelada que apare-
ce nos pontos lacrimais e nos bordos da conjuntiva.
vErticais: 1. Calçado, com cano maior ou menor. Apo-
derar-se de. 2. Representação mental. Aquelas. Assisti. 3. 
Anuência. Variedade de porco doméstico. Obrigações do 
Tesouro (abrev.). 4. Parte mais larga da enxada. Distraí-
das (fig.). 5. Combinar, ajustar. Coleção de cartas geográ-
ficas. 6. Recitar. Parceiro. 7. Trabalho de agulha. Conjunto 
de bens próprios que a mulher leva quando se casa. 8. 
Papel de menor importância, numa representação teatral. 
A unidade. 9. Noroeste (abrev.). Leito. Centésima parte do 
hectare. 10. Avançar. Designa dor, admiração, repugnân-
cia (interj.). Relativo aos rins. 11. Raciocinar. Dilação.

8
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em portugal, os portugueses
jÁ aderiram ao oNliNe
Há quatro lojas de empresas nacionais 

entre as preferências dos consumidores 
portugueses.
Apesar de ainda haver espaço para crescimento, 

os portugueses já aderiram ao comércio online, 
com o último estudo da SIBS a revelar que já 
há lojas preferidas 
entre os consu-
midores do nosso 
país. O estudo, de 
nome ‘SIBS Ma-
rket Report 2016’ 
indica que há qua-
tro lojas online li-
gadas a empresas 
nacionais nas pre-
ferências dos por-
tugueses, as quais 
poderá conhecer 
na lista que parti-
lhamos abaixo. O 
mesmo estudo reflete a relação dos portugueses 
com os métodos de pagamento digitais.
O Pagamento de Serviços Multibanco ainda é 

a forma preferida de pagamento (53%), seguida 
do MB Net (33%) e do próprio Cartão (26%). No 
que diz respeito a adesão deste tipo de comércio, 
84% dos inquiridos respondeu que já fez com-
pras online, enquanto 40% admite fazê-lo pelo 
menos uma vez.

1-Ebay; 2-booking; 3-fnac; 4-Amazon; 
5-AliExpress; 6-la redoute; 7-continente; 
8-worten; 9-ticketline; 10- tAp.

portugal veNce World photo cup
eNtre melhores fotógrafos de 26 países

A equipa de fotógrafos portugueses 
que esta semana participou no 

japão na world photographic cup 
(wpc) 2017 foi a vencedora dessa 
competição internacional, também 
disputada por outras 25 seleções de 
profissionais de imagem.
Funcionando como um campeonato 

do mundo em que os fotógrafos pro-
postos por cada país concorrem indivi-
dualmente a várias categorias de ima-
gem, e contribuem depois com os seus 
resultados pessoais para a classificação 
coletiva da seleção que representam, o 
evento volta assim a distinguir Portu-
gal com o 1.º lugar da tabela, que já 
venceu no ano passado.
foto de Diamantino jesus.
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 p j v E d
1-Chelsea 63 26 20 3 3
2-Tottenham 53 26 15 8 3
3-Manchester City 52 25 16 4 5
4-Arsenal 50 25 15 5 5
5-Liverpool 49 26 14 7 5
6-Man. United 48 25 13 9 3
7-Everton 44 26 12 8 6
8-West Bromwich 40 26 11 7 8
9-West Ham 33 26 9 6 11
10-Stoke City 32 26 8 8 10
11-Burnley 31 26 9 4 13
12-Watford 31 26 8 7 11
13-Southampton 30 25 8 6 11
14-Bournemouth 26 26 7 5 14
15-Leicester City 24 26 6 6 14
16-Swansea City 24 26 7 3 16
17-Middlesbrough 22 26 4 10 12
18-Crystal Palace 22 26 6 4 16
19-Hull City 21 26 5 6 15
20-Sunderland 19 26 5 4 17

