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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

CASA DE CÂMBIO

Westmount 1336 Ave. Greene H3Z 2B1

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

2090 Ave. Union H3A 2C2 
*
*

*
*
*

Montréal Centre-ville

Succursale Principale

455 St. Catherine O H3B 1B1 * Montréal Quartier Des Spectacles
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Processo de saída do reino Unido
da União eUroPeia já tem data certa
Dia 29 de março é a data avançada pela primei-

ra-ministra britânica, Theresa May. Theresa 
May vai enviar uma carta à União Europeia onde 
vai anunciar a data de 29 de março como aquela 
a partir da qual terá início o processo conhecido 
como ‘Brexit’. A notícia é avançada pela Bloom-
berg, que cita fonte oficial ligada à primeira-mi-
nistra britânica. Culmina assim o perído de espe-
culações sobre a data em que terá início, de forma 
oficial, a saída do Reino Unido da União Europeia. 
Tim Barrow terá sido o escolhido pelos britânicos 

para informar o presidente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk, dos seus planos. O anúncio oficial 
do dia em que os britânicos irão recorrer ao Artigo 
50.º do Tratado de Lisboa será feito por escrito.

“não se Pode gastar em mUlheres e álcool e,
dePois, Pedir ajUda”, diz Presidente do eUrogrUPo
“Como social-democrata, considero a solida-

riedade um valor extremamente importante. Mas 
também temos obrigações. Não se pode gastar 
todo o dinheiro em mulheres e álcool e, depois, 
pedir ajuda“. A tirada colocou o presidente do 
Eurogrupo, o holandês Jeroen Dijsselbloem, no 

centro da polémica — e foi confrontado, no Par-
lamento Europeu, por eurodeputados que viram 
na declaração um “insulto” aos países do Sul da 
Europa. Dijsselbloem recusa que tenha tentado 
“ofender quem quer que seja”, mas não irá “pedir 
desculpa” pela declaração.
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o regime qUe Priva de direitos e
regalias a maioria da sUa PoPUlação

não Pode ser visto como democrático
A palavra democracia designa um modelo-padrão de estado... um 

estado constitucional que se oferece para garantir o estado democrá-
tico de direito e várias liberdades e direitos civis e políticos, governado 
por autoridades obrigadas a incluir assembleias representativas elei-
tas por sufrágio universal e maiorias numéricas do total de cidadãos, 
em eleições realizadas a intervalos regulares entre candidatos e pro-
gramas em competição.
Historiadores  e cientistas poderão recordar-nos que este não é o signi-

ficado original de democracia  e certamente não o único. Para os meus 
presentes intentos, isso está para lá da questão. Sabemos que a liberdade  
e tolerância para com as maiorias são frequentemente mais ameaçadas do 
que protegidas pela democracia. 
Estamos a lidar com a prática política e social e não com a teoria, estas 

questões poderão ser vistas como trocadilhos políticos, exceto na medida 
em que sugerem que grande parte da defesa da democracia se apoia na 
componente  constitucional em vez de se fundamentar na componente de-
mocrática por garantir direitos mas sim por dar ao povo a possibilidade em 
teoria de se livrar de governos impopulares.
A democracia liberal  tal como qualquer outra forma de regime político, 

requer uma base política no seio da qual possa ser exercida. Por norma o 
tipo de Estado geralmente conhecido como Estado-Nação, não é aplicado 
a campos onde tal base  não existe, nomeadamente preocupação em rela-
ção a tais questões. 
Descrevam-nas com as descreverem, as políticas da Organização das Na-

ções Unidas, por exemplo!... 
Não podem ser encaixadas na moldura da democracia liberal, exceto 

como forma de expressão. As políticas da União Europeia como um todo, 
podem, mas isso ainda está para se ver. Por outro lado a dúvida sobre o 
discurso público americano, mantido, sendo toda a verdade relativa... Mas 
por vezes nem todas as verdades o são. 
Não vos pedirei que considerem o caso de uma democracia infestada de 

crocodilos. Quero apenas recordar o facto demasiadas vezes ignorado de 
que o bem-estar dos países não depende da presença ou ausência de qual-
quer particular espécie de arranjo institucional, por mais que seja a retórica 
de campanha, sobretudo numa era de prosperidade geral de uma vida me-
lhor até mesmo para os pobres, bem como de sistemas públicos de prote-
ção social abrangentes, vivam tempos mais felizes. 
O governo se tem algum propósito  é forçosamente o de falar em nome 

dos cidadãos e zelar pelo seu bem-estar embora as ideias podem divergir 
em relação a como formular, expressar e influenciar a vontade do povo. É 
a herança comum que o século XX, esse século de guerras e economias 
coordenadas, deixou ao século XXI.  Apoia-se não só no igualitarismo de 
povos, não mais dispostos a aceitar a inferioridade numa siciedade hierár-
quica governada por superiores, mas também no facto de até os modernos 
Estados, economias e sistemas sociais nacionais não podem funcionar sem 
o apoio passivo e mesmo a participação e mobilização ativas de grande 
número dos seus cidadãos. 
A organização de massas é um elemento essencial até mesmo para os 

regimes prontos a aplicar coerção ilimitada aos seus povos, que defendem 
principios de direitos naturais. 
o regime que priva de direitos e regalias  naturais a maioria da sua 

população não pode ser visto como democrático. São estes os meios 
pelos quais é exercido algum controlo sobre as ações dos governos en-
tre eleições.

o regresso ao
momento mastóideU

o mais provável é que os 
americanos queiram 

saber mais sobre a gerin-
gonça porque, nesta altura, 

estarão especialmente interessados numa so-
lução em que o chefe do governo é o segundo 
mais votado nas eleições. Não admira.
O Momento Mastóideo 

