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Mosti Mondiale 2000

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

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

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

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

brAs IrO

www.globex2000.ca            514 933 2555
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 MOLHO  PICANTE   
E  ÓTIMO  SABOR

A  VENDA  NUMA 
MERCEARIA 

PORTUGUESA 
PERTO  DE  SI 

Missa Folclórica
Domingo passado, os grupos 

folclóricos e as marchas de s. 
João da comunidade, encerraram 
as missas temáticas dedicadas a 
Nossa senhora de fátima. 

O andor de Nossa Senhora de Fáti-
ma foi levado, ao altar, por seis dan-
çarinas, uma de cada grupo, indo à 
frente a menina Alexia espalhando, 

Continuação na página 5

Presidente aPela à
descentralização do País

O presidente da república, 
que discursava durante 

inauguração do centro de Ino-
vação e logística de valença 
(cIlv), que integra o novo cam-
pus académico da Escola supe-
rior de ciências Empresariais 
do Instituto politécnico de viana 
do castelo (Ipvc), sublinhou o 
“contributo” dos Institutos poli-
técnicos para a descentralização 
do país “antes da sua concretiza-
ção no plano jurídico e político”.
Quinta-feira, o Conselho de Mi-

nistros vai aprovar a proposta de 
descentralização de competências 
para as autarquias e entidades in-
termunicipais, que vão passar a ge-
rir áreas como a educação, saúde, 
ação social e áreas portuárias.
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pAlAvrA DO DIrEtOr

a natureza nas grandes e Pequenas 
diFerenças exPlicaM Muita coisa

É interessante notar que os caracteres específicos da presença por-
tuguesa no mundo, fundamentalmente comercial e emigração não 

escapam aos conflitos da cultura e memória da conquista, da subjuga-
ção do novo mundo e aduzam frequentemente um exemplo de modelo 
alternativo de expansão  sem dominação.
A que se deve esta diferença de métodos entre portugueses e ingleses? A 

uma diferença de cultura e temperamento. Sem enveredarmos pelos cami-
nhos fáceis é parcialmente aceitável, que a cultura se moldou aos poucos na 
vivência da nossa história, herdeira da tradição imperial do reino. Enquan-
to que os ingleses na sua dimensão e recursos engrandeceu pela conquista  
de dominação poderosa e arquitetos políticos. Habituou-se desde cedo a 
impor e a impor-se, enquanto o português teve desde sempre de transigir 
e de aceitar para poder sobreviver. Há que notar a postura de «alguns» 
dos nossos representantes diplomáticos no mundo, na postura de sol-e-dó, 
procuram sempre falar a língua dos outros. Os ingleses raramente saíem 
do quadro da sua língua, guardam a sua excentricidade e a apropriação do 
seu domínio no mundo através da sua língua. Isto ajuda a compreender a 
expansão deste povo por uma tão vasta área, como da persistência da sua 
presença durante séculos no mundo, que não lhe pertence.  Até no comér-
cio em Toronto se o cliente não fala inglês, deve fazer-se acompanhar de 
um amigo para fazer a tradução o que revela uma mentalidade colonial e 
de dominação. A natureza destas grandes e pequenas diferenças explicam 
muita coisa!... no nosso exemplo português como modelo alternativo de 
expansão sem dominação é de mostrar o caminho aos outros numa postura 
solidária.
É curioso notar que os ingleses fazendo parte da «Comunidade Econó-

mica Europeia» nunca aceitaram o «Euro». Só vieram permanecer para se 
servirem, uma infiltração, onde a substância é o comércio e tudo palidou  
de certo modo à falta de meios eficazes de controlo insuficientes numa 
vasta área, cuja descoberta dos recursos financeiros total não passou de 
um estado embrionário na arquitetura dos ingleses, numa curiosidade com 
fim à vista. 
A vida económica tem no comércio o seu eixo fulcral, para além de apro-

ximar individuos e povos . O comércio é o principal factor de riqueza 
de um Estado e do povo, que põe em movimento os restantes setores da 
atividade económica, ora seja por mercadorias que a terra produz, ora por 
artifício de mecãnica. Sem isto o número de gente é pobre em dinhei-
ro. Esta preocupação não está presente nas diversas vertentes da cultura 
na Comunidade Económica Europeia, independentemente da presença de 
apoios. As ligações entre sucessivas operações comerciais em diferentes 
praças não podem ser perturbadas por obstáculos técnicos decorrentes de 
uma deficiente utilização dos instrumentos de troca e nas moedas utiliza-
das nos contratos de câmbio. 
E a história se encontra na percepção dos problemas económicos envol-

vidos nos caminhos da  Europa, com uma grande diversidade nos modos 
de vida que alberga e no confronto direto numa ância de estabelecer os ali-
cerces de uma cultura económica expedita de pagamento onde cresçam as 
rendas e abastanças e a gente que mais trabalha fica desfeita nos circuitos de 
comercialização e períodos de instabilidade política, económica e cultural.

Para quando uMa gestão
Partilhada do Mar dos açores?

A lei de bases da gestão do mar foi 
aprovada pela Lei 17/2014, tendo 
desde então o Governo Regional de-
sencadeado o processo de fiscaliza-
ção do decreto-lei n.º 30/2015, de 12 

de março, que o regulamenta, dado que a República não 
teve em conta as competências próprias da Região em 
matérias estratégicas e decisivas.
O Tribunal Constitucional não deu razão à Região Au-

tónoma dos Açores, no entendimento de que apenas 
cabe ao Estado a gestão do mar português, e conse-
quentemente também ao mar dos Açores, mesmo que 
nos termos do nosso Estatuto Político-Adminsitrativo, se 
prevê dever sê-lo de forma partilhada. Como se sabe, 
o Estatuto dos Açores, bem como como a Constituição 
Portuguesa atribuem aos Açores competências em áreas 
como o ambiente, o ordenamento do território marítimo, 
as pescas e a aquicultura e ainda na gestão dos recur-
sos marinhos que existam no mar dos Açores, mas no 
entanto, são violadas pelo diploma nacional que atribuiu 
ao Governo da República competências de gestão dos 
recursos marinhos que são da Região. Recorde-se que 
aquando daquela aprovação, era Governo da República 
a coligação PSD/CDS, motivando a que a defesa do mar 
do Açores, fosse feita de forma calorosa, lembrando o 
Executivo Açoriano que ficava impedida de elaborar e 
aprovar os instrumentos de planeamento que regulam 
os usos e atividades permitidos no mar dos Açores, que 
passaram a ficar dependentes da concordância e apro-
vação do Conselho de Ministros. Por outro lado, aquela 
lei só permite à Região fazer o licenciamento dos usos e 
atividades a desenvolver no mar dos Açores, desde que 
esse licenciamento se faça de acordo com as regras dos 
planos que foram aprovados pelo Conselho de Ministros. 
Uma machadada, sem dúvida nas nossas pretensões de 
gerir o que é nosso, neste caso o mar. Por isso, é impor-
tante garantir que os interesses dos Açores sejam acau-
telados no âmbito da imperiosa clarificação daquela lei, 
pois tanto os Açores, como a Madeira é que imprimem a 
dimensão atlântica e a importância do património maríti-
mo de Portugal. O mar dos Açores é dos açorianos e, na-
turalmente, devem ser os açorianos a beneficiar do retor-
no da exploração dos recursos marinhos. Na altura desta 
discussão, não apenas os órgãos próprios da Região se 
bateram por este imperativo, como a própria sociedade 
civil disse alto e bom som que o Governo da República 
tinha a obrigação de respeitar esta pretensão dos Açores, 
ao ponto de algumas forças partidárias mais explosivas 
declararam que “a defesa dos interesses dos Açores não 
podiam estar à mercê dos piratas dos tempos modernos 
que pretendem vir saquear um património que é dos Aço-
res e dos açorianos”. Entretanto, mudaram-se os tempos 
e mudou também a cor política do Governo da República 
e o princípio da gestão partilhada do mar dos Açores tão 
reclamada, continua como premissa no nosso Estatuto 
Político-Administrativo, pelo que seria muito importante 
ser desencadeada uma iniciativa política pela Assem-
bleia Legislativa junto da Assembleia da República tendo 
em vista ser clarificado o conceito de gestão partilhada, 
já que os ventos do “rectângulo” está de feição para os 
Açores. Sabemos que o famoso conceito de gestão par-
tilhada colocado no Estatuto foi na altura entendido no 
Continente como uma farpa dirigida ao ex-Presidente da 
República Cavaco Silva, e declarado desconforme as leis 
gerais da República pelo Tribunal Constitucional. Contu-
do, temos agora uma oportunidade de ouro de concertar 
posições com os atuais representantes do Estado, no 
sentido de ser alterada a lei de bases da gestão do mar, 
aprovada como se disse pela Lei 17/2014, bem como a 
sua regulamentação feita pelo decreto-lei n.º 30/2015, de 
12 de março. Por isso, não se entende a razão por que o 
PS e o Bloco de Esquerda chumbaram a criação de uma 
Comissão Eventual para operacionalizar as competên-
cias da Região relativas aos seus direitos sobre as Zonas 
Marítimas Portuguesas adjacentes ao arquipélago, inicia-
tiva esta do PP na Assembleia Legislativa, a qual previa 
a inventariação da legislação que deveria ser alterada, 
bem como a identificação das novas iniciativas que se 
mostrassem adequadas, tendo em vista a definição dos 
mecanismos de operacionalização dos direitos da Região 
sobre as Zonas Marítimas Portuguesas e elaborasse pro-
postas relativamente à definição do princípio da gestão 
partilhada dos recursos minerais marinhos sob o domínio 
público marítimo na nossa Zona Económica Exclusiva, 
que é como se sabe uma vasta área que compreende 
uma superfície de 984.300 Km2 e representa 57% da 
ZEE portuguesa e aproximadamente 30% da ZEE da 
União Europeia.
Por isso, deixo aqui a pergunta: iremos perder esta 

