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ConCUrso literário MontreAl 
A MinhA CidAde: 

diáloGos CoM o PúbliCo
nos 375 Anos de MontreAl

o deslumbramento comunitario português no québec não tem 
uma grande riqueza verbal. compensa-a todavia com um es-

pontâneo poder de comunicação e na temática dominão o amor, o 
ciúme, o sonho, a frustação, a solidão, a esperança e os ambientes 
portugueses na crítica de costumes, realistas ou poetizados o que dá 
ao conjunto a variedade e a intensidade cultural, visto que os ele-
mentos da realidade valem sobretudo pela transposição imaginativa 
que das coisas se faz.
No limite temos a literatura de memórias e da obra que descreve por 

dentro, a vida dos portugueses no Québec e o vínculo com a terra é sen-
tido profundamente.
É deste modo, que se apresenta aos escritores que vivem em silêncio 

mais um caminho para abrir, na senda da efeméride dos 375 anos de 
Monréal, onde as manifestações culturais importantes se podem sentir 
como uma maravilha e os livros serão sempre o lugar máximo da his-
tória que alicerça o futuro. Não há passo atrás na liberdade de pensar e 
o que se quer é bulir sentidamente com os sentidos. Uma efeméride só 
faz sentido se tiver quem a viva. Marque já na sua agenda as datas do 
programa, que vai contar com um concurso literário em português, na 
proporção...Á razões suficientes para participar no... «Concurso Literá-
rio, Prosa. Montreal- A minha cidade/Montreal- Ma Ville, integrado na 
UTL-Universidade dos Tempos Livres/Montreal, o grupo Amigos da Bi-
blioteca José d Almansor, vai promover um concurso literário, iniciativa 
que tem como principal objectivo encorajar o aparecimento de novos  
valores literários e, paralelamente, participar nas comemorações dos 375 
anos da “Ville de Montreal”. A decisão do júri será publicamente divul-
gada do decorrer duma Festa Cultural a realizar no dia 15 de Outubro, no 
salão Nobre do Centro Comunitário Santa Cruz. Os textos concorrentes 
serão reunidos numa colectânia literária que será apresentada no decor-
rer da Festa Cultural».
É de assinalar o mérito da atividade literária e a constante social da obra 

da «Universidade dos Tempos Livres e da Biblioteca José de Almansor» 
porque tem muito interesse. 
É um trabalho empreendido que permite descobrir talentos numa tenta-

tiva inovadora que vai permitir fazer a ponte com as tentativas de combi-
nar o experimental e a segurança técnica, quer o estilo, que vai tornar os 
concorrentes a se revelarem agora, com este excelente apoio. 
Naturalmente que a literatura «entre nós» revela uma grande emanci-

pação dos portugueses, que passo a passo já tem vasta obra publicada, 
numa liberdade que revoluciona e assenta numa concepção do tempo que 
está para lá do silêncio e das aparências.
Neste mundo moderno o inferno está mais perto e com muitas sensibi-

lidades magoadas. Mas a música, atividades artísticas e a literatura têm 
tido êxito junto da presença humana. Este concurso é mais um evento de 
referência da comunidade portuguesa no espaço de riqueza histórica e 
patrimonial de Montréal, que comemora 375 anos. 
o programa reúne alegria e diversidade cultural, numa festa com 

uma troca de experiências inesquecíveis para os participantes, com 
uma noção de pertença: «on vit pour dire qui on est».

dAr vAlor Aos qUe nAdA têM

Entramos em mais um período 
quaresmal, uma ocasião muito 
especial para os cristãos de todo 
o mundo, apesar de cada um ter 

um modo diferente para exercer a sua espiritualida-
de, todos concordam que o mais importante é fazer 
com que este tempo tenha realmente algum sentido 
na vida. No entanto, há regiões no Planeta em que é 
muito difícil um cristão professar a sua fé. Há poucos 
dias foi divulgado um relatório onde se divulga que o 
número de cristãos martirizados em 2016, foi supe-
rior a 90.000, mesmo que os estudos não incluam os 
dados da China e da Índia, justamente os dois paí-
ses mais populosos do planeta e nos quais, por cau-
sa da perseguição, há grandes comunidades cristãs 
clandestinas. Neste contexto, o número de cristãos 
martirizados é difícil de quantificar. Quase um terço 
das mortes de cristãos em 2016 foram perpetradas 
por extremistas, como os fanáticos do autodenomina-
do Estado Islâmico, mas também houve assassinatos 
decorrentes de perseguição estatal. A estatística di-
vulgada pelo Centro de Estudos sobre a Cristandade 
no Mundo, que também acompanha e estuda os da-
dos sobre o martírio cristão, tornou público que entre 
2005 e 2015 houve 900.000 mártires cristãos em todo 
o mundo, ou seja uma média de 90.000 por ano. 
A perseguição aos cristãos deverá continuar a cres-

cer em 2017, particularmente em países islâmicos, é 
o que aponta o novo relatório da Associação Portas 
Abertas, organização que apoia os cristãos perse-
guidos. Os índices de perseguição devem subir no 
Médio Oriente, Nigéria, Paquistão, Irã, China e Índia, 
bem como na Coreia do Norte. O exemplo da China é 
flagrante, onde a repressão às igrejas é amplamente 
divulgada pelo próprio governo. Os cristãos são vis-
tos como ameaça, e muitos fiéis têm sido falsamente 
acusados de estarem envolvidos em espionagem e 
porem em perigo a segurança do Estado…
O objetivo de se divulgar publicamente o ranking dos 

países que mais perseguem os cristãos é alertar a 
igreja, sobretudo a do ocidente, para a necessidade 
de intensificar as suas orações e estar atenta para 
regressão cada vez maior da liberdade religiosa, so-
bretudo para os cristãos. Aproximadamente 70% dos 
martirizados o ano passado são de África, em que 
uma parte importante das mortes deveu-se ao facto 
de os cristãos muitas vezes se negarem a pegar em 
armas durante os muitos conflitos locais. Tantos que 
sofrem abusos, violências e são odiados por causa 
de Jesus e nos dias que correm percebe-se que os 
mártires de hoje são mais numerosos em relação aos 
mártires dos primeiros séculos, com tanta crueldade 
para com os cristãos. Isto mesmo disse-nos o Papa 
Francisco. No entanto, os cristãos perseguidos dão 
testemunho inquebrantável de fé e heroísmo, mesmo 
correndo riscos de celebraram o Domingo nas suas 
igrejas destruídas pela vingança, num exemplo de 
fidelidade e de testemunho corajoso de fidelidade a 
Cristo. Para estes cristãos que vivem nessas zonas 
do globo, a quaresma é cada instante da sua existên-
cia terrena, sofrendo por amor a Jesus e entregando 
a sua vida num testemunho de fé impressionante nos 
dias de hoje. Por isso, nesta Quaresma os cristãos do 
ocidente devem consciencializar-se da necessidade 
de fazerem algo pelos que são perseguidos apenas 
por uma questão de fé e serem seguidores de Cristo. 
é importante que este período quaresmal seja marca-
do por um tempo de partilha, em que podemos partici-
par em campanhas de fraternidade, praticando assim 
a caridade. Na nossa Diocese de Angra, este ano, a 
coleta da renúncia quaresmal dos fiéis destina-se a 
ajudar crianças em extrema pobreza, cujo produto irá 
para o fundo diocesano de ajuda às crianças, sendo 
a forma exterior e visível de se materializar uma ver-
dadeira caridade.
Deixar de consumir bebidas alcoólicas e evitar o 

consumo de carne são alguns dos sacrifícios ances-
tralmente adotados pelos cristãos na quaresma. No 
entanto, o que verdadeiramente importa é a intenção, 
privando-se de algo e desprendimento pessoal.
Por exemplo, como estamos numa era tecnológica, 

será um sacrifício ficar sem internet ou o telemóvel 
por um período de tempo, ou seja cortar algo na nos-
sa vida de que gostamos muito, como forma de refletir 
sobre a religião e a fé ou abstendo-se de alimentos 
ricos, fazendo a experiência do que é ter fome por um 
dia, a fim de se dar mais valor aos que nada têm.
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AgendA comunitáriA

Sexta-feira
17 de Marco

Sopa
caldeirada de bacalhau

ou
eMpadao de carne

SobreMeSa
reServe!reServe o Seu lugAr

Apc: 514 844-2269
j. FerNANDeS 514 501-1278

c. roSárIo 514 255-4849

jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

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.

roMAriA do qUebeqUe
sextA-feirA sAntA, 14 de Abril
Informa toda a comunidade portuguesa da cidade de 
Montreal que as inscrições para a Romaria do dia 14 de 
abril de 2017, sexta-feira santa. é favor de comunicarem 
com o Mestre dos Romeiros, Duarte Amaral. As Reu-
niões preparatórias terão lugar nos seguintes dias.
26 dE MarÇO dE 2017 pElas 15h
Numa das Salas da Missão de Santa Cruz
60 rua Rachel, Montreal.
2 dE abril dE 2017 pElas 15h 
Numa das Salas da Missão de Santa Cruz
Venha caminhar connosco na Fé de Jesus Cristo, e de 
Nossa Mãe Maria Santíssima
sExta-FEira santa dia 14 dE abril dE 2017 
Partida da Missão de Santa Cruz pelas 7h
Chegada à Missão de Nossa Senhora de Fatima em La-
val pelas 14h30 rua Favreau em Laval.
Obrigado pela vossa colaboração. Me. Duarte Amaral

ConCUrso literário, ProsA
Montreal - A minha cidade / Montréal-Ma Ville

Integrado na UTL- Universidade dos Tempos Livres (Mon-
treal), o grupo “Amigos da Biblioteca José d’Almansor”, vai 
promover um concurso literário, iniciativa que tem como 
principal objectivo encorajar o aparecimento de novos 
valores literários e, paralelamente, participar nas come-
morações dos 375 anos da “Ville de Montréal”. O 1º pré-
mio é uma viagem Montreal ou Toronto-Ponta Delgada. 2º 
prémio ($200), 3º prémio ($100). Um diploma de mérito 
literário será atribuído aos concorrentes contemplados 
com uma Menção Honrosa.14. A decisão do júri será pu-
blicamente divulgada do decorrer duma Festa Cultural a 
realizar no dia 15 de Outubro (data a confirmar), no Salão 
Nobre do Centro Comunitário Santa Cruz.