Inglaterra
PremIer league

camPeonatoS euroPeuS - claSSificação

 p j v E d
1-Juventus 66 26 22 0 4
2-roma 59 26 19 2 5
3-Napoli 54 26 16 6 4
4-Atalanta 51 26 16 3 7
5-Lazio 50 26 15 5 6
6-Internazionale 48 26 15 3 8
7-Milan 47 26 14 5 7
8-Fiorentina 41 26 11 8 7
9-Torino 36 26 9 9 8
10-Chievo 35 26 10 5 11
11-Sampdoria 35 26 9 8 9
12-Cagliari 31 26 9 4 13
13-Sassuolo 30 26 9 3 14
14-Udinese 29 26 8 5 13
15-Bologna 28 26 7 7 12
16-Genoa 26 26 6 8 12
17-Empoli 22 26 5 7 14
18-Palermo 15 26 3 6 17
19-Crotone 13 26 3 4 19
20-Pescara 12 26 2 6 18

 p j v E d
1-Monaco 62 27 19 5 3
2-Paris SG 59 27 18 5 4
3-Nice 59 27 17 8 2
4-Lyon 46 26 15 1 10
5-Bordeaux 42 27 11 9 7
6-Saint-étienne 39 27 10 9 8
7-Marseille 39 27 11 6 10
8-Rennes 36 27 9 9 9
9-Toulouse 35 27 9 8 10
10-Guingamp 34 27 9 7 11
11-Angers 33 27 9 6 12
12-Nantes 33 26 9 6 11
13-Montpellier 32 27 8 8 11
14-Caen 31 27 9 4 14
15-Lille 29 27 8 5 14
16-Nancy 28 27 7 7 13
17-Metz 28 26 8 6 12
18-Dijon 27 27 6 9 12
19-Bastia 23 26 5 8 13
20-Lorient 22 27 6 4 17

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 53 22 16 5 1
2-RB Leipzig 48 22 15 3 4
3-B. Dortmund 40 22 11 7 4
4-TSG Hoffenheim 38 22 9 11 2
5-Hertha BSC 37 22 11 4 7
6-E. Frankfurt 35 22 10 5 7
7-FC Köln 33 22 8 9 5
8-B. Leverkusen 30 22 9 3 10
9-SC Freiburg 30 22 9 3 10
10-B. M´gladbach 29 22 8 5 9
11-Mainz  28 22 8 4 10
12-Schalke 04 27 22 7 6 9
13-FC Augsburg 27 22 7 6 9
14-Wolfsburg 22 22 6 4 12
15-W. Bremen 22 22 6 4 12
16-Hamburger SV 20 22 5 5 12
17-FC Ingolstadt 18 22 5 3 14
18-Darmstadt 98 12 22 3 3 16

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 55 23 17 4 2
2-Barcelona 54 24 16 6 2
3-Sevilla 52 24 16 4 4
4-Atlético Madrid 45 24 13 6 5
5-Real Sociedad 44 24 14 2 8
6-Villarreal 39 24 10 9 5
7-Athletic 38 24 11 5 8
8-Eibar 38 24 11 5 8
9-Espanyol 35 24 9 8 7
10-Celta de Vigo 34 23 10 4 9
11-Alavés 33 24 8 9 7
12-Las Palmas 28 24 7 7 10
13-Valencia 26 24 7 5 12
14-Málaga 26 24 6 8 10
15-Real Betis 24 23 6 6 11
16-Leganés 21 24 5 6 13
17-Deportivo 19 23 4 7 12
18-Sporting Gijón 17 24 4 5 15
19-Granada 16 24 3 7 14
20-Osasuna 10 24 1 7 16

eSPanha
lIga BBVa

falta um terço de campeoNato
A um terço do final do campeonato, Benfica 

e fc porto continuam a lutar pela lideran-
ça. A pressão ora tem estado de um lado, ora de 
outro, consoante quem joga primeiro, apesar 
do ponto de diferença a favor das águias.
A ronda 23 confirmou que Tiquinho Soares é o 

principal reforço de inverno e que o grego Mitro-
glou tem sido a chave para os encarnados conti-
nuarem na frente da tabela.
As duas equipas tiveram jogos de grande exigên-

cia, mas ambas responderam a todas as incidên-
cias que as partidas encerraram. Ao triunfo na Luz 
do Benfica sobre o Des. Chaves, respondeu o FC 
Porto com vitória no dérbi da Invicta. Se no Bessa 

houve uma demonstração de confiança e querer, 
em Lisboa ficou a imagem de um Benfica que 
tudo fará para manter o primeiro lugar. Portanto, 
este round não concluiu nada e espera-se pelo dia 
24 da Liga para se perceber se alguém cede.
Tranquilamente no terceiro lugar está o Sporting. 