oportunidade política, de clarificar o conceito de gestão 
partilhada, dado que temos um Presidente que diz ámen 
àquilo que o Governo da geringonça faz?
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AgendA comunitáriA

matinée de Peniche
5 dE MarÇO dE 2017

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

Peça de teatro
O Culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres com a vida 
de Madre Teresa da Anunciada. Da autoria de Emanuel 
Martins e organizada pela Casa dos Açores do Quebeque. 
Sábado, 6 de maio de 2017, às 19h30 no salão da igreja 
Nossa Senhora de Fátima em Laval, Chomedey. Bilhete 
de entrada, 15 Peças. Para aquisição de bilhetes contate: 
Secretaria N.S.F. Laval # 450-687-4035; Emanuel Martins 
514-266-2756; Manuel Antonio Pereira 450-442-3675. 
Haverá um sorteio de prémios.

roMaria do quebeque 2017
Eu, Duarte Amaral, Mestre dos Romeiros no Quebeque 
desde o Ano de 2010, venho por este meio informar os 
irmãos Romeiros, e todos os interessados pela romaria 
que este ano será o meu ultimo ano, como Mestre em 
Montreal, por força maior. Quem estiver interessado em 
assumir este cargo como Mestre e responsável. Por fa-
vor se apresentar-se nas reuniões que em breve serão 
marcadas. Obrigado da parte, Me. Duarte Amaral

Jantar da PriMavera 
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.

Preconizadores da decadência

1. A omissão tem assumi-
do diversas facetas, estas 

cada vez mais evidentes mas também cada 
vez mais aceites pelos correligionários ou 
simpatizantes de quem pratica a omissão, 
seja individualmente ou coletivamente. 
A ascensão da omissão como arma sócio-po-

lítica tem vindo a ser incrementada por aque-
les que frontalmente pretendem manipular as 
massas populares em torno de objetivos parti-
culares, mascarados com benefícios coletivos 
que as massas populares interpretam como 
“favores” de facilitismo nas suas vidas parti-
culares imediatas. 
As manobras e respetivas consequências são 

ignoradas, como vemos em Portugal nos casos 
que afetam o governo, onde PCP e BE às vezes 
assobiam para o lado, ou então nos gabinetes 
toleram aquilo que na “rua” pretendem conde-
nar. Esta é uma arma antiga, também praticada 
pelo CDS, PSD e PS, mas que se vem tornando 
particularmente incisiva na manutenção dos 
interesses próprios em detrimento dos interes-
ses da nação.

2. A mentira galopa a velocidade inacredi-
tável, cobrindo terreno nos mais diversos 

setores humanos, minando as suas estruturas, 
instaurando a desconfiança, a instabilidade. 
Problemas mundiais que pareciam estar a en-
caminhar-se (finalmente) para uma resolução 
pacífica e eficaz, eis que aparecem mentes 
iluminadas, que na sua insanidade semeiam 
ideias e opções aparentemente resolutas mas 
que trarão consequências futuras graves ainda 
por determinar. Vemos isso nas notas diretivas 
nos departamentos de negócios estrangeiros de 
diversos países; vemos isso no mundo econó-
mico; vemos isso no mundo financeiro; vemos 
isso em casos específicos, como a CGD em 
Portugal, ou os factos alternativos de Trump 
e sua equipa.

3. O desrespeito pelo próximo ascende tam-
bém a alturas inimagináveis, não só pelas 

atrocidades cometidas pelo mundo fora, contra 
crianças e mulheres, contra refugiados, contra 
aqueles que estão em sofrimento ou dificul-
dade que sofrem sevícias inconcebíveis, mas 
também no quotidiano das nossas vidas, onde 
a simples educação ou cavalheirismo são com-

pletamente atropelados. 
Exemplo ao qual assisti: uma criança que se 

sentava numa sala de espera de um prestador 
de serviços, sentava-se no seu cadeirão lendo 
um livro; no minuto que se levantou para ir 
ter com a mãe, deixando no entanto o livro no 
lugar que ocupava pois iria retornar a ele, uma 
senhora na casa dos seus 60 anos rapidamente 
dirigi-se ao lugar, atira o livro (que até perten-
cia à criança) para o cadeirão ao lado e senta-
-se como se nada fosse, sem pedir licença ou 
dirigir qualquer palavra aos pais que estavam 
mesmo ao lado, ainda que houvesse mais lu-
gares vazios. 
Os pais dirigiram algumas palavras à senho-

ra chamando-a à atenção, acabando esta por 
mudar para outro lugar vazio, nitidamente 
incomodada como se fosse a vítima de al-
gum pedido inusitado. Pergunto eu: se como 
humanidade caminhamos para a normaliza-
ção deste tipo de comportamento, como é que 
poderemos esperar que os vários setores da 
humanidade, cujo motor são sempre os seres 
humanos, possam corresponder com compor-
tamentos elevados?

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.
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4ª-FEira 22 dE FEvErEirO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 José Riço Direitinho
 Filhos da Nação
5:30 O Outro Lado
6:15 Sabia Que?
6:45 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 - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:15 Palavra aos Diretores
16:45 A Minha Tese
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Liubliana (Eslovénia)
 Portugueses pelo Mundo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Janela Indiscreta
 com Mário Augusto!
0:15 Grande Entrevista
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira 23 dE FEvErEirO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Grande Entrevista
6:15 Sabia Que?
6:45 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Vida Selvagem
 Sociedade Civil
10:45 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
13:50 Tech 3
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Entrevista ao Ex-Presidente 
 da República Aníbal
 Cavaco Silva
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Entrevista ao Ex-Presidente 
 da República Aníbal
 Cavaco Silva
21:15 Sim, Chef
21:45 Fatura da Sorte
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Grande Área
0:45 Madeira Prima
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira 24 dE FEvErEirO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 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 - um concurso
 de perder a cabeça e 
 ganhar muito dinheiro.
 Brainstorm
17:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sexta às 9
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Curso de Cultura Geral
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Tudo é Economia

sábadO 25 dE FEvErEirO                
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 Network Negócios 2017
6:30 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
10:00 Sociedade Civil
10:45 Podium
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 A Minha Tese
14:59 Telejornal
15:45 Linha da Frente
16:15 Loulé
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Network Negócios 2017
21:15 Donos Disto Tudo
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa
 com Herman José
0:15 Diga Doutor
1:00 Príncipes do Nada
1:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 26 dE FEvErEirO                
1:30 O Princípio da Incerteza
2:00 Portugal 3.0
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Museu Nacional Ferroviário
 Visita Guiada
7:00 Onde Está o Tesouro
7:30 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:45 A Praça
11:00 Agora Nós
12:15 Diga Doutor
13:00 Inesquecível
14:45 Hora dos Portugueses
15:13 Boavista x FC Porto
 Liga NOS 2016/2017
17:00 Festival RTP
 da Canção 2017
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 A Essência
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Sociedade
 Recreativa Especiais
23:45 Caixa Forte
1:30 Bom Dia Portugal

2ª-FEira 27 dE FEvErEirO
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:15 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde

JOsÉ DA cONcEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

trataste-Me de eMigrante coM desdéM

quem te crês tu para me 
enxovalhares? dando-te 

esses ares valendo tão pouco!
Quem te crês tu pobre igno-

rante se da classe emigrante tu não sabes nada!
Trataste-me de emigrante, que sou emigrante 

bem o sei! Não te esqueças que ser emigrante 
é ter o desprendimento de um poeta e a nobreza 
de um rei. Ser emigrante é ter a audácia de sair 
de Portugal para descobrir novos horizontes. É 
de sentir orgulho e o dever de bem representar 
a sua pátria no país para onde foi destinado. E 
esse sentimento nobre só existe dentro da alma 
daquele que está ausente da seu país, e que só ele 
sabe o quanto lhe custa estar longe dos seus e da 
terra onde nasceu.  Emigrar para mim foi uma 
opção, e não uma  escolha de vida, tudo depen-
de da condição que nos encontramos à partida. 
Eu pertenço a uma juventude que cresceu mar-
cada por um ambiente de guerra, e como para 
mim a paz é uma virtude tive que sair da minha 
terra. Tu nasces-te em lençóis de cetim com o 
destino por teus pais programado, mas todavia 
para mim, tu não deixas de ser um hino desen-
contrado. Tiveste cursos universitários, mas não 
conheces a escola da vida! A vida dos operários 
que prepararam a tua guarida. Deves dar muitas 
graças a Deus de nunca teres tido a necessidade 
de saíres do teu país, mas nunca cuspas contra 