(marca registada),  que 
defini neste mesmo es-
paço em colunas anterio-
res, antecipando-me ao 
professor Eduardo Lou-
renço, continua a fazer 
aparições periódicas na 
imprensa portuguesa, e 
eu gostaria de continuar 
a registar essas ocor-
rências. Para os leigos 
que não conhecem ainda o conceito, recordo 
o episódio que inspira este instrumento indis-
pensável para compreender a alma portuguesa 
e o próprio universo em geral. Quando, n’A 
Canção de Lisboa, Vasco Santana passa com 
distinção no exame de medicina, uma das suas 
tias exclama, com orgulho: “Rico filho! Ele até 
sabe o que é o mastóideo!” O mastóideo é, por 
isso, um tipo de erudição especial. Nem toda a 
erudição seduz tias. As tias podem aborrecer-
-se com o latim, desprezar o conhecimento dos 
clássicos, mas o mastóideo – o mastóideo é um 
poderoso deslumbra-tias.
A imprensa portuguesa é uma tia fácil de en-

cantar, e qualquer mastóideo a deixa maravilha-
da. Esta semana, vários jornais noticiaram o se-
guinte mastóideo: a geringonça vai ser estudada 
em Harvard. A notícia injetou um suplemento 
de orgulho lusitano nos leitores. Pessoalmen-
te, imaginei um conjunto de académicos, uns 
envergando batas brancas, outros fumando 
cachimbos, a examinar demoradamente uma 
intervenção parlamentar de Catarina Martins, 
uma proposta de lei do PCP, um discurso de An-
tónio Costa. Três jornais usaram a formulação 
“a prestigiada universidade norte-americana”, 
ao passo que outro preferiu “uma das mais pres-
tigiadas universidades dos EUA”, e outro ainda 
optou por outro adjetivo: “a conceituada uni-
versidade norte-americana”. Em qualquer dos 
casos, fica claro que o prestígio e a conceitua-
ção migram do examinador para o examinado, 
na medida em que um estudioso respeitado só 
se debruça sobre tópicos extremamente respei-
táveis. Lendo melhor as notícias, percebe-se 
que um centro de estudos vai organizar um de-
bate subordinado ao tema “Há futuro para a es-
querda na Europa?”, e um académico português 
estará presente para dar o seu ponto de vista. 
O mais provável é que os americanos queiram 
saber mais sobre a geringonça porque, nesta al-
tura, estarão especialmente interessados numa 
solução em que o chefe do governo é o segundo 
mais votado nas eleições. 
Não admira. mas é preciso cuidado:  a hi-

persensibilidade de trump é famosa. trata-
-se de uma pessoa que se ofende com rábulas 
televisivas, peças de teatro e com observações 
de meryl Streep. esse tipo de pessoa melin-
drosa costuma fazer tudo para cancelar sim-
pósios universitários.
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AgendA comunitáriA

jorge correIA
jcorreia@avozdeportugal.com

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 objetivo encorajar o aparecimento de novos valo-
res literários e, paralelamente, participar nas comemora-
ções dos 375 anos da “Ville de Montréal”. O 1º prémio é 
uma viagem Montreal ou Toronto-Ponta Delgada. 2º pré-
mio ($200), 3º prémio ($100). Um diploma de mérito lite-
rário será atribuído aos concorrentes contemplados com 
uma Menção Honrosa. A decisão do júri será publicamen-
te 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.

concUrso vozes do Festival
O Festival Portugal Montreal 2017 apresenta a sua 4ª 
edição do concurso, “Vozes do Festival”. és Português, 
Luso-descendente? Gostas de Cantar? Este Concur-
so é para ti! Prémios para todos os participantes. O 
vencedor/a participará no Festival. Todas as idades são 
bem-vindos. Inscrições estão abertas. Inscreve-te já... 
Lugares Limitados! Contato: Júlio 514-578-3200 / 514-
923-7174. juliolourencokk@hotmail.com
O Casting/Prática terá lugar no Restaurante “Estrela do 
Oceano”, segunda-feira, dia 15 de maio às 19h. O con-
curso terá lugar no Restaurante “Estrela do Oceano”, 
Sexta-feira, 26 de maio às 20h.

detUrPar Para agradar

por diversas vezes tenho 
alertado o amigo leitor 

para a manipulação mais ou 
menos evidente com que certos assuntos são 
tratados na praça pública. Não há nada como 
exemplos para consolidarmos esta ideia de 
que devemos estar atentos ao oportunismo 
de alguns com o sentido de criar determina-
da ideia nas nossas mentes, que facilmente 
serão aceites por nos encontrarem num de-
terminado estado de espírito mais recetivo 
a elas ou apenas porque somos simpáticos a 
essas ideias ilusórias.
Posso dar como exemplo uma situação trans-

mitida pelo programa “60 minutes” na CBS este 
último domingo. Uma das reportagens tratava-
-se do aproveitamento que empresas fazem de 
certos programas de emigração, em detrimento 
de trabalhadores locais. Pormenorizando, tra-
balhadores americanos, muitos com décadas 
de serviço na empresa, eram despedidos para 
serem “trocados” por trabalhadores estrangei-
ros, mais baratos, que entrariam nos EUA com 
o visa H1B (visa especial criado alguns anos 
atrás para trabalhadores especializados re-
queridos temporariamente por empresas norte 
americanas). Os trabalhadores despedidos ain-
da eram colocados numa situação humilhante 
de ou treinavam os seus substitutos, de acordo 
com exigências mínimas, ou nem receberiam as 
contrapartidas pela sua saída. Interessante no-
tar que foi reunido um painel de trabalhadores 
americanos que tinham passado por esta situa-
ção os quais não se declaravam contra a imigra-
ção, mas sim contra a disposição corporativa 
das suas empresas, uma disposição desumana e 
sem consideração.
E aqui temos o ponto fulcral: ao contrário do 

muito que se diz, nomeadamente “os estran-
geiros vêm tirar os nossos empregos”, o que se 