CAbAne à sUCre
O Rancho Folclórico “Praias de Portugal” organiza a sua 
tradicional viagem a “Cabane à Sucre” no dia 26 de março 
pelas 12 horas na “Villa du Sirop” situado em S. Eustache. 
Para mais informações ou reservas: 514-844-1406.

A vUlGArizAção do inACeitável

Assistimos na semana pas-
sada a um debate parla-

mentar dos mais tristes para 
a democracia portuguesa, 

protagonizado por António costa e passos 
coelho. Da falta de substância, à retórica vio-
lenta e nítidos ataques pessoais, foi de um nível 
de tal forma baixo que só faltou a violência físi-
ca para se equivaler a um debate parlamentar 
de alguns países onde a vulgaridade, a falta de 
vergonha, e acima de tudo a falta de conside-
ração pelas instituições e pelos cidadãos é a or-
dem do dia.
Se por um lado temos um Passos Coelho que 

ainda se sente exilado à força da sua função de 
primeiro-ministro, por outro lado ele reage de 
forma menos apropriada, escorregando no bate-
-boca que António Costa usa para consolidar o 
antagonismo do PS e das restantes forças par-
tidárias que apoiam o seu governo. Este talvez 
seja a única coisa que se possa extrair daquele 
debate. O resto do país continua em perca, amor-
fo ao que se passa, incapaz de exigir de seus re-
presentantes uma postura séria, construtiva; falta 
uma visão de Portugal para além da satisfação 
das clientelas. Os trabalhadores querem ter direi-
tos sem se preocuparem com os deveres ou com a 
existência de condições para as suas exigências; 
os que empregam querem mão-de-obra barata, 
de preferência de graça, enquanto tiram lucros 

chorudos que se distribuem pelos acionistas; os 
partidos preocupam-se em criar o polvo de in-
fluência pelas diversas instituições por forma a 
garantir a clientela à qual servem, para satisfação 
de interesses particulares; a justiça quer ter pode-
res sem fim, sem controlo, sem exigências, sem 
avaliação do seu desempenho no geral e em par-
ticular; e o zé povinho entretem-se como pode e 
não quer ser aborrecido com nada pois pensa que 
aquelas coisas não lhe dizem respeito.
O cocktail está bem propício à penetração dos 

oportunistas, que pensam apenas neles mesmos, 
nada pensando que uma posição política tem 
um dever de servir a um país, coisa que quase 
nenhuns tem noção. Vulgariza-se o aparato e o 
protagonismo idiotas em vez da razão, da pon-
deração, da prudência e da seriedade. Este é um 
sinal de decadência, e se o cidadão, independen-
temente do seu alinhamento ou simpatia política, 
não adotar uma postura correta de repugnância a 
tais eventos, estes irão se multiplicar. 
Já temos os casos da limitação de poderes do 

Banco de Portugal, ou os ataques a Teodora Car-
doso e ao Conselho de Finanças Públicas. Acu-
mula-se a expressão de uma intolerância mal 
disfarçada perante quem pensa diferente e isto é 
inaceitável.



A Voz de PortugAl  |  15 de mArço de 2017  |  P. 4

4ª-FEira 15 dE MarÇO                    
2:30 Bom Dia Portugal
6:30 O Outro Lado
6:51 Sociedade Civil
8:25 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:06 Ruy de Carvalho
 Filhos da Nação
10:38 Zig Zag
11:09 A Praça
13:11 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
14:00 Portugal em Direto
15:01 Mundo Automóvel
15:08 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Hora dos Portugueses
17:13 Literatura Aqui
17:38 Brainstorm
18:22 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:34 Hora dos Portugueses
21:47 Palavra aos Diretores
22:18 Grande Entrevista
22:46 Moda Lisboa Boundless
23:00 Notícias do Atlântico
0:02 O Sábio
0:44 Fronteiras XXI
2:16 Hora dos Portugueses

5ª-FEira 16 dE MarÇO                   
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Palavra aos Diretores
6:30 Sabrina de Sousa
 (Ex-Agente da CIA)
 Grande Entrevista
7:15 Sabia Que?
7:45 Zig Zag
8:30 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Zig Zag
10:45 Sociedade Civil
11:45 A Praça
13:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
14:00 Portugal em Direto
15:00 Fotobox
15:07 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Príncipes do Nada
17:45 Brainstorm
18:30 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:30 Hora dos Portugueses
21:45 Sim, Chef
22:15 Brainstorm
22:45 Fatura da Sorte
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 O Sábio
0:45 Grande Área
1:45 Madeira Prima
2:15 Hora dos Portugueses

6ª-FEira 17 dE MarÇO                    
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Inesquecível
7:30 Grande Área
8:30 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Zig Zag
10:45 Sociedade Civil
11:45 A Praça
13:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
14:00 Portugal em Direto
15:00 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:00 Sexta às 9
18:00 Brainstorm - um concurso
 de perder a cabeça e ganhar
 muito dinheiro.
18:45 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3

21:30 Sexta às 9
22:15 Brainstorm
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 O Sábio
0:45 Curso de Cultura Geral
1:45 Mão Morta
2:15 Hora dos Portugueses

sábadO 18 dE MarÇO               
2:30 Tudo é Economia
3:45 A Essência
4:00 Bom Dia Portugal
6:00 Hora dos Portugueses
6:45 Network Negócios 2017
7:30 Sabia Que?
8:00 Zig Zag
8:30 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:06 Voz do Cidadão
10:30 Sociedade Civil
12:00 Podium
13:00 Atlântida - Madeira 2017
14:30 Animais Anónimos
15:00 Donos Disto Tudo
15:59 Telejornal
16:45 Linha da Frente
17:15 Fornos de Algodres
 Aqui Portugal
20:00 24 Horas
21:00 Linha da Frente
21:30 Network Negócios 2017
22:15 Donos Disto Tudo
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 A Grandiosa 
 Enciclopédia do Ludopédio
1:15 Diga Doutor
2:00 Príncipes do Nada
2:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 19 dE MarÇO                 
2:30 O Princípio da Incerteza
3:00 Portugal 3.0
4:00 Bom Dia Portugal
6:30 Açores
 Eucaristia Dominical
7:30 Atletismo: EDP - 27.ª Meia
 Maratona Internacional
 de Lisboa 2017
8:00 Igreja de São
 Vicente de Fora
 Visita Guiada
8:30 Onde Está o Tesouro
9:00 Jornal da Tarde
10:07 Parlamento
11:00 A Praça
12:00 Agora Nós
13:00 Diga Doutor
13:58 FC Porto x Vitória Setúbal
 Liga NOS 2016/2017
15:15 Hora dos Portugueses
15:59 Telejornal
17:15 Sociedade Recreativa
18:00 Trio d´Ataque
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:30 Decisão Nacional
22:00 Hora dos Portugueses
22:45 Voz do Cidadão
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 Doha (Qatar)
 Portugueses pelo Mundo
2:30 Bom Dia Portugal