o vento porque o cuspo pode te cair em cima! E 
nunca digas que desta agua não beberei, porque 
podes vir a bebe-la mais depressa do que aquilo 
que tu pensas. Nunca vi uma pessoa de uma tal 
arrogância e de uma aversão tão grande contra 
os emigrantes. Há palavras que doem mais que 
uma bofetada e, esse foi o meu caso. Mas só te-
nho um conselho a dar! Nunca te sintas superior 
a ninguém, porque isso é uma ofensa à inteli-
gência dos outros! E nunca menosprezes o teu 
próximo porque nunca sabes se um dia vens a 
precisar dele!
No passado, eu pensava que procurar Deus era 

uma perda de tempo. Hoje penso de forma com-
pletamente diferente. Percebo que há um conflito 
existencial dentro de cada ser humano, seja ele 
religioso ou um ateu céptico, que a psiquiatria 
e a psicologia não podem resolver. A psiquiatria 
trata os transtornos psíquicos usando anti depres-
sivos, e a psicologia, usando técnicas psicotera-
peutas. Mas elas não resolvem o vazio existen-
cial, não dão respostas aos mistérios da vida. Por 
isso meu caro eu acredito que tens problemas a 
nível de aceitação da pessoa que tu és, devido à 
dificuldade que tens em aceitar os outros. E neste 
caso aconselho-te a inclinares-te no caminho da 
fé. Porque quando a fé se inicia, a ciência cala-
-se. E a fé transcende a lógica. E quanto ao resto, 
tu dizes ser um bom português por nunca teres 
saído da tua terra devido a um sentimento pro-
fundo. Mas nunca te esqueças que o emigrante é 
talvez o melhor português do Mundo.

Festa do chicharro coM Monte real,
roberto carvalho disse que
vai ser “P’rá esPinha”

Num breve encontro com o presidente da 
Associação saudades da terra quebe-

quente, roberto carvalho, nos informou e 
quer informar a comunidade portuguesa em 
montreal e laval que a festa do chicharro 
vai se realizar no dia 8 de abril de 2017 na 
grandiosa e vistosa sala de receção de Nossa 

senhora de fátima. 
Para esta edição, a associação Saudades da Ter-

ra QuebeQuente contrataram o grupo musical 
Monte Real que vão vir da ilha da Madeira e que 
vão aquecer esta festa e que, como se diz sempre 
na ilha de São Miguel, e principalmente na Ri-
beira Quente, “É Pá Espinha”.



A Voz de PortugAl  |  22 de feVereiro de 2017  |  P. 5

encontrei-os felicíssimos, por terem 
obtido a graça de ouvir todos aqueles 
cânticos, dedicados à Virgem Maria, 
que lhes encheu a alma de alegria. 
Os cânticos da entrada, do Cor-

deiro de Deus e da Ação de Graças, 
foram executados pelo Rancho Por-
tuguês de Montreal, os do Glória e 
o ofertório, pelo Grupo Cana Verde, 
o Salmo, Aleluia e a Paz pelo Ran-
cho Praias de Portugal e, o Santo, o 
da comunhão e o cântico final, pela 

Marcha da Associação Portuguesa 
do Canadá, que acabou por todos o 
cantarem, até mesmo a assembleia, 
dizendo e acenando adeus, àquela 
que chamamos de Nossa Mãe, Rai-
nha de Portugal.
Os eventos comemorativos do 

centenário das aparições de Nos-

sa Senhora em Fátima, em Santa 
Cruz, vão prolongar-se até ao final 
de maio, sendo o seu encerramento 
com a participação de fadistas da co-
munidade e de Zé Perdigão, a grande 
voz de Portugal.
No final da Eucaristia, o Padre 

José Maria lançou outro desafio 
à comunidade, o de querer en-
cher o salão de festas da missão, 
no próximo dia 1 de Abril, com 
uma festa surpresa. E, convidou 
as pessoas a reservarem, quanto 
antes, os seus lugares.

pelo corredor cen-
tral da igreja, péta-
las de rosas.
Numa cerimónia 

repleta de colorido e de simbolismo, 
os Ranchos Folclóricos Português de 
Montreal “Minho e Nazaré”, Praias 
de Portugal, Cana Verde, Campinos 

do Ribatejo e as Marchas de S. João 
do Clube Oriental e da Associação 
Portuguesa do Canadá, cantaram 
cânticos de louvor, à Nossa Senhora, 
que em 13 de Maio de 1917, apare-
ceu, na Cova da Iria, a três crianças, 
Lúcia, Francisco e Jacinta, 
O Sr. Padre José Maria, grande 

impulsionador das missas temáti-
cas, que há quatro anos têm vindo a 
acontecer, na comunidade de Santa 
Cruz, salientou que os grupos habi-
tualmente são mais mexidos, mas 
que estavam ali, para louvar o Se-
nhor e sua mãe, com a alma da nossa 
terra, porque se não fosse assim, o 
amor seria um pouco descarnado e 
que nós hoje, estamos de facto, com 
o coração, com as cores da terra que 
celebramos com as nossas tradições 
folclóricas, com as vozes que traze-
mos nas memórias, tendo no centro 
da celebração, Nossa Senhora de Fá-
tima, a quem queremos louvar, neste 
ano de centenário. Por fim agradeceu 
a todos por ali estarem e à Elizabeth 
Carreiro, por tão bem ter coordenado 
os grupos.
O editor deste semanário, Eduíno 

Martins, após vários meses de con-
valescença, sentiu-se com forças 
para vir participar na santa missa, fa-
zendo-se acompanhar por sua espo-
sa, Odete Bento. Após a cerimónia, 

Missa Folclórica
ANtErO
brANcO

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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esta Festa não é nossa Mas siM de todos nós

senhor santo 
cristo, ajudai-

-nos nesta cami-
nhada, senhor fui 

chamado a te servir, e disse que 
sim! como poderia te dizer que 
não, se tens me servido todas as 
vezes que tenho necessitado da tua 
ajuda , dos teus conselhos e da tua 
proteção divina!
Como é do conhecimento da co-

munidade em geral a ‘’Associação 
Saudades da Terra Quebequente’’, da 
qual  faço parte, foi convidada pelo 
conselho administrativo da Missão 
de Santa Cruz em Montreal para ser 
a comissão de festas em Honra do se-
nhor Santo Cristo de Montreal que se 
irão realizar-se nos dias 20 e 21 de 
maio 2017.
Depois de um encontro formal entre 

os dois corpos diretivos da Missão 

de Santa Cruz e Associação Quebe-
quente, e só apos um encontro dos 
dirigentes da Quebequente presidida 
por Roberto Carvalho, foi com mui-
ta honra que aceitaram este grande 
desafio de assumir a organização 
das maiores festas portuguesas que 

se realizam em toda a província do 
Quebeque. Caros compatriotas, por-
tugueses de origem açoriana mas 
em particular naturais ou descenden-

tes da ilha de São Miguel é a nossa 
obrigação e responsabilidade como, 
indivíduos, associações, bandas filar-
mónicas  e em particular a Casa dos 
Açores do Quebeque, em quem o go-
verno regional dos Açores deposita 
e investe, para que este órgão asso-

ciativo seja o mais representativo na 
divulgação dos Açores em terras do 
Quebeque, somos todos chamados a 
preservar a nossa cultura e manifes-
tar a nossa fé ao senhor que nos pro-
tege no dia a dia, dando continuidade 
a esta linda tradição que desde o lon-
gínquo ano de 1700 se festeja em São 
Miguel e desde 1966 em Montreal.
Nos micaelenses, nao podemos nem 

devemos exigir nem obrigar os ou-
tros a manter viva esta nossa tradição 
de festejar o nosso rei maior o ‘’San-
to Cristo’’, somos nos que temos esta 
responsabilidade de garantir a sua 
continuidade no presente e futuro, 
honrando os nossos antepassados, 
fomos nos micaelenses que trouxe-

mos na nossa mala a imagem do se-
nhor e no coração a sua devoção para 
esta terra distante.
Fomos nos que começamos as fes-

tas do Senhor Santo Cristo, não é 
a comissão dirigente da missão de 
Santa Cruz nem aos padres que la 
trabalham que devemos obrigar, a 
dar continuidade e organizar estas 
festas ,eles estão la para nos apoia-

ram e participar na parte que lhes 
compete.
Na atualidade, quando das festas 

em honra do Senhor Santo Cristo, 
em Montreal todos os anos uma mul-
tidão acorre a missão de Santa Cruz, 
numa manifestação de profunda de-
voção, fé e respeito. Além de se pres-
tar homenagem à imagem do Senhor, 
são pagas as promessas feitas.
Também é lugar de convívio, e en-

contrar um amigo!
Desde já anunciamos e queremos 

fazer um apelo a toda a comunidade 
(homens) que quem quiser transpor-
tar o andor do Senhor Santo Cristo na 
procissão são todos bem vindos po-
dem e devem dar o seu nome na se-
cretaria da missão de Santa Cruz pelo 
telefone 514-844-1011, deixar nome, 
altura e numero de telefone.
Estas festas para além do símbolo 

religioso também é um marco iden-
titário muito positivo da nossa pre-
sença no Quebeque, é uma vitrina da 
nossa maneira de ser de viver e feste-
jar em paz e alegria.
Com o intuito de não ser ou vir a ser 

uma despesa acrescida para a mis-
são de Santa Cruz, a comissão (As-
sociação Quebequente) organizou 
no passado dia 4 de fevereiro 2017 
um jantar para angariar fundos para 
a realização das festas, que rendeu 
a bonita soma de 18,007.00 dólares 
canadianos em nome de todos muito 
obrigado pela vossa generosidade.
Desde já podemos anunciar parte 

do programa das festas deste ano que 

para animar o arraial do sábado dia 
20 de maio, atuação do consagrado 
artista Jorge Ferreira e o seu conjunto 
e para rir e descontrair a todos no ar-
raial do domingo, 21 de maio a “Tia 
Maria do Nordeste”.
Daqui até a festa outras informa-

ções, assim como o programa com-
pleto das festas a todos será divul-
gado.

márIO
cArvAlhO
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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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doMingues está “Mortinho Por Mostrar 
sMs”. há uMa “vontade de se vingar”

casal Mccann quer
levar gonçalo aMaral
novaMente a tribunal

Kate e gerry mccann perderam recente-
mente o recurso contra o ex-inspetor da 

polícia Judiciária gonçalo Amaral e podem 
inclusive vir a ser obrigados a indemnizá-lo.
No final do mês de janeiro, os pais de Made-

leine McCann souberam que tinham perdido o 
recurso interposto no Supremo Tribunal de Justi-
ça contra contra Gonçalo Amaral.O casal queria 
processar o ex-inspetor da Polícia Judiciária por 
este alegar, no seu livro, que eles eram os res-
ponsáveis pelo desaparecimento da menina em 
2007 na Praia da Luz.