passa é que a ganância capitalista na redução 
de custos para obtenção de lucros chorudos le-
vou à deturpação de um mecanismo imigrató-
rio, criado para suster necessidades especiali-
zadas de mão-de-obra. Assim o problema não 
é a imigração mas sim os conluios capitalistas, 
a selvajaria na perseguição de lucros à custa de 
vidas humanas. Neste caso concreto, os traba-
lhadores atirados porta a fora eram trabalhado-
res altamente especializados, com idades que 
eu estimo acima dos 45 anos, alguns nitidamen-
te mais, que dificilmente encontrariam um lugar 
no mercado de trabalho (isto é outro problema 
para os trabalhadores mais seniores). 
Este é um exemplo dos EUA mas poderíamos 

indicar outros exemplos não necessariamente 
relacionados com a empregabilidade em mui-
tos outros países. É evidente que as empresas 
devem procurar reduzir custos, otimizar opera-
ções, etc., mas quando falamos de trabalhadores 
não estamos a falar de máquinas que se podem 
encostar a um canto até ver… Por outro lado o 
oportunismo de muitos políticos, especialmente 
nos tempos que correm, a fragilização das mas-
sas populares, levam a que se crie um falso cli-
ma de justificar determinadas dificuldades com 
a imigração. Daí o alerta que deve estar sempre 
presente nas nossas mentes, de procurar ir aos 
fundo das questões e não nos deixarmos embar-
car por simpatias, pois nem sempre o que nos é 
simpático é o mais correto.

jantar Pré-Pascoal
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hoche-
laga organiza no dia 8 de abril de 2017 pelas 19h30 o 
jantar Pré-pascoal animado pelo DJ Entre-Nós e Fátima 
Miguel. Ementa: entrada de camarão, filet de bife servi-
do com batatas e legumes, e para sobremesa, fondue 
de chocolate, Para mais informações 514-817-5875 ou 
514-593-7898.

tradicional baile da Pinha
O Clube Oriental organiza no sábado dia 1 de abril de 
2017 pelas 19h o seu tradicional Baile da Pinha e serão 
coroados os reis da noite. Haverá bons prémios e músi-
ca com o conjunto Contact. A ementa compreende uma 
entrada, sopa, salada, café e sobremesa. Prato principal: 
carne de porco alentejana à chefe Silva. Esperamos por 
vós. Juntos fazemos a festa, traga um amigo, o Clube 
Oriental sabe receber com um sorriso. 4000 Avenue de 
Courtrai, Montreal, QC H3S1C2. Tel.: 514-342-4373.

almoço da Páscoa
O Clube Portugal de Montreal organiza o seu almoço da 
Páscoa no domingo 16 de abril de 2017 pelas 13h, e 
será animado pelo Júlio Lourenço. Para mais informa-
ções 514-844-1406.

Sexta-feira, 24 de Março
Sopa, dourada grelhada

ou frango guiSado
SobreMeSa

reServe o Seu lugar
Apc: 514 844-2269

j. FerNANDeS 514 501-1278
c. roSárIo 514 255-4849

ou por FAcebook
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4ª-FEira 22 dE MarÇO                    
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 O Outro Lado
6:52 Sociedade Civil
8:23 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:07 Filhos da Nação
10:40 Zig Zag
11:13 A Praça
13:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
14:00 Portugal em Direto
15:08 O Preço Certo
15:59 Telejornal
17:03 Literatura Aqui
17:37 Brainstorm
18:20 Agora Nós
20:00 24 Horas
21:00 Manchetes 3
21:32 Hora dos Portugueses
21:44 Palavra aos Diretores
22:15 Brainstorm
23:00 Notícias do Atlântico
0:01 O Sábio é uma estória 
 passada numa cidade antiga
 e sábia, grande o suficiente
 para guardar muitos 
 segredos que vão agora 
 ser revelados...
 O Sábio
0:45 Janela Indiscreta
1:17 Rui Cardoso
 Grande Entrevista
1:46 Literatura Aqui
2:17 Hora dos Portugueses
2:30 Bom Dia Portugal

5ª-FEira 23 dE MarÇO                   
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Rui Cardoso
 Grande Entrevista
7:00 Tabaco - Um Negócio
 Sociedade Civil
7:45 Zig Zag
8:28 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Palavra aos Diretores
10:45 Zig Zag
11:17 A Praça
13:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
14:00 Portugal em Direto
15:00 Fotobox é um programa
 de fotografia.
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 Uma pitada de humor nas 
noites da RTP! Sim, Chef
22:15 Brainstorm
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 O Sábio
0:45 Fatura da Sorte
1:00 Grande Área
1:45 Madeira Prima
2:15 Hora dos Portugueses
2:30 Bom Dia Portugal

6ª-FEira 24 dE MarÇO                    
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Grande Área
7:00 Sociedade Civil
8:27 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Animais Anónimos
10:45 Zig Zag
11:15 A Praça
13:12 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
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 Slow J
 No Ar
2:15 Hora dos Portugueses 
2:30 Tudo é Economia

sábadO 25 dE MarÇO               
2:30 Tudo é Economia
3:45 A Essência
4:00 Bom Dia Portugal
6:00 Hora dos Portugueses
6:45 Arq 3
7:00 Sociedade Civil
8:28 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:06 Voz do Cidadão
10:30 Zig Zag
11:15 Network Negócios 2017
12:00 Podium
13:00 Atlântida - Açores
14:30 Animais Anónimos
15:00 Telejornal
15:45 Aqui Portugal
20:00 24 Horas
21:00 Linha da Frente
22:00 Network Negócios 2017
22:45 A Essência
23:00 Notícias do Atlântico
0:00 Danças do Mundo
2:00 Cá Por Casa com
 Herman José
2:30 O Princípio da Incerteza

dOMingO 26 dE MarÇO                 
2:30 O Princípio da Incerteza
3:00 Portugal 3.0
3:30 Janela Indiscreta
4:00 Bom Dia Portugal
6:30 Porto
 Eucaristia Dominical
7:30 Estou nas Tintas
8:00 Domingos Sequeira
 Visita Guiada
8:30 Zig Zag
9:00 Jornal da Tarde
10:07 Parlamento
11:00 A Praça
12:00 Agora Nós
13:00 Diga Doutor
13:45 Inesquecível
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 Eleições Presidenciais
 em França
 Decisão Nacional
22:00 Voz do Cidadão
22:15 Hora dos Portugueses
23:00 Notícias do Atlântico
0:14 Got Talent Portugal
2:30 Bom Dia Portugal