2ª-FEira 20 dE MarÇO                 
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Decisão Nacional
6:30 Atlântida - Madeira 2017
8:15 Zig Zag
8:30 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Zig Zag
10:30 Literatura Aqui
11:00 A Minha Tese
11:30 A Praça
13:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua

dAvid diAs dA silvA
virtUoso ClArinetistA

David Dias da Silva, cla-
rinetista, nasceu em 

Montreal em 1987, filho de 
emigrantes portugueses que residiram em 
montreal e presentemente em portugal. 
David começou a aprendizagem da música du-

rante os estudos secundários na escola profissio-
nal de música de Viana do Castelo, em Portugal, 
ao lado de Iva Barbosa. De seguida, obteve em 
2009 um bacharelato na Escola superior de mú-
sica e de arte dramática do Porto na classe de An-
tónio Saiote. Detém um Master em performance 
desde 2013 e um diploma de solista da Musim 
Academie de Stade Baseline na Suíça, onde se 
aperfeiçoou com o mestre François Brandão. Ele 
está atualmente a completar o diploma de artis-
ta na escola de música da Universidade McGill 
sobre a governação de Jean François Normand. 
Ganhou prémios em vários concursos: em 2007 

o primeiro prémio no internacional Young Artis-
te Competição em Vancouver, o concurso Fer-
nando Rainha Valente em Portugal em 2008, foi 
finalista no concurso internacional Cidade des 
Hermanas em Sevilha, o primeiro prémio no 
concurso nacional de clarinete Paços Premium 
em Paços de Brandão em Portugal e no concur-
so Terras de La Saleté em Oliveira de Azeméis 
em Portugal em 2011, finalista no concurso in-
ternacional Março Florinda em Turim na Itália 
em 2013, segundo prémio no concurso nacional 
de interpretação musical em Rides na Suíça em 
2015, primeiro prémio no concurso Kiefer Ha-
blitzel em Berne na Suíça e em 2016, primeiro 
prémio no concurso Prémio da Europa em Mon-
treal e na categoria Trampolim do concurso de 
música do Canadá. David atuou como solista 
com a orquestra sinfónica de Drummondville, a 
Chamber Academy Basel, a Orquestra Filarmó-
nica das Beiras, a Orquestra do Norte de Portu-
gal e participou em vários festivais de música 
na Suíça, na Alemanha, na Itália e na China. Ele 
é membro fundador dos grupos de trio flauta, 
clarineta e piano, que contam concertos na sua 
agenda. Depois de 2009, é membro da orquestra 
de Chambre de Portugal. Em 2012 e 2013 tocou 
com a orquestra Sinfónica da Suíça dos jovens, 
em 2013 e 2014,com a orquestra nacional dos 

jovens do Canadá. Foi convidado a juntar-se ao 
Hyogo Performing Arts Center Orquestra no Ja-
pão, ao Malásia Filarmónica Orquestra e a mui-
tos outros festivais de música. Depois de 2015, 
ele tem um contrato como clarinetista solo com 
a Sinfonie Orchester Basel, na Suíça.
No passado Sábado 4 de março, atuou no 

auditório da universidade de montreal, con-
vidado como solista da orquestra Sinfónica 
dos jovens de montreal, dirigida pelo maestro 
louis lavigueur, um excelente dirigente que 

está com a dita orquestra desde Setembro de 
1986, e é dirigente do coro polifónico de mon-
treal, e do coro clássico de montreal. 
pArABéNS ao virtuoso David Silva.

jorge mAtoS
jmatos@avozdeportugal.com
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joSé DA coNceIÇÃo
jcOncEicaO@avOzdEpOrtugal.cOM

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.

bAile no orientAl
telmo BArBoSA
tbarbosa@avozdeportugal.com

como diz o ditado anti-
go: “com um tiro ma-

tam-se dois coelhos”. Assim 
o clube oriental festejou 
com um baile magnífico ao 

som do Dj eNtre-NóS o dia da mulher e o 
da primavera. 
Embora a noite não estivesse muito ao nível 

com uma temperatura SIBERIANA, não faltou 
a pontualidade para que o mestre Silva, com os 
seus braços direitos, sirva um excelente jan-
tar com uma salada, sopa e o prato principal 
de coelho à caçador que estava uma delícia e 
os diabetes fizeram a festa com um bom arroz-
-doce.
No decorrer da noite festejaram-se dois ani-

versários: Aldina Gomes e um jovem diretor 
Joaquim Bailador do qualo os colegas cantaram 
os parabéns. 
O senhor Presidente Alves agradeceu a pre-

sença a todos e anunciou os próximos festejos 
que serão o bailhe da pinha no dia 1 de abril e  a 
noite branca no dia 22, pediu a participação de 

todos para fazerem uma grande nuvem branca. 
Não faltem, pois no ORIENTAL é como estar 
em casa com uma harmonia familiar. 
o orIeNtAl é o mAIor. ServIÇoS De

coNtABIlIDADe FerNANDeS

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

elIzABeth ou DomINIc
514-566-2659 | 514-653-2659

jesus ensinou pessoas 
complicadas a serem 

uma fina estirpe de pen-
sadores. Através das suas 
parábolas e das situações 

stressantes em que se envolvia, ele estimula-
va sabiamente os discípulos a penetrarem no 
seu mundo para serem lideres de si próprios, 
lideres das suas ideias, medos, arrogância, 
inseguranças.
Se analisarmos com os olhos da psicologia os 

textos dos evangelhos, veremos que ele bombar-
deava de perguntas as pessoas que o rodeavam. 
Porquê? Porque esperava que elas abrissem o 
leque da inteligência,  que pensassem antes de 
reagir, que se questionassem, e criticassem as 
suas ideias e governassem a sua psique.
Ele foi, sem duvida, o maior formador de 

pensadores de que se tem noticia, mas não de 
pessoas “coitadinhas”, frágeis, sem direcção e 
sem consciência critica. Ele transformou a sua 

o Mestre dA esColA de PensAdores
qualidade de vida num jardim, embora o mundo 
desabasse sobre a sua cabeça e fosse cercado 
pelas vagas da discriminação. 
Quem foi esse homem desprezado pela ciên-

cia, cuja sabedoria perturba os alicerces dos in-
telectuais. Os jovens galileus que o seguiram, 
embora fossem incultos, ansiosos e descontro-
lados, aprenderam lições que reis políticos e in-
telectuais não aprenderam.
Ele ensinou-os a reconhecerem os seus limi-

tes, a não terem medo das suas falhas e a en-
frentarem os seus pensamentos. Ele ainda os 
ensinou a terem sensibilidade e humildade para 
construir relações poéticas. Não queria pro-
duzir guerreiros, mas pessoas que pensassem 
e que amassem, e que fossem capazes até de 
dar a outra face, não como gesto de fragilidade, 
mas de grandeza, para surpreender os incautos 
e estimulá-los a pensar.
Andar com ele era um convite para ser livre e 

líder.
líder de si próprio. os seus íntimos com-

preenderam que não adiantava mudar o 
mundo exterior se primeiro não mudassem o 
seu próprio mundo.
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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$*

PoemA dA semAnA

AlMA ilUdidA
Como é bela a juventude,

Nos áureos tempos da vida.
Enche-nos de esperanças,
E nos deixa a alma iludida.

Pensando que essa alegria,
E plena felicidade...

 Seguira por toda vida, 
Sem tristeza e sem saudade.

Pobres jovens desconhecem.
 O transcorrer da existência,

Depois de muita alegria.
 Dos amores do passado,
Vem-nos a melancolia...

 A angústia e o desagrado.

Ah! Se a vida nos fosse sempre,
O fulgor da juventude. 
De alegria e felicidade,

 Sem tristeza e sem saudade.
Vivaldo Terres

MUlheres PortUGUesAs distinGUidAs
no CAnAdá Por trAbAlho nA CoMUnidAde
Duas líderes comunitárias portuguesas 

no canadá foram distinguidas esta 
quarta-feira por uma deputada luso-cana-
diana, em toronto, pelo “seu trabalho junto 
da comunidade”.
“É uma forma simpática de reconhecer o 

trabalho que as mulheres têm feito na nossa 
comunidade, para que seja a comunidade que 
é”, disse à agência Lusa a deputada provincial 
Cristina Martins numa cerimónia no seu escri-

tório, inserida nas comemorações do Dia In-
ternacional da Mulher.
A deputada provincial eleita pela Davenport, 

o maior distrito eleitoral onde residem portu-
gueses e lusodescendentes no Canadá, home-
nageou cinco mulheres que se distinguiram 
naquela área de Toronto, incluindo a diretora 
de uma escola primária Manuela Sequeira e a 
dirigente associativa Linda Correia”.
Com estas nomeações não quer dizer que não 

existam mais mulheres portuguesas que se te-
nham destacado”, acrescentou Cristina Mar-

tins, justificando que Linda Correia tem feito a 
diferença na direção na Casa dos Poveiros de 
Toronto e na organização de um evento solidá-
rio na luta contra o cancro.
Quanto a Manuela Sequeira, “é um exemplo 

a seguir como diretora de uma escola e tem 
uma enorme paixão pelo trabalho que desem-
penha”.
A luso-canadiana que é assistente parlamentar 

do ministro da Economia, Desenvolvimento e 

Crescimento do Ontário, Brad Duguid, abor-
dou ainda a efeméride do Dia Internacional 
da Mulher, sublinhando que “ainda há muito 
trabalho a fazer para que as mulheres possam 
ingressar nos níveis mais elevados das admi-
nistrações das grandes empresas”.
Sobre a igualdade entre os sexos disse que 

“já não é tão grave como era antigamente”, 
mas ainda há muito trabalho a desenvol-
ver para que as mulheres possam estar em 
igualdades com os homens.

foto dA semAnA
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FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com

Sexta-feira 10 de marco 
comemoramos o Dia In-

ternacional da mulher no 
restaurante estrela do oceano. As duas sa-
las esgotadas de mulheres de varias nacio-
nalidades presentes sem duvida a maioria 
sendo nos as portuguesas, todas alegres e 
prontas de boa disposição para festejar num 

diA internACionAl dA MUlher no estrelA
ambiente muito agradável e muito alegre. 
A festa foi animada por Francisca Reis, Eddy 