Uma tranquilidade amarga, claro, pela distância 
para os rivais, mas pelo menos a equipa de Jorge 
Jesus vai tratando de assegurar pontos suficien-
tes para não entrar em maiores aflições. Venceu 
no Estoril, mesmo sem uma exibição fulgurante 
e sem Adrien, e tem agora oito pontos a separá-lo 
de V. Guimarães e Sp. Braga. Aquelas duas for-
mações minhotas lutam num campeonato muito 
próprio. A rivalidade é por demais conhecida e 

estão ambas lado a lado na Liga, porque o Vitória 
venceu ao fim de cinco jogos e o Sp. Braga con-
tinua sem ganhar ao fim de seis no que respeita 
apenas e só ao campeonato. A jornada foi muito 
pobre em golos e pobre também em mexidas: o 
Marítimo podia estar a três pontos do quinto lugar, 
está a cinco porque empatou com o Tondela…que 
podia estar a dois de um lugar de permanência, 
mas continua último e a quatro do Moreirense. 
Os vencedores da Taça da Liga até foram um dos 
grandes derrotados da ronda, porque apesar de os 
tondelenses somarem um ponto, a verdade é que 
tanto a equipa de Pepa como o Nacional ganhou 
terreno ao Moreirense. Um ponto apenas, é ver-

dade, mas ainda assim um ganho. A ronda 23 foi 
uma espécie de pausa com jogos no campeonato: 
Rio Ave e Paços não foram além de um nulo e 
praticamente não ganharam nada com isso, assim 
como o Feirense na Madeira, ainda que no terreno 
de um rival que luta pela permanência também. 
Para o fim ficou o Arouca-Belenenses, que trou-
xe Maurides como e principal notícia da noite. O 
ponta de lança bisou precisamente frente a uma 
equipa que já representara e os lisboetas até foram 
um dos principais vencedores da jornada: com o 
triunfo em Arouca, a equipa que lhe estava aci-
ma, ganhou pontos a todos os clubes que estavam 
abaixo na tabela. Das que estavam acima, apenas 
V. Guimarães e os três grandes venceram.

vaNessa ferNaNdes volta
ao triatlo com olhos
postos em tóquio2020
A portuguesa vanessa fernandes, medalha 

de prata nos jogos Olímpicos pequim 
2008, anunciou esta segunda-feira, em con-
ferência de imprensa, o regresso ao triatlo, 
apontando já a presença em tóquio 2020. 

“Quero voltar à modalidade onde cresci e onde 
tive momentos que já mais irei esquecer. Oito 
anos depois volto inteira, com um sonho que tem 
um nome: Tóquio2020”, disse. Após vários anos 
sem competir no triatlo, a atleta do Benfica não 
quer, neste momento, estabelecer objetivos para 
os Jogos Olímpicos de 2020. “Antes de Tóquio 
vai haver imensa coisa. O objetivo principal é lá 
estar. Só daqui a dois anos posso afirmar o que 
posso fazer em Tóquio”, afirmou.

grÉcIA

atromitos de sÁ piNto
Não sabe o que é perder

O Atromitos, treina-
do por ricardo sá 

pinto, venceu no passado 
fim-de-semana o Veria e, 
nesta altura, ocupa já a 
oitava posição na tabela 
do campeonato grego.
A equipa já não sabe o que 

é perder há quatro jogos consecutivos, desde que 
o treinador português assumiu o comando da 
equipa, com um registo de um empate e, depois, 
três vitórias seguidas (Asteras, Xanthi e Veria).
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1-Portimonense 64 29 19 7 3 50 19
2-Desp. Aves 53 29 15 8 6 43 29
3-Varzim 47 29 13 8 8 37 32
4-Benfica B 47 29 13 8 8 39 34
5-Santa Clara 44 29 12 8 9 30 32
6-Académica 44 29 12 8 9 30 24
7-Braga B 41 29 10 11 8 42 33
8-Penafiel 40 29 11 7 11 39 40
9-Sp. Covilhã 39 29 9 12 8 29 28
10-U. Madeira 39 29 10 9 10 30 32
11-Famalicão 38 29 10 8 11 32 34
12-Cova da Piedade 38 29 10 8 11 30 37
13-Gil Vicente 38 29 8 14 7 26 26
14-V. Guimarães B 37 29 11 4 14 37 36
15-Vizela 35 29 7 14 8 28 32
16-Ac. Viseu 35 29 8 11 10 29 33
17-FC Porto B 34 29 8 10 11 30 36
18-Fafe 33 29 8 9 12 38 43
19-Freamunde 32 29 7 11 11 27 30
20-Sporting B 31 29 8 7 14 37 48
21-Leixões 31 29 7 10 12 27 28
22-Olhanense 18 29 4 6 19 30 54