2ª-FEira 27 dE MarÇO                 
2:30 Bom Dia Portugal
6:00 Eleições Presidenciais
 em França
 Decisão Nacional
6:30 Atlântida - Açores
8:15 Zig Zag
8:30 Manchetes 3
9:00 Jornal da Tarde
10:11 Literatura Aqui
10:30 Estou nas Tintas

noite de Fado no theatre Plaza

realizou-se no passado 
Sábado no teatro pla-

za uma excelente Noite de 

Fado.
As boas vindas foram oferecidas a todos 

presentes por Cristina Rodrigues. O serão co-
meçou com uma guitarrada por três grandes 
guitarristas: Liberto Medeiros à guitarra por-
tuguesa, Luis Costa à viola e Nelson J. Morei-
ra à viola baixo.
O espetáculo foi apresentado em grande es-

tilo em que as grandes três vozes fadistas de 
Carlos Rodrigues, Cristina Rodrigues e Vítor 
Vilela deram vida e alegria ao serão de uma 
forma muito apreciada e sentida como man-

da a tradição do fado. A noite foi recheada de 
fado em duas partes e foi completada com a 
presença de alguns membros da Marcha do 
Clube Oriental que nos alegrou com dinamis-
mo e alegria.
Foi sem dúvida uma noite muito bem pas-

sada recheada de alegria.

FrANcIScA reIS
freis@avozdeportugal.com

qUem Pode deciFrar o qUe é a vida?

temos milhões de livros 
científicos, mas a ciência 

não sabe explicar o que é a 
vida. vivemos numa redoma 

de mistérios. As questões básicas da existência 
humana não foram resolvidas. quem somos? 
para onde vamos? como é possível resgatar a 
identidade da personalidade depois da morte, 
se biliões de segredos da memória se desfazem 
no caos? O fim é o nada ou o fim é o começo? 
Nenhum pensador encontrou tais respostas.
Quem as procurou na ciência morreu com as 

suas dúvidas. A ciência, através do seu orgulho 
débil, desprezou a eterna e incansável busca do 
homem pelo sentido da sua vida.
Agora, começamos a compreender o desenvol-

vimento da inteligência espiritual por meio de 
oração, meditação e busca de respostas existen-
ciais aquieta o pensamento e apazigua as águas 
da emoção. Embora haja radicalismo e intole-
rância religiosa que depõe contra a inteligência, 
procurar Deus, conhecê-lo e amá-lo é um ato 
de grande inteligência. O amor do ser humano 

pelo Autor da vida fornece força na fragilidade, 
consolo na tempestade, e segurança no caos. No 
cerne da alma do espírito humano há um bura-
co negro, um vazio existencial, que suga a nossa 
paz face às dores da vida e da morte. O fim da 
existência é um fenómeno angustiante para o ho-
mem. Todos os povos desenvolveram um tipo de 
inteligência espiritual para o entender e superar. 
Einstein disse: Quero conhecer os pensamentos 
de Deus, o resto é pormenor. Ele ambicionava 
algo maior do que revolucionar a ciência. O ho-
mem mais inteligente do século xx queria pers-
crutar a mente de Deus. Ele buscava o sentido da 
sua vida. Onde está Deus?
A inteligência espiritual é ter consciência de 

que a vida é uma grande pergunta em busca de 
uma grande resposta. É procurar o sentido da 
vida, mesmo sendo um ateu. É procurar Deus, 
independentemente de uma religião, mesmo 
sentindo-se confuso no novelo da existência. É 
agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pelo sol, 
por sermos um ser único no Universo. É procu-
rar as respostas que a ciência nunca nos deu. É 
ter esperança na desolação, amparo na tribula-
ção, coragem nas dificuldades. É ser um poeta 
da vida.

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com
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mUdanças no cartão de cidadão

o governo aprovou mudan-
ças no cartão de cidadão. 

multas, alterações nos prazos 
de validade e modernizações ao sistema são 
algumas das mudanças operadas no cartão 
de cidadão. A primeira alteração desde o seu 
lançamento em 2007, aconteceu o ano passa-
do, definindo que o cartão de cidadão para os 
cidadãos com 65 anos ou mais passaria a ser 
vitalício (algo que foi agora revisto por limi-
tações técnicas). entram agora em vigor mu-
danças no cartão de cidadão mais alargadas. 
conheças as principais alterações.
6 prINcIpAIS muDANÇAS
No cArtÃo De cIDADÃo
- redução do prazo para alterar a morada
Em vez dos habituais 30 dias para alterar a mo-

rada, a contar da data em que ocorre a alteração 
da mesma, os cidadãos passam a dispor de ape-
nas 15 dias para “comunicar novo endereço pos-
tal e promover, junto de serviços de recepção, a 
actualização da morada”. O não cumprimento do 
prazo implica uma coima (50 a 100€).
- proibição de fotocópia
Fotocopiar o cartão de cidadão, sem o consen-

timento do titular, passa a ser punível com mul-
ta (250 a 750€). A prática (comum, diga-se!) já 

estava interdita, mas não era punida com multa.
- Alteração do prazo de validade
  do cartão de cidadão
Como referido, por questões técnicas, não é 

possível emitir cartões de cidadão vitalícios (a 
anterior lei previa que assim acontecesse para os 
maiores de 65 anos). Agora, o prazo de validade 
do cartão de cidadão passa para dez anos, isto para 
os titulares com mais de 25 anos. Para os menores 
de 25 anos o prazo mantém-se nos cinco anos.
obrIgAtorIeDADe De
poSSuIr cArtÃo De cIDADÃo
- logo no início de vida
Os bebés passam a ter de possuir cartão de cida-

dão nos primeiros 20 dias de vida. Até aqui era, 
apenas, exigido para todos os cidadãos nacio-
nais, residentes em Portugal ou no estrangeiro, 
a partir dos seis anos de idade ou quando fosse 
solicitado por um serviço público.
- contactos associados
Pode associar um número de telemóvel e/ou um 

email ao cartão de cidadão para emissão de aler-
tas e comunicações.
- mudança do número
Passa a ser possível solicitar um novo núme-

ro de identificação civil nos casos de mudança 
de sexo no registo civil ou roubo/falsificação de 
identidade, desde que o cartão de cidadão esteja 
dentro do prazo de validade (até aqui apenas era 
permitido requerer um novo número de identifi-
cação civil nos casos de adoção).