Acontece que, perdido o recurso, Gonçalo 
Amaral pode até vir a exigir uma indemniza-
ção pelos danos causados, tal como exigir que 
lhe sejam pagos os custos gastos com a defesa 
.Agora, adianta o The Independent, os McCann 
vão usar as receitas provenientes do livro ‘Find 
Madeleine’ (‘Encontrem a Madeleine’) para le-
var o ex-inspetor da PJ novamente a tribunal, na 
tentativa de ficar provado que nem Gerry nem 
Kate tiveram responsabilidades no desapareci-
mento da filha. 

social-democrata aconselha ainda marcelo 
rebelo de sousa a “não dizer mais uma pa-

lavra sobre o assunto”.
Por mais que tanto António Costa como Marcelo 

Rebelo de Sousa deem o caso da Caixa Geral de 
Depósitos por encerrado, o assunto continua a fa-
zer correr tinta, sobretudo depois de a oposição ter 
exigido a divulgação das mensagens trocadas entre 
Mário Centeno e o ex-gestor António Domingues.
No espaço de comentário habitual da SIC, Marques 
Mendes voltou a analisar o caso para deixar ideias 

bem claras. Uma delas é que “está nas mãos de An-
tónio Domingues o futuro de Mário Centeno”, vis-
to que “se revelar os SMS, Centeno pode estar em 
risco”.“Já toda a gente percebeu que Centeno fez 
um acordo com Domingues. (…) O maior erro [do 
ministro das Finanças] foi não ir até ao fim e expli-
car tudo isto. Quanto mais tarde explicar, pior para 

ele”, acrescentou.Esta premissa leva o social-de-
mocrata a acreditar que o antigo responsável pelo 
banco público tem “uma vontadezinha de se vin-
gar” e que está “mortinho por divulgar os SMS”.
Protagonismos à parte, o também conselheiro de 
Estado considera que a última nota pública feita 
por Marcelo Rebelo de Sousa sobre o caso CGD 
“matou politicamente Mário Centeno”, sendo essa 
a mesma razão que o leva a aconselhar o Presidente 
da República a “não dizer mais uma palavra sobre 
o assunto”.Já sobre a oposição, Marques Mendes 
defende a exigência dos sociais-democratas e cen-
tristas, dizendo que “se o PS estivesse na oposição 
fazia exatamente o mesmo”. No entanto, contrasta, 
ao escrutinar por completo as negociações entre 
Governo e a ex-administração da CGD “não vai 
ganhar mais um voto com isto”.
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“econoMia nacional teM
de crescer aciMa dos 2%”
O Presidente da República Marcelo Rebelo de 

Sousa defendeu, hoje, em Valença que a econo-
mia nacional precisa de crescer, “claramente”, 
acima dos 2% para permitir o investimento e a 
criação de emprego.
  Precisamos de aumentar as taxas de cresci-

mento, claramente, acima dos 2%. Não é apenas 
por uma questão de criação de emprego é para 
uma libertação de poupança. Uma formação de 
poupança é um investimento que assegura a sus-
tentabilidade desse crescimento, nomeadamen-
te, em termos de recursos humanos, de pessoas”, 
afirmou o chefe de Estado.Marcelo Rebelo de 
Sousa, que falava naquela cidade do Alto Minho, 
durante a inauguração do Centro de Inovação e 
Logística de Valença (CILV) que integra o novo 
campus académico da Escola Superior de Ciên-
cias Empresariais do Instituto Politécnico de Via-
na do Castelo (IPVC), afirmou que o crescimento 
económico “é o grande desafio nacional dos pró-
ximos anos”.”É muito difícil haver investimento 
público ou privado, a nível mais amplo ou mais 
restrito se não crescemos mais. Esse é um gran-
de desafio nacional”, reforçou Marcelo Rebelo 
de Sousa que reconheceu tratar-se de desafio que 
exige “um grande esforço”.”Precisamos crescer 
na formação qualificada mas para termos forma-
ção qualificada precisamos de investir e para isso 
temos de crescer. Nós precisamos para crescer 
de formar muito melhor os nossos melhores, 
sendo que os nossos melhores, em muitos casos, 
já são os menores em qualquer ponto do mundo. 
Precisamos ir mais longe porque os outros vão 
mais longe todos os dias. Neste particular não há 
empates. Empatar é perder”, frisou.

“veJaM o que aconteceu na suécia”,
disse truMP. só que não aconteceu nada
Donald trump parece sugerir um inciden-

te grave envolvendo refugiados na suécia 
em discurso anti-imigração, mas aparente-
mente ninguém na suécia está a par.
Donald Trump esteve este sábado num comício 

na Flórida onde discursou sobre os planos da sua 
administração para o reforço das medidas anti-imi-
gração e, a meio da argumentação, sugeriu um in-
cidente de que ninguém parece estar a par.”Vejam 
o que está a acontecer na Alemanha, vejam o que 
aconteceu ontem à noite [sexta-feira] na Suécia. Na 
Suécia. Quem poderia prever isto? A Suécia. Eles 
acolheram em grande número. Estão a ter proble-

mas que nunca acharam ser possível”, alarmou, 
conforme cita o Huffington Post.Não se percebe, 
até aqui, do que estará a falar o 45º presidente dos 
Estados Unidos mas as declarações seguintes, em 
que pedia para lembrar “o que aconteceu em Bru-

xelas”, em Nice e em Paris, parecem indicar que 
falava de ataques terroristas, provavelmente com 
refugiados.As reações não se fizeram esperar, prin-
cipalmente da parte da Suécia. O ex-primeiro-mi-
nistro sueco Carl Bildt foi dos primeiros a questio-
nar as declarações. “Suécia? Ataque terrorista? Que 
tem andado ele a fumar? Perguntas acumulam-se”, 
escreveu no Twitter.
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tel.: 514 465.7154

Sr. county
Com 20 anos de experiência. Conhecido para resolver os seus 

problemas, mesmo os casos desesperados. Especialista em retor-
no do amado. Amor, negócios, sorte no jogo, proteção contra os 
maus feitiços e desenfeitos. Resultado rápido e eficiente em 72h, 

100% garantidO. FalaMOs EM pOrtuguês.
pagaMEntO após rEsultadO

grandE vidEntE, astrólOgO

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.

agência
AlgArvE

reStauranteS

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câmbIO DO DólAr cANADIANO
21 DE fEvErEIrO DE 2017

1 EurO = cAD 1,401370

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

SerViçoS

Senhora portuguesa está
diponível para tomar

conta de pessoas da terceira
idade de segunda a sexta-feira.

438-351-2660

Aviso de abertura de concurso para o 
preenchimento de um (1) posto de trabalho, na 
categoria de Assistente Técnico, para exercer 

funções no Consulado-Geral de Portugal 
em Montreal O prazo para apresentação de 

candidaturas termina no dia 27 de fevereiro de 
2017. Endereço eletrónico: cipriano.tavares@mne.
pt com a menção “Concurso Assistente Técnico” 

na área do Assunto das mensagens a remeter.

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

438-863-9640

emPreGoS

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

linha aberta:
514 790.0251

contacto Publicitário:
514 366.2888

doMingo das 16h às 18h
5877 PaPineau, Montreal, qc

Produtora
rosa velosa



A Voz de PortugAl  |  22 de feVereiro de 2017  |  P. 11

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

emPreGoS

Restaurante português procura um 
cozinheiro(a) e um assistente de gerente 

com expériência para trabalhar 
a tempo inteiro ou parcial.
Contactar: 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 mercadoria 
para Montreal com Class 5, com ou sem experiência. 
E, precisa-se de pessoa para trabalhar num matadou-
ro com ou sem experiência.

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

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 senhora para fazer limpeza de uma 
casa em Boisbriand, se tem carro é uma mais valia, 2 
a 3 vezes por semana. Com experiência e referências.

450-979-7768

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.