Sousa, DJ Machado, e vindo de Toronto, Vic-
tor Martins. Houve muita dança, muitas risa-
das, concursos de dança e de anedotas.
Os prémios foram um certificado e uma gar-

rafa de vinho do Restaurante Estrela do Ocea-
no, um certificado do Restaurante Aldeia, um 
certificado do Restaurante Casa Minhota, e 
duas ofertas da Associação da MULHER Por-
tuguesa do Canadá.
parabéns aos proprietários do restaurante 

estrela do oceano, gabriela e Alcindo Al-
ves, por mais uma grande noite de sucesso.
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A CAsA MinhotA, UM dos PilAres
GAstonóMiCA destA CidAde

portugal tem 
uma gastro-

nomia tão rica e 
variada como a 

sua paisagem.
Montreal é uma cidades do Canadá 

conhecida principalmente pela pai-
xão da gastronomia e bons vinhos. 
Montreal é um paraíso de restauran-
tes, bistros, cafés e lojinhas dedica-

das a tudo o que é bom, sejam elas 
típicas do Canadá ou que conquis-
taram o paladar dos canadianos. 
Nos últimos anos, a curiosidade 
pela gastronomia portuguesa é uma 
coisa séria. Há mais ou menos 70 
restaurantes portuguese através de 

Montreal e seus arredores. 
Um dos pilares desta comunidade 

é o restaurante Casa Minhota. Des-
de 1976, o restaurante que tem um 

estilo típico à portuguesa, tem como 
especialidade o mar, que exprime 
a característica mais marcante da 
culinária portuguesa. 
Podemos saborear um simples pei-

xe grelhado, sempre fresquíssimo, 
tal como o marisco que é sensacio-

nal, e temos a certeza de que esta-
mos em Portugal. Porque aqui é que 
se encontra o que há de melhor. 

Para os amadores de carne, não 
ficarão dececionados porque a alta 
qualidade da equipa de cozinheiros 
fará com que todos fiquem satisfei-
tos e chorando por mais.
Através destes 41 anos ao servi-

ço da comunidade, os proprietários 
deste estabelecimento fazem com 
que a gastronomia portuguesa es-
teja muito bem representada em 
Montreal. 
Nestes últimos tempos, a nova 

equipa administrativa do restauran-
te decidiu dar um toque para realçar 
este estabelecimento com um novo 
“look” para os seus clientes. Fiquei 
surpreendido com este “toque” que 
fez uma grande diferença na entra-
da do restaurante. 
Darcy Laranjeiro (da região Fá-

SylvIo
mArtINS

tima), Valdemiro Correia e o seu 
filho Daniel Correia (do Minho), e 
Fernando Cordeiro (de São Bento) 

são os proprietários e querem entrar 
na nova vaga da gastronomia portu-
guesa com um estilo único enrique-
cendo, ao mesmo tempo à culinária 
portuguesa em Montreal.
Quero também informar que no 

dia 15 de abril de 2017 no Sport 
Montreal e Benfica vai haver a se-
gunda edição da festa do Bife da 
Páscoa que o Sr. Carlos Palma e o 
restaurante Casa Minhota estão a 
organizar. Já podem reservar o seu 
lugar telefonando para o restaurante 
514-842-2661 ou com Carlos Pal-
ma 514-961-0770. Uma festa gas-
tronómica única em Montreal que 
deixará todos encantados com este 
jantar típico de Portugal.
Acho que podemos notar que 

esta equipa está no bom caminho 
para realizar grandes inovações 
gastronómicas. parabéns.
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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.

assOciaÇãO dOs pais
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
ass. MulhEr pOrt. dO canadá T.:514.983-7837
ass. pOrtuguEsa n.s.F. dE laval   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
ass. pOrtuguEsa dO canadá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
ass. pOrtuguEsa dO EspíritO santO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.251.9791
ass. pOrtuguEsa dE lasallE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
ass. pOrtuguEsa dE stE-thérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
ass. da tErra quEbEquEntE T.:514.237.3994
casa dOs aÇOrEs dO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cEntrO cOM. dO divinO EspíritO santO
8672 Forbin Jason, Montreal T.: 514.353.1550
círculO dE rabO dE pEixE T.: 514.843.8982
clubE OriEntal dE MOntrEal
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugal dE MOntrEal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
FEstival pOrtugal EM Mtl T.: 514.923.7174
liga dOs cOMbatEntEs T.: 514.844.1406
spOrt MOntrEal E bEnFica
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

AssoCiAçÕes e ClUbes

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

pOrtuguEsa dE brOssard T.:514.466.9187
pOrtuguEsa dE laval T.:450.681.0612
SAnTA CRuz / LuSiTAnA T.:514.844.1011

eScolaS

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

centroS

agência
AlgArve

reStauranteS

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmBIo Do DólAr cANADIANo
14 De mArÇo De 2017
1 euro = cAD 1,444920cOns. 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

INFormAÇÃo
pArA quem lÊ.

reSultADo pArA
quem ANuNcIA.
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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

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

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 

jardins dEs bEaux-rÊvEs
Companhia paisagista procura homens para

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

514-554-0213 Ou 450-641-7389

ServiçoS

Precisa-se de um trabalhador em “Pavé unis” 
com experiência. Podem nos contatar para o 

514 325-7729 ou enviar o vosso CV para 
josbucaro@bucaro.ca

cOMpanhia EM paisagisMO Está à prOcura
dE hOMEns cOM Ou sEM ExpEriÊncia

cOM carta dE cOnduÇãO. 
514-242-7649

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

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

nElsOn: 514-571-2367

tErrassEMEnt sicurElla Et Fils inc.
Precisa-se de chefe de equipa e bons trabalhadores 
para trabalhar em pavimento na margem sul, Montreal 
e os seu arredores. Tipo de trabalho: Dominando as 
técnicas variadas em colocação de pedras, muros, es-
cadas, calçadas, turfa etc. Confortável na condução 
de material de construção (escavadora/camião). Com 
2 anos de experiência e carta de condução. 40h por 
semana. Excelente salário segundo a experiencia.

pEtEr au 450-465-2969
Ou inFO@sicurEllaEtFils.cOM

† Maria dE lOurdEs
batista EstrEla

1934-2017

Faleceu em Montreal, no dia 4 de 
Março de 2017, com 82 anos de 
idade, senhora Maria De Lourdes 
Batista  esposa do jà falecido se-
nhor José Estrela, natural de Àgua 
de Pau, São Miguel,  Açores, Portu-
gal. Deixa na dor suas filhas Maria 
Agostinha (José Estrela), Carmen 
(Joseph Maroun), seus netos(a) Ni-
cholas (Elisabeth), Serena (Eric), 
Justin (Samantha), seus bisneto(as) 
Ella, Clara, Luca, seus irmãos(ães), 
seus cunhados/as, sobrinhos/as, afilhados/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório teve lugar terça-feira 7 de março de 2017 das 
14h às 17h e das 19h às 22h, e hoje das 8h30 às 11h00. 
O funeral  é celebrado hoje quarta-feira 8 de março às 
11h30 na igreja Santa Cruz e vai ser sepultada no cemi-
tério Notre-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda 
saudade a missa de sétimo dia será celebrada seixta-
-feira 10 de março às 18h30. A familia vem por este 
meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer 
forma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click 
Mega pode ver os canais portugueses, brasi-
leiros, e outros mais, canais desportivos de 
todos os países, filmes, séries, possibilidades 
ilimitadas. Desloco-me para instalação. 
cansadO dE pagar tantO para a tElEvisãO

tElEFOna já:

514-267-8766
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sagitáriO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa 
Útil, Maturidade. Amor: Trabalhe mais o seu lado espiritual, pois isso vai ser 
bastante útil para controlar os seus impulsos. Saúde: Procure fazer uma vida 
mais saudável. Alie a alimentação equilibrada à prática de exercício físico. 
Dinheiro: Uma promoção poderá recompensar o seu esforço. A partir de agora 

aja de forma a corresponder a este voto de confiança.
Números da Sorte: 6, 9, 4, 10, 20, 30

capricÓrniO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos, 
Interferências. Amor: Os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão vai tomar 
conta de si. Saúde: Beba sumos naturais para fortalecer o organismo com 
vitaminas. Dinheiro: Rentabilize o seu dinheiro e invista em algo que lhe 
permita amealhar alguns lucros. Números da Sorte: 25, 14, 36, 8, 9, 11

aquáriO: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. 
Amor: Um pequeno desentendimento poderá fazer com que ponha em 
risco uma amizade de longa data. Mantenha a calma. Saúde: O seu 
descontentamento com a sua silhueta levá-lo-á a pensar seriamente em 
fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de vontade será determinante para 
ultrapassar um desafio profissional. Continue empenhado. 