mANuel De
SequeIrA roDrIgueS
mrodrigues@avozdeportugal.com

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

os Amigos do espírito 
Santo do west-Island 

organizaram a sua festa tra-
dicional da matanca do porco 

no dia 18 da março de 2017 às 19h. A jantar 
foi num estilo de bufete e foi uma delicia, e a 
festa foi muito bem animada. parabéns!

matança do Porco em West-island
joÃo ArruDA
jarruda@avozdeportugal.com
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PoemA dA semAnA

foto dA semAnA

linha aberta:
514 790.0251

contacto PUblicitário:
514 366.2888

domingo das 16h às 18h
5877 PaPineaU, montreal, qc

produtora:
rosa velosa

negras linhas
(em Páginas em branco)

Para negra Valquíria

O meu universo é assim: 
Vagueia até à esquina... 

Pega a pena...
As folhas em branco 

E o mata-borrão!
Rabisca a realidade líquida, 

Em belas-letras!

No correr da negra tinta... 
Macula as páginas em branco...

Desassossega...
Desespera... 

Subverte o deserto do real...
Chora e sorri

Para a realidade etérea 

O teu Multi-verso é assim... 
Ganha asas,

E voa para além da infinitude.
Das profundezas abissais

Do cosmo infinito

Teu macrocosmo é assim,
Voa de cidade em cidade!
Ao cair da tempestuosa...

E negra noite. 
Enfrentas fortes chuvas...

Os relâmpagos e os fortes ventos... 
Sai ilesa... 

E sorri no clarear...
De um novo dia! 

Meu pequeno mundo...
é assim... 

Minhas negras linhas são assim
Correm o mundo das belas-letras

Em desassossego...
Desassossega!

Subverte a realidade liquefeita...

O meu pequeno e limitado...
Universo é assim! 

Vive e morre em belas-artes.
Boceja ao cair da tediosa noite!

E acorda levanta... 
Vagueia...

Vagarosamente até à esquina... 
Chora e sorri para o deserto liquefeito
Samuel da Costa é poeta em Itajaí

Kevin o’leary no
hotel blainville do PUga

agradecimentos
A equipa do jornal A voz de portugal quer 

agradecer ao senhor António Saragoça 
que deixou em fevereiro a cadeira de diretor 
administrativo mas que continua como cola-
borador do jornal. o seu excelente trabalho 
ao longo dos últimos anos não será esquecido.

o senhor miguel Felix também decidiu se-
guir uma nova oportunidade, mas continua 
como colaborador. Agradecemos-lhe pelo 
bom trabalho e dedicação ao jornal.

Uma noite sensacional de PoKer
Para os jovens do mUndialito
já está a chegar o tempo do mundialito 

mais de 160 jovens irão, este ano, para a 
espanha para conquistar o troféu tão deseja-
do do mundialito.
Sábado passado tivemos a oportunidade de es-

tar presente nesta última angariação de fundos 
para os jovens do Mundialito Canadá. E, nes-
ta noitada de Poker com 175 jogadores, houve 
grandes prémios na fase final, onde Kevin Pe-
nate, Alejandro Agudelo, Benoit Paré, Mike Ge-
sualdi, Arnaud Rossi, Hedi Bezrati, Jiayi Luc 

chegaram na fase final do torneio de Poker e que 
George Jaradeh e Betty Pereira ganharam o pri-
meiro prémio. Parabéns aos organizadores.
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matança do Porco em sainte thérèse

quem já assistiu à matan-
ça de um porco decerto 

não esqueceu os guinchos 
do animal. o desespero de 

quem tem a certeza de que o espera a morte.

Isto foi nos tempos antigos, hoje é uma grande 
festa açoriana com todas a suas delícia. Chou-

SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

Amigos dA semAnA

riço, morcela, carne de porco, batatas, e etc., a 
noite foi animada pelo grande DJ Alex Moreira. 
Houve também a dança do Carnaval da Associa-
ção Portuguesa do Espírito Santo, cantares e des-
garrada. Bons tempos para todos os presentes.
parabéns à Associação portuguesa de thérè-

se que sempre mantém viva as lindas tradi-
ções dos Açores.
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há cada vez mais investigadores a
qUererem estUdar o Fenómeno
de Fátima

o Santuário de Fátima recebe 
cada vez mais solicitações 

de investigadores portugueses e 
estrangeiros interessados em es-
tudar o fenómeno de Fátima, sa-
lientou na quinta-feira o diretor 
do Serviço de estudos.
A investigação académica “é um 

setor que manifestamente se tem 
interessado muito por Fátima”, 
afirmou o diretor do 
Serviço de Estudos 
do Santuário, Marco 
Daniel Duarte, que 
falava à agência Lusa 
no final da conferên-
cia “Aparições do 
Anjo”, que decorreu 
na noite de quinta-
-feira, em Coimbra.
Para o responsável, 
há “cada vez mais so-
licitações” de inves-
tigadores, destacando 2016 como 
um ano em que se registou “um 
‘boom’ ao nível da investigação”. O 
interesse não parte só da academia 
portuguesa, mas também de países 
como Itália, Espanha, Estados Uni-
dos ou Brasil, notou Marco Daniel 
Duarte.” Há cada vez mais teses 
sobre Fátima nas várias componen-
tes”, seja sociologia, antropologia, 
geografia humana, teologia, eco-

nomia ou turismo, realçou, consi-
derando que foi necessário esperar 
“algum tempo” para que a maioria 
das ciências se debruçasse sobre o 
fenómeno. Para além da atenção 
dos investigadores, nota-se um “in-
teresse muito muito grande pelo 
jornalismo”, vincou, referindo que 
esse interesse mediático está muito 
associado ao centenário das “apari-