† ManuEl tavarEs
Faleceu em Laval, no dia 7 de 
fevereiro de 2017, com 78 anos 
de idade, Senhor Manuel Tava-
res, natural de Porto Formoso, 
São Miguel, Açores, Portugal.
Deixa na dor sua esposa, seus 
filhos/as e seus conjugues, ne-
tos/as, bisnetos/as, irmãos e ir-
mãs, familiares e amigos.
Os servicos funebres estiveram 
a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159 Boul. St-Martin, E., Laval
www.memoria.ca
514-277-7778
Pedro Alves 
O velorio teve lugar segunda-feira 13 de fevereiro de 
2017 das 14h as 17h e das 19h as 22h. o funeral foi ce-
lebrado terca-feira 14 de fevereiro 2017 as 10h no salao 
mesmo e foi sepultado no cemiterio St-Vincent de Paul.
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.

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

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.

Les jardins Héritage situa-
do em St-Lambert está a 
procura de cozinheiro/a. 
Onde as suas tarefas são: 
Preparar jantares, e organi-
zar a sua equipa. Para can-

didatar-se deve ter um diploma em cozinha ou 
3 anos de experiência.

1389 Ave. Victoria em St-Lambert, J4R 1R4
T.: 450 812-2385, ext. 1 | F.: 450 672-6569

www.jardinsheritage.ca

† antóniO andradE
1945-2017

Faleceu em Montréal, no dia 15 
de fevereiro de 2017, com 71 
anos de idade, senhor António 
Andrade, natural de Torre, Ama-
res, Portugal.
Deixa na dor sua esposa Deo-
linda da Costa, seu filha e seu 
filho Lucie (António Olivera) e 
Michael (Selena Villarello), suas 
netas Maylee e Liana, familiares 
e amigos.
Os servicos funebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Bruno Costa
O funeral foi celebrado sábado 16 de fevereiro de 2017 
às 10h na igreja Santa Cruz. A familia vem por este meio 
agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associaram na dor. Bem Hajam.

jOsé dE MElO
1921-2017

Faleceu em Montréal, no dia 17 
de fevereiro de 2017, com 95 
anos de idade, senhor José de 
Melo, natural de Ribeira Quen-
te, São Miguel, Açores. Dei-
xa na dor seus filhos/as José 
(Cecilia), Deotado (Andrelina), 
Glória (Luís) e Noémia (mario), 
seus netos/as, bisnetos/as, fa-
miliares e amigos.
Os servicos funebres estiveram 
a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E, Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Bruno Costa
O funeral foi celebrado segunda-feira 20 de fevereiro de 
2017 às 10h00 na igreja Santa Cruz e foi sepultado no 
cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

†

†

Precisa-se de grelhador com experiência
para o restaurante Mile-End.

nElsOn: 514-571-2367

FranciscO da cOsta
1934-2017

Faleceu em Laval, no dia 20 de Fevereiro de 2017, com 82 
anos de idade, senhor Francisco Da Costa esposo de se-
nhora Rosa De Oliveira, natural de Cabanelas,Portugal. 
Deixa na dor seus filhos(as) Rosa Arminda (Manuel), 
Manuel (Fernanda), Rosa Maria (Fernando), Albina (An-
tonio), Maria De Lurdes (Valerio), Carlos (Luciana) e Lio-
nel (Melanie), seus 14 netos/as, seus irmãos/as, seus 
cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório tem lugar hoje quarta-feira 22 de fevereiro de 
2017 das 18h às 22h, quinta-feira a partir das 8h30. O 
funeral será celebrado quinta-feira 23 de fevereiro às 
10h na igreja Santa Cruz, a trasladação do defunto será 
feita para Cabanelas, Portugal onde será sepultado no 
cemitério. 
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.
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carnEirO: Carta Dominante: O Imperador, que significa 
Concretização. Amor: Poderá chamar a atenção de uma pessoa 
muito especial. Saúde: Algumas dores musculares. Dinheiro: 
Previna-se e faça poupanças. 

Números da Sorte: 25, 31, 32, 39, 42, 43

tOurO: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa 
Escolha. Amor: Confesse o seu amor, não tenha medos nem 
receio. Saúde: Cuidado, pode constipar-se. Dinheiro: Tendência 
para gastar desenfreadamente. 

Números da Sorte: 5, 6, 18, 22, 31, 34

géMEOs: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: Se se sentir sozinho saia, distraia-se mais.  Saúde: 
Alguns problemas de estômago. Dinheiro: Tudo estará a correr 

pelo lado mais favorável. Números da Sorte: 08, 19, 22, 26, 31, 39

caranguEjO: Carta Dominante: O Louco, que significa 
Excentricidade. Amor: Aproveite a onda de romantismo que o irá 
invadir. Saúde: Cuidado com os excessos. Dinheiro: Controle a 
impulsividade. Números da Sorte: 7, 22, 23, 28, 33, 39

lEãO: Carta Dominante: A Temperança, que significa equilíbrio. 
Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro, ele pode estar 
carente. Saúde: Vá ao médico, faça uma consulta de rotina. 
Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim conseguirá atingir 

o sucesso. Números da Sorte: 08, 09, 20, 24, 26, 33

virgEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, 
Notícias Inesperadas. Amor: Uma relação de amizade poderá 
evoluir. Saúde: Consulte o seu médico. Dinheiro: Resolverá os seus 
problemas facilmente. Números da Sorte: 2, 3, 5, 8, 19, 20

balanÇa: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: 
Não deixe que os amigos se queixem de falta de atenção. Combine 
uma saída com eles. Saúde: Não coma nada que possa fazer-lhe 
mal. Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no local de trabalho. 
Números da Sorte: 1, 6, 9, 41, 42, 49

EscOrpiãO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa 
Amiga Sincera. Amor: Saiba ajudar aqueles que necessitam da sua 
ajuda. Saúde: Com disciplina e controlo tudo estará bem. Dinheiro: 
Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda a nível financeiro. 

Números da Sorte: 8, 10, 36, 39, 41, 47

sagitáriO: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, 
Autoridade. Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. 
Saúde: Possíveis dores em todo o corpo. Dinheiro: Cuidado com os 
grandes investimentos. Números da Sorte: 5, 6, 7, 10, 18, 22

capricórniO: Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo 
de Vida. Amor: Uma pessoa vai desapontá-lo. Saúde: Coma mais 
fruta e legumes. Dinheiro: Momento tranquilo, mas não ande tão 
despreocupado quanto a este campo da sua vida. Números da 
Sorte: 8, 9, 10, 17, 19, 25

aquáriO: Carta Dominante: A Justiça, que significa justiça. Amor: 
Momento em que andará mais isolado dos seus familiares. Saúde: 
Cuidado, pois o seu sistema imunitário anda muito frágil. Dinheiro: 
Seja prudente na forma como administra a sua empresa. Números 
da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

pEiXEs: Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor: Não 
pense que todas as suas relações amorosas vão ser iguais àquelas 
que o magoaram.  Saúde: Procure com maior regularidade o seu 
oftalmologista. Dinheiro: Terá segurança financeira. Números da 
Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

AnedotA

horóScoPo Maria helena Martins

pEdrO
FábiO
FElipE
jOãO

daniEl
gustavO
MarcElO
gabriEl

andré
raFaEl

cAçA PAlAVrAs | nomes de meninos

p.A.: Muitos valores familiares e viver com 
as nossas tradições.
A.v.p.: Qual a viagem mais agradável que 
fez? 
p.A.: A viagem de lua de mel, quando casei.
A.v.p.: Quais as características que mais 
admira no sexo oposto? 
p.A.: A delicadeza de uma mulher.
A.v.p.: O que mais o incomoda nos outros? 
p.A.: Não serem directos.
A.v.p.: Como costuma ocupar os tempos 
livres? 
p.A.: Há poucos, estou sempre ocupado.
A.v.p.: O que mais lhe agrada no seu tra-
balho? 
p.A.: O contacto humano com as famílias 
enlutadas.
A.v.p.: E o que mais lhe desagrada?
p.A.: Ter de me encontrar com uma família 
de quem morreu uma criança.
A.v.p.: Em que é que mais gosta de gastar 
dinheiro?
p.A.: Para a minha esposa, trabalha tanto e 
merece que cuide dela.

A.v.p.: Qual é o seu prato preferido?
p.A.: Bacalhau cozido com grão e batatas, 
clássico.
A.v.p.: qual a sua canção preferida? 
p.A.: “Não há gente como a gente” de Jorge 
Ferreira.
A.v.p.:  Qual é o melhor livro que leu? 
p.A.: Não me lembro.
A.v.p.: Qual é o melhor filme que viu?
p.A.: “ La Cage Dorée”.
A.v.p.: Que notícia gostaria de encontrar 
amanhã no jornal? 
p.A.: Paz através do Mundo.
A.v.p.: Se fosse invisível para onde iria? 
Para ver e ouvir o quê?
p.A.: Assim ninguem sabia onde eu estava.
A.v.p.: Qual é a personalidade internacio-
nal que mais admira e porquê? 
p.A.: Cristiano Ronaldo, por tudo o que fez 
pelo futebol.
A.v.p.: E qual é a personalidade nacional 
e porquê? 
p.A.: Carlos Leitão, por ser o nosso minis-
tro das Finanças.
A.v.p.: O que pensa deste confessionário? 
p.A.: Acho muito bem, uma boa coisa , es-
tou a curtir muito o encontro.
A.v.p.: se fosse todo-poderoso, qual é a 
principal medida que tomaria? 
p.A.: Parava as guerras no Mundo.
A.v.p.: qual é o provérbio em que mais 
acredita? 
p.A.: “ Não quero que ninguém morra, mas 
quero que o meu negócio corra.”