Números da Sorte: 11, 14, 44, 5, 8, 7

pEixEs: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Torne 
os seus sonhos em realidade, declarando o seu amor à pessoa que preenche 
o seu coração. Saúde: Semana sem grandes problemas ao nível da saúde. 
Mantenha o equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas potencialidades, pois as 
mudanças de ocupação estão favorecidas. Lute pelos objetivos que pretende 

atingir a nível profissional. Números da Sorte: 6, 9, 41, 40, 2, 23

carnEirO: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: 
Sentir-se-á muito alegre e bem-disposto. Aproveite bem este momento. 
Saúde: Esteja mais atento às suas necessidades fisiológicas. Consuma 
alimentos ricos em ferro. Controle o seu sistema nervoso para que a sua 
saúde não saia prejudicada. Dinheiro: Assuma com responsabilidade os seus 

compromissos profissionais. Honre a sua palavra. Números da Sorte: 10, 1, 4, 7, 8, 9

tOurO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: 
Controle os ciúmes. Não seja tão possessivo com a pessoa amada pois 
esta pode sentir-se sufocada. Dê-lhe espaço para se movimentar. Saúde: 
Pratique um desporto relacionado com a água. O seu organismo necessita do 
contacto com este elemento para se sentir bem e equilibrado. Dinheiro: Poderá 

enfrentar uma situação difícil no seu ambiente laboral. Procure estar longe dos conflitos. 
Números da Sorte: 10, 2, 4, 5, 8, 7

géMEOs: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas. Amor: Contribua para a harmonia familiar com uma boa base 
de compreensão. Não acredite em boatos sobre uma pessoa da sua família. 
Procure saber a verdade através de uma conversa com a pessoa sobre 
quem falam. Saúde: Avalie o seu estado de saúde de uma forma consciente. 
Procure o seu médico de família. Dinheiro: O seu desempenho profissional 

será recompensado. Boas notícias a nível financeiro. Não desperdice oportunidades.
Números da Sorte: 23, 5, 6, 15, 14, 8

caranguEjO: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, 
agitação. Amor: Combine um jantar onde possa reunir todas as pessoas que 
são importantes para si. Ajudá-lo-á a sentir-se melhor. Saúde: Evite abusar 
do café, pois pode provocar-lhe fortes dores abdominais. Dinheiro: Mostre 
o que vale e será bem sucedido. Não tema demonstrar as suas verdadeiras 

capacidades. Números da Sorte: 3, 6, 8, 4, 12, 11

lEãO: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. Amor: Entenda os 
pontos de vista do seu par e procure entender que cada pessoa tem a sua 
própria personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agitação mental. 
Tire uma hora no final do dia para relaxar. Dinheiro: Dê mais valor às relações 
entre os colegas. O bom ambiente ajuda a aumentar a qualidade do trabalho.
Números da Sorte: 12, 14, 15, 7, 8, 9

virgEM: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Escuridão. 
Amor: Procure passar mais tempo com a sua família. Será benéfico para 
todos. Saúde: Tendência para algum mau humor e irritabilidade. Faça 
exercícios de autocontrolo. Cuidado com o que come, corre o risco de ter uma 
crise de fígado. Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas poupanças. 

Aos poucos irá ver a diferença na sua conta. Não seja demasiado tolerante. Podem 
aproveitar-se da sua boa vontade. Números da Sorte: 20, 8, 5, 45, 41, 33

balanÇa: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa que a sua 
sorte está em movimento. Amor: Opte pela tolerância para resolver os seus 
problemas afetivos. Veja-a como uma virtude. Motivos familiares podem deixá-
lo de mau humor. Não se deixe abalar, resolva as coisas com calma. Saúde: 
Faça uma alimentação mais equilibrada. O seu organismo agradecer-lhe-á.
Dinheiro: Semana muito favorável sob o ponto de vista profissional. O seu 

trabalho será reconhecido. Números da Sorte: 22, 33, 44, 4, 8, 5

EscOrpiãO: Carta Dominante: Morte, que significa Renovação. Amor: Evite 
conflitos com familiares por causa de assuntos financeiros. Dê um passo 
de cada vez em prol da harmonia. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e 
vitalidade. Aproveite para praticar exercício físico. Dinheiro: Procure não 
exigir tanto dos outros. Invista num negócio, pois o seu setor financeiro está 

bastante favorecido. Números da Sorte: 2, 5, 8, 1, 11, 3

horóScopo MAriA helenA MArtins

pirarucu
anchOva
baiacu
bagrE

salMãO
carpa
bOnitO
atuM

pacu
Mandi 

cAçA PAlAVrAs | Peixes

chArAdAs

CoisAs do CorisCo

Não gosto de falar po-
lítica porque todos e 

cada um têm a sua opi-
nião e preferência num ou 

outro partido, o que é normal. 
Agora o que acho que não é normal é a atitu-

de de certos políticos no que respeita à nossa 
vida do dia à dia até à reforma. Na próxima 
vez que o ministro das finanças que até é por-
tuguês vier apertar as mãos nas próximas elei-
ções, não se esqueçam de lhe fazer ver que 
nem todos têm um trabalho que paga muitíssi-
mo bem como o dele e outros políticos, e nem 
todos  têm um trabalho ligeiro, ou seja, de ter 
de usar o seu corpo e não a cabeça p’ra ganhar 
o pão e a manteiga p’ra pôr na mesa. Esta 
gente tem aos 65 anos uma reforma  dourada 
sem contar com a facilidade com que o polí-
tico e outras profissões ganham bom dinheiro 
e fabricam uma excelente reforma. Já isto não 
acontece com o Zé Povinho que tira o diabo 
pela cauda p’ra chegar com um bom salario 
a casa, nem falo dos impostos que o governo 
tira diretamente do cheque, e depois quando 
chega aos hospitais é aquilo que agente ouve 
e vê todos os dias. Eu prefiro falar de gente da 
nossa comunidade que eu encontro às vezes 
nas ruas ou comércios de Montreal,  homens 
e mulheres que com o suor do seu trabalho 
conseguiram a chegar a ter e a viver uma re-

forma feliz. Como outro dia encontrei o meu 
amigo de há muito tempo, um homem que eu 
todos os anos lhe convido p’ra vir comigo de 
mota p’ra Fall River, o José Carlos diz -me 
logo que nem p’ró Ceu ia de mota comigo, 
podíamos morrer os dois  antes de lá chegar. 
Mas o José Carlos disse-me uma coisa um dia 
destes e eu fiquei muito orgulhoso dele. Ele 
perdeu a sua rica esposa e com lágrimas nos 
olhos disse-me que tinha pedido a Deus que 
ela fosse na frente dele, porque estava a sofrer 
deste maldita doença que é Alzheimer. Ele fez 
depois uma coisa que não há muitos portu-
gueses que têm a coragem de fazer, incluindo 
eu próprio. O amigo José já organizou o seu 
funeral de A a Z, tudo está preparado e pago: 
o carro das flores, as gavetas compradas, tudo 
, tudo, limpinho mais nada. Eu falei com o 
Victor Marques do Alfred Dallaire, Groupe 
Yves Légaré, a respeito dos pré-arranjos fu-
nerais, se os portugueses compravam e orga-
nizavam os seus próprios funerais, a resposta 
foi não. Ele disse que até vai fazer conferên-
cias p’ra falar deste assunto, que diga-se a 
verdade, p’ra ele e p’ra outros que trabalham 
neste ramo é mais fácil, mas pra nós... esco-
lher o teu último colchão... não e tão fácil. Um 
grande abraço ao José Carlos, que agente se 
encontre por muitos e  muitos anos ainda na 
Chouriço. 
o SABor DA vIDA DepeNDe
De quem temperA.

joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com

O que o pastor falou para o maconheiro?
R.: Queima, irmão!

Por que cada formiga só tem 3 amigas?
R.: Porque elas são four-migas.

Por que o motorista do Neymar foi preso?
R.: Porque ele estava transportando um crack.

O que o elefante estava fazendo no deserto?
R.: Sombra.

Quem escuta tudo mas não fala pra ninguém?
R.: As orelhas.

Por que o círculo sempre está quente?
R.: Porque ele tem 360 graus.

Qual é a diferença da mandioca para a cadeira?
R.: Se você não sabe, então cuidado onde senta.

O que dá a mistura de uma tartaruga com um pinguim?
R.: Sorvete de casquinha.

bAleiAs ‘Mistério’ filMAdAs
PelA PriMeirA vez. nos Açores

São enormes, mas nunca se tinham 
deixado filmar.

Misteriosas baleias da espécie baleia-de-
-bico-de-True (Mesoplodon mirus) foram 

filmadas pela primeira vez, nos Açores, 
anunciaram os cientistas esta terça-feira, 
embora o vídeo tenha sido gravado em 
2013.O vídeo foi publicado no jornal Peer 
J como parte de um estudo sobre a espécie 
até agora pouco conhecida. O principal ob-

jetivo do estudo é perceber, ter uma ideia 
mais fundamentada, das ameaças que os 
humanos representam para estes mamífe-
ros.As baleias-de-bico-de-True, conhecidas 

pela forma dos narizes, a fazer 
lembrar os golfinhos - vivem 
nas profundezas do oceano 
e têm cerca de cinco metros 
de comprimento.Os únicos 
exemplares da espécie vistos 
até agora tinham sido baleias 
já mortas. Por essa razão, os 
46 segundos onde é possí-
vel ver estas baleias em ple-

no habitat são como uma ‘benção’ para os 
cientistas.”Estes são animais do tamanho 
de elefantes que simplesmente não conse-
guimos encontrar. São um mistério”, disse 
Natacha Aguilar de Soto ao Washington 
Post, que estuda a espécie há já 15 anos.
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PAlAVrAs cruzAdAs
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solução

hOrizOntais: 1. Faval, Ecoar. 2. Aferir, Aipo. 3. Vira, Aos, Em. 4. Ema, Ardósia. 5. 
Socorrer. 6. As, Fá, Ai, Ou. 7. Educador. 8. Evasiva, Ala. 9. De, Cai, Emir. 10. Irra, Ra-
mada. 11. Loiro, Reles. vErticais: 1. Favela, Edil. 2. Afim, Severo. 3. Veras, Da, Ri. 
4. Ara, Ofuscar. 5. Li, Acácia. 6. Raro, Avir. 7. Odrada, Ar. 8. Casório, Eme. 9. Oi, Se, 
Ramal. 10. Apeiro, Lide. 11. Roma, Usaras.