  P J V E D GM GS

1-Benfica 57 23 18 3 2 51 13
2-FC Porto 56 23 17 5 1 46 11
3-Sporting 47 23 14 5 4 42 24
4-V. Guimarães 39 23 11 6 6 31 25
5-Braga 39 23 11 6 6 33 20
6-Marítimo 34 23 9 7 7 19 17
7-Chaves 32 23 7 11 5 24 22
8-V. Setúbal 30 23 8 6 9 23 23
9-Belenenses 29 23 7 8 8 17 21
10-Boavista 29 23 7 8 8 24 25
11-Rio Ave 29 23 8 5 10 25 29
12-Arouca 27 23 8 3 12 22 32
13-Feirense 26 23 7 5 11 18 35
14-Paços Ferreira 24 23 6 6 11 24 35
15-Estoril Praia 20 23 5 5 13 17 29
16-Moreirense 19 23 5 4 14 21 36
17-Nacional 16 23 3 7 13 16 33
18-Tondela 15 23 3 6 14 16 39

  P J V E D GM GS

resultAdos
4/02 Guimarães 1-0 Moreirense
  Benfica 3-1 Chaves
25/02 Tondela 1-1 Marítimo
  Estoril Praia 0-2 Sporting
  Rio Ave 0-0 P. Ferreira
26/02 Nacional 0-0 Feirense
  V. Setúbal 1-1 Braga
  Boavista 0-1 FC Porto
27/02 Arouca 1-2 Belenenses

03/03 Moreirense 15:30 Boavista
04/03 Braga 11:00 Arouca
  FC Porto 13:15 Nacional
  Feirense 15:30 Benfica
05/03 Paços Ferreira 6:45 Tondela
  Marítimo 11:00 V. Setúbal
  Belenenses 13:00 Chaves
  Sporting 15:15 V. Guimarães
06/03 Estoril Praia 15:00 Rio Ave

PrÓXimA JornAdA

     1ª Mão     2ª Mão
FK Krasnodar (2-1) Fenerbahçe        1-0        1-1
Olympiacos (3-0) Osmanlispor        0-0        0-3
Ludogorets Razgrad (1-2) FC Kobenhavn        1-2        0-0
Astra Giurgiu (2-3) genk        2-2        1-0
gent (3-2) Tottenham        1-0        2-2
Celta de Vigo (2-1) Shakhtar Donetsk        0-1        0-2 (a.p.)
FK Rostov (5-1) Sparta Praha        4-0        1-1
AZ Alkmaar (2-11) lyon        1-4        7-1
Borussia M´gladbach (4-3) Fiorentina        0-1        2-4
Anderlecht (3-3) Zenit        2-0        3-1
Legia Warszawa (0-1) Ajax        0-0        1-0
Manchester United (4-0) Saint-étienne        3-0        0-1
PAOK (1-4) Schalke 04        0-3        1-1
Athletic (3-4) apOEl        3-2        2-0
Hapoel Be´er Sheva (2-5) Besiktas        1-3        2-1
Villarreal (1-4) roma        0-4        0-1

      1ª Mão     2ª Mão
Estoril Praia - Benfica       1-2 05/04  10:00
V. Guimarães - Chaves 01/03  15:15  05/04  10:00

taça de PortuGal | meiaS finaiS

    1ª Mão    2ª Mão
Benfica-Borussia Dortmund      1-0  08/03  14:45 
Paris SG-Barcelona      4-0 08/03  14:45 
Real Madrid-Napoli      3-1 07/03  14:45 
Bayern München-Arsenal      5-1 07/03  14:45 
Bayer Leverkusen-Atlético Madrid      2-4 15/03  14:45 
Manchester City-Monaco      5-3 15/03  14:45 
Sevilla-Leicester City      2-1 14/03  14:45 
FC Porto-Juventus      0-2 14/03  14:45

resultAdos
25/02 Académica 1-2 C. da Piedade
  Braga B 2-2 Ac. Viseu
26/02 Leixões 1-2 Benfica B
  Santa Clara 0-0 Vizela
  U. Madeira 1-0 Guimarães B
  Penafiel 0-2 Famalicão
  Freamunde 2-2 Gil Vicente
  Olhanense 0-1 Varzim
  Sporting B 2-1 Desp. Aves
  Portimonense 1-0 Fafe
  Sp. Covilhã 1-1 FC Porto B