Um cigano, no tribunal: -Eu não o matei, senhor doutor juiz. Eu ape-
nas lhe dei com uma cachaporrinha na cabeça. Mas o malandro era 
tão mau, tão vil, que até se deixou morrer só para me encravar.

Um professor pergunta ao aluno:
– Arroz é com S ou com Z?
O aluno responde:
– Aqui na escola não sei, mas lá em casa é com feijão.

A professora pergunta para Joãozinho:
– Joãozinho, por que você não fez os trabalhos de casa?
E ele rapidamente responde:
– Ora, porque eu moro num apartamento.

A professora pergunta:
– Qual o dia da semana que você mais gosta da escola, Joãozinho?
– Domingo!
– Porquê?
– Porque ela está fechada!

Na escola o professor fala ao telemóvel:
— O senhor está dizendo que o Joãozinho está com gripe e não 
pode vir à escola?
— Exatamente! — respondeu a voz grossa, do outro lado da linha.
— Mas quem está falando?
— é o meu pai.

conFesionário

Ele diz que a vida é 
uma riqueza, o que 

lhe agrada mais no seu 
trabalho é o contacto hu-

mano e bacalhau cozido com grão e ba-
tatas é o seu prato preferido: é o pedro 
Alves da funerária Alfred Dallaire | me-
moria o nosso confessado desta semana.

A Voz de Portugal: Como se define a si 
próprio? 
pedro Alves: Um homem apaixonado em 
tudo o que faço.
A.v.p.: qual a sua melhor virtude? 
p.A.: A paciência.
A.v.p.:  E o seu pior defeito? 
p.A.: Falar muito.

A.v.p.:  qual a sua melhor recordação de 
infância? 
p.A.: A viagem para vir para o Canadá.
A.v.p.: Se voltasse atrás, o que preferia não 
repetir?
p.A.: Seguir a profissão do meu pai, a res-
tauração.
A.v.p.:O que significa para si a vida? 
p.A.: Uma riqueza, uma das mais bonitas 
coisas do Mundo.
A.v.p.: Em que época histórica gostaria de 
ter vivido e porquê? 
p.A.: Gosto muito desta em que vivo, por 
tudo o que hoje existe.
A.v.p.: O que é viver imigrado? 

JOsÉ DE sOusA
jsousa@avozdeportugal.com
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PensAmento dA semAnA

solução

hOrizOntais: 1. Casas, Sana. 2. Galarim, Num. 3. Rumba, épico. 4. 
Alar, Alamar. 5. Ui, Estria. 6. Mi, Aio, Ri. 7. Relvar, Li. 8. Auriga, Emir. 9. 
Presa, Amada. 10. Asa, Retinir. 11. Rola, Morar.
vErticais: 1. Grau, Papar. 2. Caulim, Urso. 3. Alma, Irreal. 4. Sabre, 
Eis. 5. Ara, Salgar. 6. Si, Ativa, Em. 7. Mélroa, Ato. 8. Pai, Remir. 9. Ani-
mar, Mana. 10. Nuca, Ilidir. 11. Amora, Irar.

2

2

rEcEItA DA sEmANA

Pataniscas de bacalhau
ingredientes:

PreParação:

400g de carne (filé mignon, chã de dentro ou alca-
tra); Pimenta; Cominho; Sal; 1/2 cebola ralada
1 caixa e meia de creme de leite; 3 colheres (sopa) 

de catchup; 3 colheres (sopa) de extrato de tomate; 1 colher 
(sopa) de mostarda; Óleo para fritar

carnE: Corte a carne selecionada em tirinhas, 
tempere com a pimenta, cominho e sal (eu co-
loco 1 ou 2 pitadas de cada, no máximo). Deixe 

descansar a carne por 20 minutos para apurar o gosto. 
Coloque óleo suficiente para fritar poucas quantidades de 
tirinhas (7 ou 8), esquente bem o óleo. Comece a fritura 
com poucas tirinhas para que o óleo não vire uma sopa, 
retire as tiras e reserve. Não deixe fritar muito para que a 
carne não fique dura.

MOlhO: Troque o óleo da panela e refogue a cebola ra-
lada. Depois de dourada, jogue todas as tirinhas de carne 
dentro da panela e mexa. Frite por 3 minutos e jogue na 
panela o creme de leite, catchup, extrato de tomate e mos-
tarda. Deixe ferver um pouco, sempre misturando. Sirva 
com arroz branco e batata palha.

6

6
5

43

31

4
7

7

hOrizOntais: 1. Edifício para habitação (pl.). Torna 
são. 2. O ponto mais elevado. Contr. da prep. em com 
o art. indef. um. 3. Dança caraterística de Cuba. Rela-
tivo a epopeia. 4. Dar asas a. Cordão de metal ou de 
requife que guarnece ou abotoa a frente do vestuário. 5. 
Designa dor, admiração, repugnância (interj.). Sulco. 6. 
Forma antiga de mim. Escudeiro. Graceja. 7. Cobrir de 
relva. Recitei. 8. Constelação boreal, onde se encontra a 
estrela Capela. Chefe mouro. 9. Apresamento. Querida. 
10. Proteção (fig.). Produzir som agudo e prolongado. 
11. Ave parecida com a pomba. Habitar.

vErticais: 1. Intensidade. Comer. 2. Caulino. Géne-
ro de mamíferos carnívoros, tipo de úrsidas. 3. Espírito. 
Fictício. 4. Espada curta de um só fio. Aqui está. 5. Al-
tar cristão. Impregnar de sal. 6. Sétima nota da escala 
musical. Parte principal exercida na realização de um 
ato. Sobre (prep.). 7. Fêmea do melro. Ação. 8. Pro-
genitor. Indemnizar. 9. Dar vivacidade. Irmã (fam.). 10. 
Parte superior e posterior do pescoço situada abaixo do 
occipício. Refutar. 11. Fruto da amoreira e de algumas 
espécies de silvas. Enfurecer.

Farto de carregar o sMartPhone?
eis cinco dicas Para Melhorar
a autonoMia
O smartphone acompanha-nos pratica-

mente durante todo o dia numa vasta 
variedade de tarefas, uma utilização intensa 
que se revela sobretudo na bateria e numa 
autonomia (sempre) aquém do que desejaria. 
porém, há certas coisas que pode fazer para 
impedir que aconteça e que esteja sempre a 
carregar o smartphone.
Em baixo pode encontrar cinco dicas dadas ao 

SheFinds pelo presidente e fundador do Compu-

ter Repair Doctor, Matt Ham.
Ao integrar estes pequenos hábitos, conseguirá 

pelo menos aumentar a bateria do seu smartpho-
ne e relaxar em vez de estar constantemente à 
procura de uma tomada ou fonte de energia para 
reabastecer a bateria.

mODO DE AvIÃO
Considere ativar este modo quando não estiver 

a usar o smartphone. Desta forma, o dispositivo 
não estará constantemente à procura de sinal.

fEchE AplIcAÇõEs
Mesmo que os dispositivos de hoje em dia já 

reduzam o consumo de energia de apps que não 
estão a ser usadas, não prejudica que as feche.

rEINIcIE O smArtphONE
Faça-o uma vez por semana. Desta forma eli-

minará ficheiros temporários e outros processos 
a decorrer no ‘background’.

DImINuA A lumINOsIDADE
Será que precisa mesmo da luminosidade no 

máximo? Reduza o brilho do ecrã e faça um fa-
vor não só à bateria do smartphone como tam-
bém aos seus olhos.

pOupANÇA DE ENErgIA
Praticamente qualquer smartphone de hoje em 

dia vem com um modo de poupança de energia 
que reduz as funcionalidades do dispositivo ao 
mínimo indispensável. Se tiver um dia longo 
pela frente, ative este modo.

“Que a nossa semana seja leve e serena, cheia de 
bons sentimentos e pensamentos”.