6
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9

2

6

4

92

1

2 8
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hOrizOntais: 1. Campo de favas. Soar. 2. Examinar a 
exatidão de. Planta herbácea da família das umbelíferas. 
3. Dança e música populares. Contr. da prep. a com o art. 
def. os. Sobre (prep.). 4. Ave pernalta corredora que se 
assemelha à avestruz. Xisto argiloso. 5. Prestar auxílio. 6. 
Elas. Quarta nota da escala musical. Suspiro. Alternativa 
(conj.). 7. Aquele que educa. 8. Subterfúgio com que se 
pretende sair de uma dificuldade. Fileira. 9. Preposição. 
Tomba. Chefe mouro. 10. Designa repulsa ou raiva (in-
terj.). Latada. 11. O m. q. louro. Desprezível.
vErticais: 1. Bairros populares e sem condições, nos 
morros de grandes cidades (Brasil). Vereador. 2. Paren-
te por afinidade. Rigoroso. 3. Coisas verdadeiras. Contr. 
da prep. de com o art. def. a. Graceja. 4. Altar cristão. 
Ensombrar. 5. Recitei. Árvore ou arbusto da família das 
leguminosas. 6. Escasso. Combinar, ajustar, conciliar. 7. 
Conteúdo de um odre. O espaço aéreo. 8. O casamento 
(pop.). Nome da letra M. 9. Emprega-se para
cumprimentar, chamar (Bras., interj.). A si mesmo. Lanço
secundário de estrada ou caminho de ferro. 10. Conjunto 
das correias necessárias para jungir o boi. Toureio. 11. 
Capital de Itália. Vestiras.

7

sóCrAtes vAi ser oUvido
novAMente Pelo Ministério PúbliCo
o ex-primeiro-ministro josé Sócrates será 

ouvido novamente pelo ministério públi-
co (MP), a poucos dias do final do inquérito 
operação marquês, avança a SIc Notícias.
Os dois advogados de Sócrates ( Pedro Delille e 

João Araújo), recorde-se, emitiram ao final da tar-
de de ontem um comunicado acusando o MP de 
“ensaiar nova fuga para a frente” e de estar a ten-
tar envolver o ex-primeiro-ministro nos processos 
da PT e do BES.Contactado pela agência Lusa, 
João Araújo, advogado de José Sócrates junta-
mente com Pedro Delille, precisou que a defesa 
foi notificada pelo MP para comparecer no inter-
rogatório de segunda-feira no DCIAP, tendo o MP 
pedido aos advogados que notificassem o próprio 
ex-primeiro-ministro da diligência marcada.O 
antigo líder do PS está indiciado pelos crimes de 

corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capi-
tais, numa investigação que conta, até ao momen-
to, com 25 arguidos - 19 pessoas e seis empresas, 
quatro das quais do Grupo Lena - estando a deci-
são do Ministério Público de acusar ou arquivar o 

processo marcada para a próxima sexta-feira. En-
tre os arguidos estão o ex-administrador da Caixa 
Geral de Depósitos e antigo ministro socialista 
Armando Vara, Carlos Santos Silva, empresário 
e amigo do ex-primeiro-ministro, Joaquim Barro-
ca, empresário do grupo Lena, João Perna, anti-
go motorista do ex-líder do PS, Paulo Lalanda de 
Castro, do grupo Octapharma, Henrique Grana-
deiro e Zeinal Bava, ex-administradores da PT, o 
advogado Gonçalo Trindade Ferreira e os empre-
sários Diogo Gaspar Ferreira e Rui Mão de Ferro 
e o empresário luso-angolano Hélder Bataglia.

PriMeirA vitóriA nA eliMinAção do obAMACAre

o partido republicano obteve uma primei-
ra vitória na sua tentativa de eliminar o 

plano de saúde do ex-presidente dos euA Ba-
rack obama, noticia hoje a Associated press.
O partido do Presidente, Donald Trump, fez 

aprovar, na Comissão de Finanças, uma medida 
que repele a aplicação de penalizações fiscais às 
pessoas que não tenham seguro de saúde.A le-
gislação põe também fim a subsídios baseados 
no rendimento que o Governo dava às pessoas 
para apoiar a contratação desses seguros.Em vez 
disso, a lei cria créditos fiscais sobretudo basea-
dos na idade.A Comissão de Finanças aprovou 

o pacote legislativo na madrugada de hoje, após 
um debate que durou todo o dia de quarta-feira.

Presidente tUrCo diz qUe holAndA AGiU CoMo
UMA “rePúbliCA dAs bAnAnAs” e ProMete retAliAr

o presidente da turquia, recep tayyip erdo-
gan, garantiu este domingo que a holanda 

irá sofrer sanções depois de, no sábado, ter im-
pedido o ministro dos Negócios es-
trangeiros de entrar no país e ainda 
por ter detido e expulsado a minis-
tra dos Assuntos Familares. 
Actos que Erdogan diz serem tpícos 

de “uma república das bananas”. “Eles 
vão certamente pagar o preço e vão 
também aprender o que é a diploma-
cia. Nós vamos ensinar-lhes o que é 
diplomacia internacional”, disse num discurso uma 
entrega de prémios em Istambul, acusando nova-
mente o governo holandês de ser nazi e fascista. 

“Pensei que o nazismo tivesse acabado, mas estava 
engando. O Nazismo está vivo no Ocidente”, disse. 
Também o primeiro-ministro turco, Binali Yildirim, 

disse que haverá retaliações aos atos 
da Holanda, até porque considera que, 
no cado da detenção e expulsão da mi-
nistra dos Assuntos Familiares, Fatma 
Betul Sayan Kaya, foi violada a imuni-
dade diplomática. Contudo, a Holanda 
já avisou que os turcos têm de moderar 
a sua atitude, nomedamente nas acusa-
ções de serem nazis. “Queremos redu-

zir [a crise], mas se os turcos insistem em agudizar 
a tensão, responderemos adequadamente”, disse o 
primeiro-ministro holandês, Mark Rutte. 

efemérides
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 p j v E d
1-Chelsea 66 27 21 3 3
2-Tottenham 56 27 16 8 3
3-Manchester City 56 27 17 5 5
4-Liverpool 55 28 16 7 5
5-Arsenal 50 26 15 5 6
6-Man. United 49 26 13 10 3
7-Everton 47 28 13 8 7
8-West Bromwich 40 28 11 7 10
9-Stoke City 36 28 9 9 10
10-Southampton 33 26 9 6 11
11-West Ham 33 28 9 6 13
12-Burnley 31 28 9 4 15
13-Watford 31 27 8 7 12
14-Bournemouth 30 28 8 6 14
15-Leicester City 27 27 7 6 14
16-Swansea City 27 28 8 3 17
17-Crystal Palace 25 27 7 4 16
18-Hull City 24 28 6 6 16
19-Middlesbrough 22 27 4 10 13 
20-Sunderland 19 27 5 4 18

Inglaterra
PremIer league

caMpeonatoS europeuS - claSSificação

 p j v E d
1-Juventus 70 28 23 1 4
2-roma 62 28 20 2 6
3-Napoli 60 28 18 6 4
4-Lazio 56 28 17 5 6
5-Internazionale 54 28 17 3 8
6-Atalanta 52 28 16 4 8
7-Milan 50 28 15 5 8
8-Fiorentina 45 28 12 9 7
9-Sampdoria 41 28 11 8 9
10-Torino 39 28 10 9 9
11-Chievo 38 28 11 5 12
12-Udinese 33 28 9 6 13
13-Bologna 31 28 8 7 13
14-Cagliari 31 28 9 4 15
15-Sassuolo 31 28 9 4 15
16-Genoa 29 28 7 8 13
17-Empoli 22 28 5 7 16
18-Palermo 15 28 3 6 19
19-Crotone 14 28 3 5 20
20-Pescara 12 28 2 6 20

 p j v E d
1-Monaco 68 29 21 5 3
2-Paris SG 65 29 20 5 4
3-Nice 63 29 18 9 2
4-Lyon 50 28 16 2 10
5-Marseille 45 29 13 6 10
6-Bordeaux 43 29 11 10 8
7-Saint-étienne 41 29 10 11 8
8-Guingamp 38 29 10 8 11
9-Rennes 38 29 9 11 9
10-Nantes 37 29 10 7 12
11-Toulouse 36 29 9 9 11
12-Angers 36 29 10 6 13
13-Montpellier 33 29 8 9 12
14-Lille 33 29 9 6 14
15-Caen 32 29 9 5 15
16-Metz 30 28 8 8 12
17-Dijon 28 29 6 10 13
18-Nancy 28 29 7 7 15
19-Bastia 25 29 5 10 14
20-Lorient 22 29 6 4 19