02/03 Desp. Aves 15:15 Braga B
03/03 Benfica B 13:00 Olhanense
04/03 Cova da Piedade 6:15 Sporting B
05/03 V. Guimarães B 10:00 Penafiel
  Gil Vicente 10:00 Leixões
  Fafe 10:00 U. Madeira
  Vizela 10:00 Académica
  Ac. Viseu 10:00 Freamunde
  Varzim 10:00 Santa Clara
  Famalicão 11:00 Sp. Covilhã
  FC Porto B 12:00 Portimonense

PrÓXimA JornAdA

“reuNião com o coNselho de arbitragem?
estamos muito vigilaNtes”
rui Vitória confia na “qualidade” de 

Nuno Almeida, eleito para ajuizar o 
Benfica-Chaves. 
A conferência de imprensa visava antever 

a receção ao Desportivo de Chaves, mas 
a reunião que os responsáveis do Benfica 
irão ter com o Conselho de Arbitragem da 
Federação Portuguesa de Futebol acabou, 
inevitavelmente, por ser um dos temas do-
minantes. No entanto, Rui Vitória acabou 
por ‘fintar’ as questões, limitando-se a dizer 
que o emblema da Luz está “sempre mui-
to atento” e procura apenas “manifestar-se 
quando acha que tem de se manifestar”. 
“Queremos que toda a gente seja o mais 

profissional possível e cá estaremos para 
estar focados em nós e atentos ao que se 
passa ao nosso redor. Estamos muito vigi-
lantes, obviamente, e eu particularmente 
também vos digo que sempre que entender 
dizer algo assim o farei”, afirmou. 
Quanto à nomeação de Nuno Almeida 

para a partida da 23.ª jornada da I Liga, o 
treinador do Benfica referiu que Portugal 

dispõe de “árbitros de qualidade, às vezes 
os contextos é que não são os mais adequa-
dos para essa qualidade aparecer”. 

“Não vou estar aqui a esmiuçar a capa-
cidade do árbitro, mas acho que tem mais 
do que capacidade. Em relação à reunião, 
não é mais do que querer o maior profissio-
nalismo e maior transparência no que toca 
a estas questões. Eu enquanto treinador 
digo-vos que aquilo em que mais me foco 
é no meu trabalho. Só depois é que estou 
atento a tudo que se passa. É rigor, transpa-
rência e profissionalismo”, rematou.

fc porto queixa-se da arbitragem 
e culpa “diretameNte” o beNfica
trabalho de fábio veríssimo no bessa 

motivou duras críticas. O fc porto 
venceu o boavista por 1-0, este domingo, 
no estádio do bessa. 
Mas mesmo conquistando os três pontos, 

os azuis e brancos mostraram o seu des-

contentamento com a arbitragem do jogo e 
fizeram-no saber através da newsletter Dra-
gões Diário. “O FC Porto ganhou. Ganhou 
porque tem boa equipa, ganhou porque tem 
um conjunto de jogadores que aliam a quali-
dade futebolística à capacidade de luta, mas 
este género de arbitragens são inaceitáveis. 
Na sexta-feira à noite, no Estádio da Luz, 
a verdade desportiva foi grosseiramente 

adulterada pelo árbitro Nuno Almeida e on-
tem no Bessa só uma equipa à Porto impe-
diu Fábio Veríssimo de tirar pontos à nossa 
equipa”, começam por escrever os dragões. 
“O FC Porto está naturalmente preocupado, 
porque tem de haver uma explicação para o 

árbitro Fábio Veríssimo ter mostrado tanto 
medo de assinalar faltas relevantes a favor 
do FC Porto. E só quem não quiser ver é que 
pode fingir que estas arbitragens não acon-
tecem devido à coação grave e reiterada que 
é diariamente exercida direta e indiretamen-
te pelo Benfica e por um exército de comen-
tadores e meios de comunicação social que 
lhe são afetos”, completou.

paulo beNto derrotado em casa pelo seguNdo

O Olympiakos, treinado pelo portu-
guês paulo bento, desperdiçou este 

domingo a oportunidade de consolidar a 
liderança no campeonato grego, ao per-
der em casa, por 0-1, com o panionios, 
segundo classificado.
O golo solitário foi marcado logo ao pri-

meiro minuto da partida, por Giorgios Ma-
souras.
O Olympiakos mantém-se em primeiro, 

com 51 pontos, agora mais sete que o Pa-
nionios.
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