Clarissa Corrêa
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 p j v E d
1-Chelsea 60 25 19 3 3
2-Manchester City 52 25 16 4 5
3-Tottenham 50 25 14 8 3
4-Arsenal 50 25 15 5 5
5-Liverpool 49 25 14 7 4
6-Man. United 48 25 13 9 3
7-Everton 41 25 11 8 6
8-West Bromwich 37 25 10 7 8
9-Stoke City 32 25 8 8 9
10-West Ham 32 25 9 5 11
11-Southampton 30 25 8 6 11
12-Burnley 30 25 9 3 13
13-Watford 30 25 8 6 11
14-Bournemouth 26 25 7 5 13
15-Swansea City 24 25 7 3 15
16-Middlesbrough 22 25 4 10 11
17-Leicester City 21 25 5 6 14
18-Hull City 20 25 5 5 15
19-Crystal Palace 19 25 5 4 16
20-Sunderland 19 25 5 4 16

Inglaterra
PremIer league

camPeonatoS euroPeuS - claSSificação

 p j v E d
1-Juventus 63 25 21 0 4
2-roma 56 25 18 2 5
3-Napoli 54 25 16 6 3
4-Atalanta 48 25 15 3 7
5-Internazionale 48 25 15 3 7
6-Lazio 47 25 14 5 6
7-Milan 44 25 13 5 7
8-Fiorentina 40 25 11 7 7
9-Torino 35 25 9 8 8
10-Sampdoria 34 25 9 7 9
11-Chievo 32 25 9 5 11
12-Sassuolo 30 25 9 3 13
13-Udinese 29 25 8 5 12
14-Cagliari 28 25 8 4 13
15-Bologna 27 25 7 6 12
16-Genoa 25 25 6 7 12
17-Empoli 22 25 5 7 13
18-Palermo 14 25 3 5 17
19-Crotone 13 25 3 4 18
20-Pescara 12 25 2 6 17

 p j v E d
1-Monaco 59 26 18 5 3
2-Paris SG 56 26 17 5 4
3-Nice 56 26 16 8 2
4-Lyon 43 25 14 1 10
5-Saint-étienne 39 26 10 9 7
6-Marseille 39 26 11 6 9
7-Bordeaux 39 26 10 9 7
8-Toulouse 34 26 9 7 10
9-Guingamp 34 26 9 7 10
10-Rennes 33 26 8 9 9
11-Montpellier 32 26 8 8 10
12-Angers 30 26 8 6 12
13-Nantes 30 25 8 6 11
14-Lille 29 26 8 5 13
15-Metz 28 25 8 6 11
16-Dijon 27 26 6 9 11
17-Nancy 27 25 7 6 12
18-Caen 25 25 7 4 14
19-Bastia 23 25 5 8 12
20-Lorient 22 26 6 4 16

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 50 21 15 5 1
2-RB Leipzig 45 21 14 3 4
3-B. Dortmund 37 21 10 7 4
4-TSG Hoffenheim 37 21 9 10 2
5-E. Frankfurt 35 21 10 5 6
6-Hertha BSC 34 21 10 4 7
7-FC Köln 33 21 8 9 4
8-B. Leverkusen 30 21 9 3 9
9-SC Freiburg 30 21 9 3 9
10-Schalke 04 26 21 7 5 9
11-B. M´gladbach 26 21 7 5 9
12-Mainz  25 21 7 4 10
13-FC Augsburg 24 21 6 6 9
14-Wolfsburg 22 21 6 4 11
15-Hamburger SV 20 21 5 5 11
16-W. Bremen 19 21 5 4 12
17-FC Ingolstadt 04 18 21 5 3
18-Darmstadt 98 12 21 3 3 15

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 52 21 16 4 1
2-Barcelona 51 23 15 6 2
3-Sevilla 49 23 15 4 4
4-Atlético Madrid 45 23 13 6 4
5-Real Sociedad 41 23 13 2 8
6-Villarreal 39 23 10 9 4
7-Athletic 35 23 10 5 8
8-Eibar 35 23 10 5 8
9-Celta de Vigo 33 22 10 3 9
10-Espanyol 32 23 8 8 7
11-Alavés 30 23 7 9 7
12-Las Palmas 28 23 7 7 9
13-Málaga 26 23 6 8 9
14-Real Betis 24 22 6 6 10
15-Valencia 23 22 6 5 11
16-Deportivo 19 22 4 7 11
17-Leganés 18 23 4 6 13
18-Sporting Gijón 16 23 4 4 15
19-Granada 16 23 3 7 13
20-Osasuna 10 23 1 7 15

eSPanha
lIga BBVa

sPorting sagra-se caMPeão
nacional de Pista coberta
O sporting conquistou este domingo 

os títulos de campeão português 
de pista coberta em masculinos e femi-
ninos, no campeonato que decorreu este 
fim de semana em Pombal, relegando o 
Benfica para o segundo posto. 
No setor feminino, a equipa leonina con-

quistou o seu 22.º título, o sexto consecuti-
vo, com 108 pontos, deixando os ‘encarna-
dos’ a 21 pontos. No escalão masculino, o 
Sporting ‘roubou’ o título ao Benfica, que 

nos últimos cinco anos ergueu o troféu, 
conseguindo 104 pontos, mais cinco do 
que o rival lisboeta. Nas 14 provas realiza-
das hoje, o destaque vai para Patrícia Ma-
mona, do Sporting, que obteve a terceira 
melhor marca mundial do ano no triplo sal-
to no Campeonato de Clubes, que decorre 
em Pombal, ao saltar 14,13 metros. A cam-
peã nacional da modalidade foi secundada 
por Susana Costa, do Benfica, com 13,70 
metros, e Evelise Veiga, da Juventude Vi-
digalense, com 12,79 metros. Por outro 
lado, Marisa Vaz Carvalho, do Benfica, 
igualou hoje o recorde nacional de juniores 
na prova de 60 metros barreiras, com 8,37 
segundos, a mesma marca obtida em 2009 
por Eva Vital, do Sporting. Mariana Ma-
chado, do Sporting de Braga, bateu hoje o 
recorde nacional juvenil na prova dos 800 
metros, ao ser terceira na prova de senio-
res, com o tempo de 2.09,82 minutos, que 
teve como vencedora Salomé Afonso, do 
Sporting, em 2.07,40, seguida de Patrícia 
Silva, do Benfica, com 2.09,43. O recorde 
pertencia a Dina Soares, que, em 2008, fez 

os 800 metros femininos em 2.11,70 mi-
nutos, superando a marca que pertencia há 
20 anos a Carla Sacramento. Já no sábado, 
Mariana Machado tinha sido a surpresa do 
campeonato ao vencer a prova dos 1.500 
metros, batendo o recorde nacional juvenil. 
A jovem do Sporting de Braga, de 16 anos, 
concluiu a prova, do escalão de seniores, 
em 4.29,53 minutos, tirando um segundo 
ao antigo recorde nacional (4.30,50), que 
estava na posse de Marina Bastos, desde 

1988. A prova dos 3.000 metros mascu-
linos foi uma das mais disputadas, com 
Hugo Correia, do Sporting, a superiorizar-
-se a Emanuel Rolim, do Benfica, por 37 
décimas de segundo. No campeonato fe-
minino, a Juventude Vidigalense ficou em 
terceiro lugar, com 75 pontos, o Grecas-
-Vagos, em quarto, com 53, e o Sporting 
Clube de Braga em quinto, com 50 pontos. 
Na sexta posição classificou-se a Associa-
ção Jardim da Serra, com 44,50 pontos, em 
sétimo a Associação Senhora do Dester-
ro (Guarda), com 44 pontos, e em oitavo 
e último lugar o Grupo de Atletismo de 
Fátima, com 38,50 pontos. No setor mas-
culino, o Sporting de Braga classificou-se 
no terceiro lugar com 71 pontos, seguido 
do Clube Atletismo de Seia e Juventude 
Vidigalense, com 58 e 56 pontos, respeti-
vamente. Associação Senhora do Desterro 
(Guarda), Associação Jardim Serra (Câma-
ra de Lobos, Madeira) e Gira Sol ficaram 
nos 6.º, 7.º e 8.º lugares, com 44, 39 e 30 
pontos, respetivamente.

F.c. Porto critica Pedido do
benFica ao conselho de
arbitrageM

O f.c. porto considera que o pedido de reunião ur-
gente do Benfica ao Conselho de Arbitragem “não 

é mais do que uma triste tentativa de coagir a arbitra-
gem do jogo de amanhã em braga.” 
Na “newsletter” do “Dragões Diário”, os portistas defen-

dem que, “pela primeira vez na história do futebol portu-
guês - e provavelmente do futebol mundial -, um clube 
pede uma reunião com os dirigentes da arbitragem não 
estando a ser prejudicado”. Os dragões alegam que “em 
quase todos os jogos têm ficado penáltis por marcar na área 
do Benfica, a que se juntam agressões claras que não são 
punidas com o cartão vermelho”. Reagindo ao pedido do 
clube da Luz, o F.C. Porto pergunta e responde: “E por que 
faz isto o Benfica? Porque está com medo, porque sabe que 
o F.C. Porto está forte e porque tem consciência de que ao 
nosso clube foram subtraídos muitos pontos na classifica-
ção devido a decisões erradas de alguns árbitros, de resto 
como afirmam todos os especialistas minimamente inde-
pendentes”. Já os encarnados querem ser ouvidos acerca de 
“situações anómalas que estão a acontecer” no futebol por-
tuguês e discutir o “clima intimidatório” que levou a que, 
“nas últimas semanas, ocorresse um conjunto de situações 
insustentáveis” relacionadas com a arbitragem.

“Para MiM, Mitroglou é 
Melhor Jogador grego
da atualidade”
Kostas Katsouranis deixou elogios ao compatriota. 

Representou o Benfica de 2006 a 2009 e não tem 
dúvidas quanto ao melhor jogador grego da atualidade. 