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 59 24 18 5 1
2-RB Leipzig 49 24 15 4 5
3-B. Dortmund 43 24 12 7 5
4-TSG Hoffenheim 42 24 10 12 2
5-Hertha BSC 40 24 12 4 8
6-E. Frankfurt 35 24 10 5 9
7-FC Köln 34 24 8 10 6
8-SC Freiburg 34 24 10 4 10
9-B. M´gladbach 32 24 9 5 10
10-B. Leverkusen 31 24 9 4 11
11-Schalke 04 30 24 8 6 10
12-Mainz  29 24 8 5 11
13-FC Augsburg 28 24 7 7 10
14-Wolfsburg 26 24 7 5 12
15-W. Bremen 26 24 7 5 12
16-Hamburger SV 26 24 7 5 12
17-FC Ingolstadt 19 24 5 4 15
18-Darmstadt  15 24 4 3 17

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 62 26 19 5 2
2-Barcelona 60 27 18 6 3
3-Sevilla 57 27 17 6 4
4-Atlético Madrid 52 27 15 7 5
5-Villarreal 48 27 13 9 5
6-Real Sociedad 48 27 15 3 9
7-Athletic 44 27 13 5 9
8-Eibar 40 27 11 7 9
9-Espanyol 39 27 10 9 8
10-Alavés 37 27 9 10 8
11-Celta de Vigo 35 26 10 5 11
12-Las Palmas 32 27 8 8 11
13-Valencia 30 27 8 6 13
14-Real Betis 28 27 7 7 13
15-Deportivo 27 27 6 9 12
16-Málaga 26 27 6 8 13
17-Leganés 25 27 6 7 14
18-Granada 19 27 4 7 16
19-Sporting Gijón 18 27 4 6 17
20-Osasuna 11 27 1 8 18

eSPanha
lIga BBVa

ilUMinAdos
leANDro meNDoNÇA
red@avozdeportugal.com

era preciso recomeçar...
Após a humilhação sofri-

da na Alemanha, que resultou 
na eliminação da UEFA Cham-

pions League, o Benfica voltou a campo, desta vez 
pela Primeira Liga, para tentar retomar a primeira 
colocação do campeonato nacional. Já o Belenen-
ses foi ao Estádio da Luz para tentar sua sétima 
vitória na Primeira Liga e manter sua invencibili-
dade de seis jogos. Mas o torcedor não abandonou 

o time! Mais de 53 mil pessoas estiveram presen-
tes para assistir a vitória por 4 a 0 do Benfica, com 
gols de André Almeida, Mitroglou, Salvio e Jonas. 
E com o resultado positivo, as Águias retomaram 
a liderança da Liga. Mais importante para o clube 
é saber que seu torcedor sempre está ao lado do 
time,  principalmente após um insucesso na maior 
competição da Europa. Na sexta-feira, o Porto ha-
via vencido o Arouca por 4 a 0 também, fora de 
casa, e esperava por um insucesso do Benfica. Mas 
infelizmente os torcedores não tem nada para co-
memorar. A vitória do rival não foi só um balde de 
água fria nas expectativas de se tornar o primeiro 
colocado da Primeira Liga. Agora a eliminação na 
Champions veio para fechar o caixão dos Portistas 
e acabar com o sonho do bicampeonato Europeu. 
O Sporting também fez quatro golos na jornada 
25. O holandês Bas Dost fez todos os tentos dos 
Leões e disparou mais Ainda na artilharia da Pri-
meira Liga, com 22 golos.

o sUCesso de qUeM fAz
CirCUlAr Menos JoGAdores
clubes como o Bayern munique, o real 

madrid ou o Barcelona estão entre os 
mais estáveis na utilização de futebolistas nos 
últimos cincos anos, entre as grandes ligas 
europeias.
Há uma ligação clara entre a estabilidade na 

utilização de jogadores a médio prazo e o suces-
so desportivo, olhando para dados que colocam 
clubes como Bayern Munique, Real Madrid ou 
Barcelona entre aqueles que menos fazem circu-
lar jogadores. É uma das principais conclusões 
a tirar da análise feita pelo CIES – Observatório 
do futebol aos números dos 54 clubes que nos 
últimos cinco anos estiveram sempre presentes 
na principal divisão das cinco grandes Ligas 
europeias. O Bayern Munique lidera o trio de 
equipas que usaram menos jogadores, um total 
de 55 num espaço de cinco anos. Um número 
notável, acompanhado por outra equipa alemã, o 
Borussia Moenchengladbach, e pelo At. Bilbao. 
Só há mais um clube abaixo das seis dezenas: a 

Real Sociedad, com 57, a confirmar a tendência 
de estabilidade dos clubes que são as principais 
referências do País Basco na Liga espanhola.
Os mais próximos na lista são o Real Madrid e 

o PSG, ambos com 64 jogadores utilizados, po-
sição a que se junta o inglês Stoke City. Segue-
-se o Arsenal, com 65 jogadores, menos um que 
o Barcelona. Depois o Borussia Dortmund, com 
68. O campeonato italiano é claramente aquele 
que apresenta maior rotatividade de jogadores. 
Entre 11 clubes que usaram mais de 100 joga-
dores neste período, oito são italianos. À cabeça 
da lista o Génova, com nada menos que 137 jo-

gadores, mas também clubes como a Fiorentina 
(112), o Inter (111) e o Milan (102). Mais uma 
vez, o clube com mais sucesso em Itália, a Ju-
ventus, apresenta números bem mais estáveis. 
Fica ainda assim pelos 87 jogadores.
O Granada, com 129 jogadores, é o segundo 

clube que mais rodou, e um de dois representan-
tes da Liga espanhola entre os que superam os 
100. O outro é o Sevilha, com 103. A Inglaterra 
só tem um clube acima da centena, o Sunderland 
(103), Alemanha e França não têm nenhum.
Entre os grandes de Inglaterra, o Liverpool foi 

quem teve mais jogadores diferentes em campo, 
91. Seguem-se Chelsea (82), Manchester United 
(74) e Manchester City (73).
A análise estende-se também aos jogadores 

mais utilizados neste período em cada clube. E 
há um português no topo. Cristiano Ronaldo foi 
quem mais jogou no Real Madrid, um total de 
14,542 minutos. Mais do que Lionel Messi, que 
tem 14,177 minutos no Barcelona.

o jogador com mais tempo de utilização 
nestas contas joga em França. é Stéphane 
Ruffier, guarda-redes do Saint-Etiénne. O jo-
gador mais utilizado em Inglaterra foi David 
De gea, 15,554 minutos pelo manchester uni-
ted. em espanha é juanfran, exatamente 15 
mil minutos com a camisola do At. madrid. 
Na Alemanha o recordista é outro guarda-
-redes, manuel Neuer, com 14,302 minutos 
pelo Bayern munique. e em Itália é Danilo 
larangeira, defesa brasileiro da udinese, com 
15,754 minutos.
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1-Portimonense 67 31 20 7 4 52 21
2-Desp. Aves 55 31 15 10 6 45 31
3-Varzim 51 31 14 9 8 40 33
4-Benfica B 50 31 14 8 9 42 37
5-Santa Clara 48 31 13 9 9 32 33
6-Académica 48 31 13 9 9 31 24
7-Braga B 45 31 11 12 8 45 35
8-U. Madeira 45 31 12 9 10 33 33
9-Penafiel 43 31 12 7 12 42 42
10-Sp. Covilhã 41 31 9 14 8 33 32
11-V. Guimarães B 41 31 12 5 14 41 38
12-Famalicão 39 31 10 9 12 35 38
13-Gil Vicente 39 31 8 15 8 29 30
14-Cova da Piedade 38 31 10 8 13 31 41
15-FC Porto B 37 31 9 10 12 31 37
16-Sporting B 37 31 10 7 14 42 49
17-Freamunde 35 31 8 11 12 30 34
18-Vizela 35 31 7 14 10 28 36
19-Ac. Viseu 35 31 8 11 12 31 38
20-Fafe 34 31 8 10 13 39 45
21-Leixões 33 31 7 12 12 30 31
22-Olhanense 21 31 5 6 20 33 57

  P J V E D GM GS

1-Benfica 63 25 20 3 2 56 13
2-FC Porto 62 25 19 5 1 57 11
3-Sporting 51 25 15 6 4 47 26
4-Braga 43 25 12 7 6 36 21
5-V. Guimarães 41 25 11 8 6 35 29
6-Marítimo 37 25 10 7 8 20 20
7-Rio Ave 35 25 10 5 10 30 31
8-Chaves 33 25 7 12 6 25 24
9-Boavista 33 25 8 9 8 27 25
10-Belenenses 32 25 8 8 9 19 26
11-V. Setúbal 30 25 8 6 11 24 26
12-Feirense 29 25 8 5 12 20 37
13-Arouca 27 25 8 3 14 23 39
14-Paços Ferreira 26 25 6 8 11 25 36
15-Estoril Praia 21 25 5 6 14 20 34
16-Moreirense 20 25 5 5 15 23 39
17-Nacional 17 25 3 8 14 17 41
18-Tondela 16 25 3 7 15 17 43