ções”.
também as unidades territoriais 

da Igreja portuguesa “estão mui-
to voltadas para o estudo de Fá-
tima”, registando-se que, durante 
os últimos cinco anos, “as comu-
nidades foram-se preparando 
para celebrar em festa o centená-
rio”, afirmou o diretor do Serviço 
de estudos do Santuário.

novo Projeto na missão
de nossa senhora de
Fátima em laval
há 1500 projetos através da 

comunidade, uns que ficam 
esquecidos, outros projetos que 
devemos falar e apresentar à co-
munidade.
Desta vez apresentamos o novo 

livro de reza da missão de Nossa 
Senhora de Fátima em Laval com 

a capa lustrada e de alta qualidade, 
e as páginas do livro de reza com 
qualidade. A pessoa que realizou 
este projeto foi Arthur Sousa e com 
a sua companhia, Worlee, subven-
cionou este lindo projeto, e deu esta 
obra à Missão de Nossa Senhora de 

Fátima, para que as pessoas possam 
seguir as rezas durante as missas. 
Há 1000 exemplares, e acho que 
esta linda obra está lá para muitos 
anos. Um gesto muito apreciado 
pela comunidade, a igreja e o Sr Pa-
dre José Carlos.
E, para finalizar este artigo, no 

centro comunitário de Nossa Se-
nhora de Fátima também há wi-
-Fi gratuito para todos. mais uma 
prenda para os fiéis deste centro. 
e que a internet já está paga du-
rante 10 anos. 
“wow!”.

HERI  AGE
Jardins

Gardens

Le complexe Jardins Héritage de St-Lambert  
est actuellement à la recherche d’un(e): 

Pour de plus amples détails et pour postuler, consultez notre site web à  
www.jardinsheritage.ca ou administration@jardinsheritage.ca ou F: 450 672-6569

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature.  
Cependant, seules les personnes retenues seront contactées.

 • Concierge à temps plein du lundi au vendredi, quart de jour (A1);

 • Concierge à temps plein du lundi au vendredi, quart de nuit (A2);

 • Concierge à temps partiel samedi et dimanche, quart de nuit (A3);

 • Préposé(ée) à temps partiel à l’entretien ménager (A4). 
    Emploi parfait pour étudiant samedi et/ou dimanche.   

Vous serez responsables de l'entretien ménager complet des parties communes,  
corridors, halles d'entrées, piscine et spa, salles mécaniques et autres tâches. 

Exigences:
• Professionnalisme, polyvalence, et dynamisme;  • Bilingue;  • Salaire selon expérience. 
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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

canadá Financia combate
à Fome em vários Países

PaPa estará menos de 24h em
PortUgal, mas terá temPo
Para costa e marcelo

o papa Francisco vai estar me-
nos de 24 horas em portugal 

na peregrinação de maio a Fátima 
e tem previstos encontros com o 
presidente da republica e o pri-
meiro-ministro, segundo o progra-
ma hoje anunciado.
O programa da peregrinação de 

Francisco para o centenário das apa-
rições foi apresentado em simultâ-
neo em Fátima e em Roma, prevê 

um “encontro privado” com Marce-
lo Rebelo de Sousa na Base Aérea 
de Monte Real, a 12 de maio, e com 
António Costa, na manhã de 13 de 
maio. Depois de aterrar às 16h20 de 
12 de maio na Base Aérea de Monte 
Real, o papa visita a capela da base, 
antes do encontro privado de 30 mi-
nutos com o Presidente, Marcelo 
Rebelo de Sousa. Segue depois da 
base em helicóptero até ao estádio 
de Fátima, deslocando-se numa via-
tura aberta até ao santuário, de acor-
do com o programa. Às 18h15, tem 
prevista a primeira oração, na Ca-
pelinha das Aparições. À noite, fará 
uma saudação durante a Bênção das 

Velas, também na capela. A manhã 
de sábado, 13 de maio, começa com 
um encontro com o primeiro-minis-
tro, António Costa, e com uma visita 
à Basílica de Nossa Senhora do Ro-
sário de Fátima. Pelas 10h, começa 
a missa no recinto do santuário, com 
uma homilia de Francisco, além de 
uma saudação aos doentes. O papa 
almoça com os bispos portugueses 
na Casa Nossa Senhora do Carmo, 

estando prevista a cerimónia de des-
pedida na base de Monte Real para 
as 14h45 e a partida do avião de vol-
ta a Roma para as 15h, pode ainda 
ler-se no programa anunciado em 
Fátima e em Roma. Hoje de manhã, 
a Presidência da República publi-
cou, no seu ‘site’, o programa oficial 
da deslocação do papa. 
em 2015, logo após a sua posse, a 

primeira visita de marcelo rebe-
lo de Sousa foi, precisamente, ao 
vaticano, a 17 de março de 2016, 
para um encontro com Francisco, 
a que se seguiu uma deslocação a 
espanha.

o governo canadiano vai afe-
tar 120 milhões de dólares 

canadianos (84 milhões de euros) 
“à resposta às necessidades das 
populações afetadas” pela crise 
alimentar na Nigéria, na Somália, 
no Sudão do Sul e no Iémen.
A situação deteriorou-se a tal ponto 

que se tornou uma tragédia humana, 
porque mais de 20 milhões de pes-
soas são vítimas da fome”, estimou 
a ministra do Desenvolvimento In-
ternacional, Marie-Claude Bibeau. 
Os três países africanos e o Iémen, 
confrontados com conflitos arma-
dos, foram identificados pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
como necessitando de uma mobili-
zação urgente da comunidade inter-
nacional para reunir 4,4 mil milhões 
de dólares dos EUA até julho, para 
“evitar uma catástrofe”. A participa-