Kostas Katsouranis, em declarações à Antena 1, deixou 
rasgados elogios ao compatriota. “É o melhor jogador gre-
go da atualidade”, começou por dizer. “Eu avisei que os 
adeptos iriam ver Mitroglou melhor a cada ano. É muito 
bom, marca golos, faz assistências. É um jogador de ataque 
muito bom”, acrescentou ainda o antigo médio do Benfica.
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1-Portimonense 61 27 18 7 2 49 18
2-Desp. Aves 53 28 15 8 5 42 27
3-Varzim 44 28 12 8 8 36 32
4-Académica 44 28 12 8 8 29 22
5-Benfica B 44 28 12 8 8 37 33
6-Santa Clara 43 28 12 7 9 30 32
7-Braga B 40 28 10 10 8 40 31
8-Penafiel 40 28 11 7 10 39 38
9-V. Guimarães B 37 28 11 4 13 37 35
10-Gil Vicente 37 28 8 13 7 24 24
11-U. Madeira 36 28 9 9 10 29 32
12-Sp. Covilhã 35 27 8 11 8 27 27
13-Famalicão 35 28 9 8 11 30 34
14-Cova da Piedade 35 28 9 8 11 28 36
15-Vizela 34 28 7 13 8 28 32
16-Ac. Viseu 34 28 8 10 10 27 31
17-FC Porto B 33 28 8 9 11 29 35
18-Fafe 33 28 8 9 11 38 42
19-Leixões 31 28 7 10 11 26 26
20-Freamunde 31 28 7 10 11 25 28
21-Sporting B 28 28 7 7 14 35 47
22-Olhanense 18 28 4 6 18 30 53

  P J V E D GM GS

1-Benfica 54 22 17 3 2 48 12
2-FC Porto 53 22 16 5 1 45 11
3-Sporting 44 22 13 5 4 40 24
4-Braga 38 22 11 5 6 32 19
5-V. Guimarães 36 22 10 6 6 30 25
6-Marítimo 33 22 9 6 7 18 16
7-Chaves 32 22 7 11 4 23 19
8-Boavista 29 22 7 8 7 24 24
9-V. Setúbal 29 22 8 5 9 22 22
10-Rio Ave 28 22 8 4 10 25 29
11-Arouca 27 22 8 3 11 21 30
12-Belenenses 26 22 6 8 8 15 20
13-Feirense 25 22 7 4 11 18 35
14-Paços Ferreira 23 22 6 5 11 24 35
15-Estoril Praia 20 22 5 5 12 17 27
16-Moreirense 19 22 5 4 13 21 35
17-Nacional 15 22 3 6 13 16 33
18-Tondela 14 22 3 5 14 15 38

  P J V E D GM GS

resultAdos
17/02 FC Porto 4-0 Tondela
18/02 Chaves 2-0 Arouca
  Moreirense 1-1 E. Praia
  Feirense 0-1 Boavista
  Sporting 1-0 Rio Ave
19/02 P. Ferreira 2-1 V. Setúbal
  Belenenses 1-1 Guimarães
  Braga 0-1 Benfica
20/02 Marítimo 0-0 Nacional

24/02 Guimarães 12:00 Moreirense
  Benfica 16:00 Chaves
25/02 Tondela 11:00 Marítimo
  Estoril Praia 13:15 Sporting
  Rio Ave 15:30 P. Ferreira
26/02 Nacional 11:00 Feirense
  V. Setúbal 13:00 Braga
  Boavista 15:15 FC Porto
27/02 Arouca 15:00 Belenenses

PrÓXimA JornAdA

     1ª Mão     2ª Mão
FK Krasnodar-Fenerbahçe       1-0 22/02  12:00
Olympiacos-Osmanlispor       0-0 23/02  11:00
Ludogorets Razgrad-FC Kobenhavn       1-2 23/02  15:05
Astra Giurgiu-Genk       2-2 23/02  15:05
Gent-Tottenham       1-0 23/02  15:05
Celta de Vigo-Shakhtar Donetsk       0-1 23/02  15:05
FK Rostov-Sparta Praha       4-0 23/02  15:05
AZ Alkmaar-Lyon       1-4 23/02  15:05
Borussia M´gladbach-Fiorentina       0-1 23/02  15:05
Anderlecht-Zenit       2-0 23/02  13:00
Legia Warszawa-Ajax       0-0 23/02  13:00
Manchester United-Saint-étienne       3-0 22/02  12:00
PAOK-Schalke 04       0-3 22/02  12:00
Athletic-APOEL       3-2 23/02  13:00
Hapoel Be´er Sheva-Besiktas       1-3 23/02  13:00
Villarreal-Roma       0-4 23/02  13:00

      1ª Mão     2ª Mão
V. Guimarães - Chaves 01/03  10:00  05/04  10:00
Estoril Praia - Benfica 01/03  10:00 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 22/02  14:45 14/03  14:45 
FC Porto-Juventus 22/02  14:45 14/03  14:45

resultAdos
19/02 C. Piedade 1-1 Portimonense
  Fafe 3-3 Penafiel
  Gil Vicente 2-2 Sporting B
  FC Porto B 0-0 Santa Clara
  Vizela 1-1 Leixões
  U. Madeira 1-1 Sp. Covilhã
  Famalicão 2-1 Académica
  Ac. Viseu 1-0 Desp. Aves
  Varzim 0-1 braga b
  Benfica B 2-1 Freamunde
20/02 Guimarães B 3-1 Olhanense

25/02 Académica 06:15 C. Piedade
  Braga B 10:00 Ac. Viseu
26/02 Leixões 06:15 Benfica B
  Santa Clara 07:15 Vizela
  U. Madeira 10:00 V. Guimarães B
  Penafiel 10:00 Famalicão
  Freamunde 10:00 Gil Vicente
  Olhanense 10:00 Varzim
  Sporting B 10:00 Desp. Aves
  Portimonense 10:00 Fafe
  Sp. Covilhã 10:00 FC Porto B

PrÓXimA JornAdA

Mano a Mano na Frente continua, e
o sPorting acabou Por reForçar
a Posição no Pódio
O mano a mano na frente continua, 

mais uma jornada e nenhum deles 
vacilou. Desta vez foi o fc porto a en-
trar em campo mais cedo e a sair com 
uma goleada frente ao tondela. E o ben-
fica, que tinha em Braga o jogo grande 
da jornada 22, respondeu no domingo. 
segue na frente, com um ponto de van-
tagem.

A ronda começou na sexta-feira e a van-
tagem do FC Porto começou a construir-se 
perto do intervalo, num penálti batido por 
André Silva, pouco antes de o Tondela fi-
car mesmo reduzido a dez para a segunda 
parte e o FC Porto construir um resultado 
dilatado (4-0), que permitiu aos dragões 
dormir duas noites na frente.
No sábado entrou em campo o Sporting, 

frente ao Rio Ave e Rui Patrício assinalou 
os 400 jogos de leão ao peito com uma 
grande exibição, que manteve até ao fim 
frente ao Rio Ave a vantagem garantida 
desde os 20 minutos pelo golo de Alan 
Ruiz (1-0).
Portanto, o Sporting garantiu desde logo 

o objetivo essencial e a certeza de que não 
teria nesta ronda ameaças à sua vantagem 
no terceiro lugar. No dia seguinte, os dois 

rivais do Minho acabaram por garantir o 
inverso: a posição dos leões sai reforçada.
O V. Guimarães ficou-se por um empate 

na visita ao Belenenses (1-1), naquele que 
foi o quarto jogo sem vencer para a equipa 
orientada por Pedro Martins. E o Sp. Bra-
ga perdeu com o Benfica, o grande golo de 
Mitroglou a dez minutos do final a decidir 
(0-1).

Aproveitou o Desp. Chaves, que 
voltou às vitórias na estreia de Ma-
nuel Machado no banco do Arouca. 
Um triunfo por 2-0, com dois be-
los golos de Bressan e Fábio Mar-
tins, que colocam os transmontanos 
nesta altura a três pontos do quinto 
lugar, o último de acesso direto às 
competições europeias.
Está igual o Marítimo, que não 

conseguiu sair a ganhar do dérbi da 
Madeira. Um nulo frente ao Nacio-
nal, que divide agora o último lugar 
com o Tondela.
A jornada fica ainda marcada por 

mais um passo na recuperação do 
Paços de Ferreira graças a novo bis 
de Welthon (2-1), que já entra na 

luta pelos lugares da frente dos marcado-
res da Liga: tem 11 golos, tantos como o 
benfiquista Mitroglou e o portista Tiquinho 
Soares, que voltou a marcar com a camiso-
la azul e branca. André Silva, que também, 
marcou, somo 13, contra 17 do sportin-
guista Bas Dost, em branco nesta ronda.
Destaque ainda para o triunfo na visita 

ao Feirense (1-0) que permite ao Boavista 
continuar a fazer um campeonato tranquilo 
e somar um bom resultado antes do dérbi 
da próxima ronda com o FC Porto.
O Estoril, por seu lado, depois de ter con-

seguido na semana passada a primeira vi-
tória com Pedro Carmona no banco, foi 
empatar (1-1) ao terreno do Moreirense, 
num jogo a dividir pontos preciosos na luta 
pela permanência.

sabe queM é o Melhor aMigo
de Pinto de costa eM itália?
Na véspera do fc porto receber a Ju-

ventus na 1.ª mão dos oitavos-de-fi-
nal da liga dos campeões, pinto da cos-
ta dá uma entrevista à ‘la gazetta dello 
sport’, onde além de revelar 
os segredos do recrutamento 
portista fala também da ami-
zade o liga a alguns dirigentes 
italianos.
A última pergunta da entre-

vista é sobre o facto de Silvio 
Berlusconi, presidente honorá-
rio do Milan e antigo primeiro 
ministro italiano, ter dito que 
é o presidente que mais títulos 
conquistou no Mundo. Perante 
isto, Pinto da Costa responde: 
“O meu melhor amigo em Itália 

chama-se Adriano Galliani, ao Berlusconi 
mando saudações. É um vencedor, até na 
política, mas já em matemática não está as-
sim tão bem.”
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