  P J V E D GM GS

resultAdos
10/03 Arouca 0-4 FC Porto
11/03 V. Setúbal 1-2 Feirense
  Chaves 0-0 Braga
  Tondela 1-4 Sporting
12/03 Boavista 3-0 Marítimo
  Rio Ave 3-2 Moreirense
  V. Guimarães 3-3 E. Praia
13/03 Nacional 1-1 P. Ferreira
  Benfica 4-0 Belenenses

17/03 Estoril Praia 20:30 Boavista
18/03 Belenenses 16:00 Braga
  Moreirense 16:00 Tondela
  Sporting 18:15 Nacional
  P. Ferreira 20:30 Benfica
19/03 Marítimo 16:00 Arouca
  Feirense 16:00 Chaves
  FC Porto 18:00 V. Setúbal
  V. Guimarães 20:15 Rio Ave

PrÓximA JornAdA

    1ª Mão     2ª Mão 
FK Rostov-Manchester United       1-1  16/03  15:05
APOEL-Anderlecht       0-1  16/03  15:05
FC Kobenhavn-Ajax       2-1  16/03  15:05
Lyon-Roma       4-2  16/03  15:05
Olympiacos-Besiktas       1-1  16/03  13:00
Schalke 04-Borussia M´gladbach       1-1  16/03  15:05
Celta de Vigo-FK Krasnodar       2-1  16/03  13:00
Gent-Genk       2-5  16/03  13:00

      1ª Mão     2ª Mão
Estoril Praia - Benfica       1-2 05/04  10:00
V. Guimarães - Chaves       2-0 05/04  10:00

taça de portuGal | MeiaS finaiS

    1ª Mão    2ª Mão
Benfica-Borussia Dortmund      1-0        0-4
Paris SG-Barcelona      4-0       1-6
Real Madrid-Napoli      3-1       3-1
Bayern München-Arsenal      5-1       5-1
Bayer Leverkusen-Atlético Madrid      2-4 15/03  15:45
Manchester City-Monaco      5-3 15/03  15:45
Sevilla-Leicester City      2-1 14/03  15:45
FC Porto-Juventus      0-2 14/03  15:45

resultAdos
11/03 Braga B 2-1 Gil Vicente
  Portimonense 2-1 Famalicão
  Penafiel 3-0 Vizela
  Sporting B 3-1 Ac. Viseu
  Olhanense 2-1 C. da Piedade
  Freamunde 1-3 Varzim
  U. Madeira 1-0 FC Porto B
  Académica 0-0 Fafe
  Sp. Covilhã 2-2 Guimarães B
 Santa Clara 2-1 Benfica B
12/03 Leixões 1-1 Desp. Aves

15/03 Fafe 15:00 V. Guimarães B
  Famalicão 15:00 FC Porto B
  Gil Vicente 15:00 Penafiel
  Cova da Piedade 15:00 U. Madeira
  Braga B 15:00 Leixões
  Desp. Aves 15:00 Olhanense
  Sporting B 15:00 Freamunde
  Vizela 15:00 Sp. Covilhã
  Benfica B 17:00 Portimonense
26/03 Ac. Viseu 16:00 Santa Clara
  Varzim 16:00 Académica

PrÓximA JornAdA

“fAse do benfiCA? qUereMos
é trAbAlhAr PArA serMos CAMPeÕes”
Nuno espírito Santo desvaloriza qual-

quer ganho psicológico por jogar 
antes do líder do campeonato. Apesar 
do ponto de distância para a liderança, 
atualmente ocupada pelo Benfica, Nuno 
espírito Santo assegura que só está preo-
cupado com o momento do Fc porto.
Falando na conferência de imprensa de 

antevisão à partida com o Arouca, o técni-
co dos azuis e brancos disse não estar preo-
cupado com as fases que ambas as equipas 
atravessam. “O meu foco está só em nós.
Queremos é trabalhar sem descanso para 

sermos melhor, para sermos campeões. 
Queremos ser campeões e isso exige o 
máximo de nós todos”, atirou, desvalori-

zando, ainda, a possibilidade de ser líder 
provisório, em caso de vitória. “O que nos 
preocupa é ir a Arouca para vencer.
Alegra-nos saber que vamos ter muito 

apoio dos nossos adeptos e depois viver 
o jogo minuto a minuto para conquistar 
os três pontos”, sublinhou.O treinador 
deu resposta semelhante quando questio-

nado sobre se irá ‘puxar’ pela passagem 
do Benfica nos oitavos-de-final da Liga 
dos Campeões: “Quero é o FC Porto nos 
quartos-de-final da Liga dos Campeões. 
Reconheço que para Portugal é importante 
ter bons resultados, mas estou preocupado 
é com o FC Porto. Só depois do Arouca é 
que vamos pensar na Liga dos Campeões”.

AleMão APostoU 20 eUros e GAnhoU
16 Mil à CUstA do bArçA... e do benfiCA

Apostador de munique multiplicou 
praticamente por 800 o valor aposta 

nos duelos da segunda mão dos oitavos-
-de-final do Liga dos Campeões. 
O futebol faz render milhões e milhões 

de euros, mas nem sempre são jogadores, 
empresários e clubes quem mais lucra. Por 
vezes são os adeptos mais astutos (ou tal-
vez sortudos) quem ri por último, como foi 
o caso de um alemão que, com apenas 20 
euros, multiplicou (e muito) o seu investi-
mento. 
Este adepto, cujo nome se desconhece, 

apostou esta singela quantia em como o 
Borussia Dortmund venceria o Benfica por 
4-0 e o Barcelona bateria o Paris Saint-
-Germain por 6-1. Os resultados não eram, 
de todo, os mais previsíveis, mas a verdade 

é que este sortudo de Munique acertou em 
cheio e arrecadou 15 993,60 euros, quase 
800 vezes o valor apostado.

CArlos CArvAlhAl ACUsAdo de
CondUtA iMPróPriA PelA federAção inGlesA

o treinador do Sheffield Wednesday, 
o português carlos carvalhal, foi 

hoje acusado pela Federação Inglesa de 
Futebol (FA) por comportamento im-
próprio durante o jogo de sábado passa-
do, frente ao Aston villa, da 37.ª jornada 

da ‘championship’ (segundo escalão).
O órgão disciplinar da FA alega que ao 

minuto 48 o comportamento do treinador 
português se enquadrou na figura de con-
duta imprópria, que viola os regulamentos 
disciplinares do organismo. A reação de 
Carlos Carvalhal, que sustenta a acusação, 
ocorreu após a expulsão do central francês 
do Sheffield Wednesday, Vicent Sasso, que 
viu cartão vermelho direto. Carlos Carva-
lhal tem agora até às 18:00 de quarta-feira, 
dia 16 de março, para responder à acusação. 
A equipa orientada por Carvalhal ocupa a 
sexta posição da ‘Championship’, com 62 
pontos, um dos lugares que dá acesso aos 
‘play-off’ de promoção à Premier League.



A Voz de PortugAl  |  15 de mArço de 2017  |  P. 16

JorGe JesUs Poderá AbAndonAr o
sPortinG e rUMAr Ao CAMPeão tUrCo
o Besiktas pretende um substituto para o 

lugar de Senol gunes. A segunda tempo-
rada ao serviço do Sporting, não tem corrido 
da melhor maneira para jorge jesus, sendo 
que neste momento, os leões apenas disputam 
o campeonato nacional e estão a 12 pontos da 
liderança. 

Perante este cenário, a saída do técnico poderá 
ocorrer no final da época. De acordo com o jornal 
O Jogo, os turcos do Besiktas estarão interessa-
dos em contratar Jorge Jesus na próxima tempo-
rada desportiva. O campeão turco vê o treinador 

português como o melhor substituto para o cargo 
de Senol Gunes – que termina contrato com o 
clube no verão. 
O Besiktas estará disposto a ceder às exigência 

financeiras de Jorge Jesus – seis milhões de eu-
ros líquidos por ano – o que facilitará a vinda do 
treinador para a Liga turca. Recorde-se que, esta 

não é a primeira vez que um clube turco demons-
trou interesse no timoneiro dos leões. 
Já em 2015, o Fenerbahçe tinha apresentado 

uma proposta ao treinador português, contudo 
foi rejeitada por motivos pessoais.

ronAldo Já viU A tAçA
dAs ConfederAçÕes
MAs não lhe toCoU
craque português diz que será um sonho 

levantar a taça na prova que tem início 
em junho Numa iniciativa da FIFA, cristia-
no ronaldo teve esta quinta-feira a oportuni-
dade de estar ao lado do troféu da taça das 
confederações, prova que se vai realizar em 
junho, na rússia, e que conta com a presença 
de portugal.

Ronaldo esteve mesmo ao lado do troféu... mas 
não lhe tocou. Eis a explicação segundo o pró-
prio: “Nunca toco, nunca toco nos troféus. Nun-
ca. Dá azar. É esta? Espetáculo. É linda. Eu não 
vou pegar, agora não vou pegar”, referiu. “Gos-
tava de levantá-la. É um sonho. Mas ainda há 
muita pedra para partir, por isso vamos ver. O 
sonho tem de existir sempre. Depois é ver o que 
pode acontecer, como é que a equipa vai estar, 
a sorte também. Há muitos fatores”, disse ain-
da o capitão da seleção portuguesa. A estreia de 
Portugal na prova é dia 18 de junho, frente ao 
México, em Kazan.