ção do Canadá “vai ajudar a dar uma 
ajuda vital às populações afetadas 
pela crise nestes países”, em particu-
lar as crianças, indicou o Ministério.
o secretário-geral da oNu, An-

tónio guterres, tinha apelado aos 
países ricos para que se mobili-
zassem contra uma seca severa no 
leste de áfrica. Na Somália, a or-
ganização mundial de Saúde tinha 
estimado a necessidade de uma 
ajuda urgente para metade da po-
pulação somali, ou seja perto de 
6,2 milhões de pessoas, das quais 
cerca de três milhões sofrem fome.
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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

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 mArÇo De 2017
1 euro = cAD 1,452280cOns. gEral dE pOrtugal EM MOntrEal

2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
t.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366

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

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

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 energética 
para cuidar de 2 crianças, jovem e que cozinhe. 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

Precisa-se de empregado para trabalho geral
de armazém com carta de condução.
Enviar o CV para mariap@ferma.ca

ou telefonar: 514-845-0164

Precisa-se de homens para trabalhar nos jardins
e um condutor de Classe 5.

Manuel Correia: 514-977-3248

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de uma 
casa em Notre-Dame-de de Grace (NDG) uma vez por 
semana com experiência, que fale francês ou inglês.

514-836-6196

Somos uma empresa canadiana, presente a 
nível nacional, que fornece serviços integra-
dos de higiene e limpeza, serviços técnicos, 
de hotelaria e recuperação após de desas-
tres, entre outros, afim de proporcionar um 
ambiente de trabalho e de lazer, limpo, sau-
dável e acolhedor.

pOsiÇÕEs dispOnívEis:
Agentes de limpeza, que terão o mandato para 
realizar trabalhos de limpeza e manutenção dos 
espaços públicos; e outros deveres relaciona-
dos, para assegurar a limpeza e boa condição 
dos espaços públicos.

cOndiÇÕEs dE trabalhO:
• Localização: Montreal
  (Plateau Mont-Royal, Southwest 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$/hora não sindicalizados.

sEMináriO pOrtas abErtas
22 MarÇO de 2017, nO hOtEl EMbassy
situadO nO 208, rua saint-antOinE O.,

MétrO placE d’arMEs.
hOráriO: das 10h às 16h. 

EnviE O sEu cv, a:
RECRUTEMENT@GDI.COM.

eMpregoS
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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

eMpregoS

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

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

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

ServiçoS

Senhora para fazer
limpeza durante o dia

das 10 às 18h. 
5 dias por semana.

Sra. Patel
514-892-1238

† guilhErMina carrEirO
1925-2017

Faleceu em Montreal, no dia 16 de 
março de 2017, com 91 anos de 
idade, senhora Guilhermina Car-
reiro, natural de Porto Formoso , 
São Miguel, Açores. Deixa na dor 
seus filhos/as Carlos (Irene), Grace, 
Mary, Tony, Herman (Celine), Mada-
lena (Edmundo), Arthur, seus netos/
as Michael, Jonathan, Linda, Jason, 
David, Celina, Samuel, Megan, Ro-
bert, Chris, Rebecca, Andrew, seus 
bisnetos/as Katie, Amy, Ryan, Ro-
sie, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire-Memoria
1120, Jean-Talon E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Jolyane Godbout
O Velório tem lugar quinta-feira 23 de março de 2017 
das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral terá lugar 
sexta-feira 24 de março de 2017 às 10h na igreja Santa 
Cruz e será sepultada no cemitério Notre-Dame-des-
-Neiges. A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimó-
nias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes asso-
ciem na dor. Bem Hajam.

Urgente
Padeiro com exPeriência

deve aPresentar-se 
no 4101 st-laUrent

514-844-2169

piri piri
Precisa-se de Uma

caixeira com

exPeriência e qUe

Fala inglês oU Francês.
ótimo salário e gorjetas.
514-688-1015

† auréliO dE vascOncElOs
1931-2017

é com grande tristeza que anun-
ciamos o falecimento de Aurélio 
de Vasconcelos, 86 anos, no 
sábado, 18 de março de 2017, 
no Hospital Hotel Dieu, em Mon-
treal. A família que lhe sobrevive 
integra a esposa de 57 anos, Ma-
ria Helena (Ferão) de Vasconce-
los; as duas filhas Paula de Vas-
concelos e Erika de Vasconcelos 
bem como o genro Nino Ricci; os 
netos Sarah, Camille, Virgínia, 
émile e Luca; e, em Portugal, a 
sua irmã Conchita e o seu irmão Manolo. O Sr. de Vascon-
celos, filho de pais portugueses, nasceu em Santa Cruz, 
Tenerife. No início da Guerra Civil Espanhola, a família 
mudou-se para Lisboa, onde Aurelio, com apenas dez 
anos, trabalhou em vários empregos até que um benfeitor 
se ofereceu para pagar a sua educação. Aurélio e Maria 
Helena casaram-se em 1957 emigrando de seguida para 
o Canadá. De Vasconcelos dedicou-se a apoiar a sua fa-
mília acabando por se tornar presidente da West India Tra-
ding Company. Amado por todos os que o conheciam, Au-
rélio era um homem de incrível integridade e generosidade 
ilimitada. Era também um homem de negócios altamente 
respeitado e bem sucedido. Mas era sobretudo um mari-
do, um pai e um avô maravilhosos, e foi muito feliz cercado 
pela sua família e pelos seus entes queridos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1115, Laurier O., Montréal, QC
Pedro Alves
Um memorial privado será realizado em sua homena-
gem para a família e amigos próximos.
"Eu espero passar por este mundo apenas  uma vez; 
qualquer coisa boa, portanto, que eu possa fazer, ou 
qualquer ação de bondade que eu possa mostrar a 
qualquer criatura-fraterna, deixe-me fazê-la agora; não 
me deixe adiar ou negligenciá-la, pois eu não vou pas-
sar por este caminho novamente".

† Maria da silva silvEira
1934-2017

Faleceu em Montreal, no dia 21 de março de 2017, com 
82 anos de idade, senhora Maria Da Silva Silveira, natu-
ral de Biscoitos, Terceira, Açores. Deixa na dor sua filha 
Elizabeth (Paulo Martins), seu neto Tiago Martins, Sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc.
6825 Sherbrooke, E., Montreal, QC H1N 1C7
514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
O Velório terá lugar quinta-feira 23 de março de 2017 
das 14h às 17h e das 19h às 22h e sexta-feira 24 de 
março das 8h30 às 10h. Seguir-se-à o funeral às 11h na 
igreja Santa Cruz e será sepultada no cemitério Repos 
St-Francois D’Assise. Renovam com profunda sauda-
de a missa do sétimo dia que será na terça-feira 28 de 
março às 18h30. A família vem por este meio agradecer 
a todas as pessoas que se dignarem tomar parte nas 
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes 
associarem na dor. Bem Hajam.

† FrancElina aguiar pachEcO
1935-2017

Faleceu em Montreal, no dia 19 
de março de 2017, com 82 anos 
de idade, senhora Francelina 
Aguiar Pacheco esposa do já 
falecido senhor António Pache-
co, natural Porto Formoso, São 
Miguel,  Açores, Portugal. Deixa 
na dor seus filho/as Maggie (An-
tónio Pereira), José (Maria João 
Frazão), António, seus netos/as 
David, Nathalie, Debbie, Cindy, 
Catherine, bisneta Sophie, seus 
cunhados/as, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos.
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O velório terá lugar quinta-feira 23 de março de 2017 e 
sexta-feira  24 de Março de 2017 das 14h às 17h e das 
19h às 22h, sábado a partir das 9h às 10h15. O funeral  
será celebrado sábado 25 de março às 11h00 na igreja 
Santa Cruz e vai ser sepultada no cemiterio St-Sulpice. 
Renovam com profunda saudade a missa de sétimo dia 
que será celebrada terça-feira 28 de março de 2017 às 
18h30. A família vem por este meio agradecer a todas 
a pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associarem 
na dor. Bem Hajam.
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lEãO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau 
Pressentimento, Angústia. Amor: Deixe-se levar pelos seus 
sentimentos. Saúde: é provável que se sinta um pouco indisposto. 
Dinheiro: Evite falar com os seus colegas sobre assuntos que não 
lhe dizem respeito. Números da Sorte: 6, 8, 4, 1, 2, 10

virgEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. 
Amor: Durante esta semana vai conseguir colocar as suas ideias 
no lugar. Saúde: Tome conta da sua saúde e evite exceder-se. 
Cuide da sua mente. Dinheiro: Proteja-se de um colega com más 
intenções. Período de dúvidas profissionais. Números da Sorte: 9, 

6, 3, 7, 4, 1

balanÇa: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa Vitória. 
Amor: Período em que estará mais virado para si. Evite ser 
agressivo e demasiado possessivo com o seu par. Saúde: Cuidado 
com as indigestões. Poderão surgir problemas digestivos. Dinheiro: 
Proteja as suas economias. Não efetue gastos supérfluos.

Números da Sorte: 33, 36, 39, 28, 27, 40

EscOrpiãO: Carta Dominante: O Sol, que significa Glória, Honra. 
Amor: Tenha calma e evite tomar atitudes precipitadas. Pense 
bem antes de entrar de cabeça numa relação. Saúde: A semana 
decorrerá sem grandes problemas a nível de saúde. Dinheiro: Uma 
inesperada entrada de capital poderá fazer com que consiga pagar 

uma dívida. Números da Sorte: 9, 8, 1, 2, 5, 22

sagitáriO: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. 
Amor: Colabore em atividades familiares. Pense um pouco mais na 
sua relação e reflita bem se é realmente feliz. Saúde: Procure ser 
mais cuidadoso com o seu sistema gástrico. Dinheiro: Evite deixar-
se intimidar por ameaças infundadas de um colega. Números da 

Sorte: 3, 6, 9, 7, 4, 1

capricÓrniO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa 
Afeição, Falsidade. Amor: A semana promete ser marcada por 
muito romantismo. Saúde: Período sem grandes problemas 
ao nível da saúde. Dinheiro: Seja ousado e faça uma proposta 
arrojada ao seu chefe. Números da Sorte: 25, 28, 14, 17, 3, 39

aquáriO: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa Perda/ 
Falha. Amor: Evite deixar-se abater por uma discussão com o 
seu par. Período em que está muito sensível. Saúde: é possível 
que venha a ter alguns problemas ao nível ocular. Dinheiro: Não 
se esperam alterações significativas. Saiba resolver situações 

complicadas. Números da Sorte: 3, 6, 5, 2, 4, 1

pEiXEs: Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Seja mais compreensivo com a sua cara-metade. Cuidado 
com os falsos amigos. Saúde: Imponha um pouco mais de 
disciplina a si próprio. Atenção ao excesso de exercício físico.  
Dinheiro: Período favorável à concretização de um negócio. O seu 

poder financeiro estará estável. Números da Sorte: 2, 5, 4, 10, 11, 13

carnEirO: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa 
Reflexão, Novidades. Amor: Reencontre um amigo muito chegado 
que já não via há algum tempo. Saúde: Evite enervar-se demasiado. 
Dinheiro: é possível que durante esta semana sinta uma pequena 
quebra no setor financeiro. Números da Sorte: 4, 5, 9, 7, 3, 6

tOurO: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião 
Inesperada, Amizade. Amor: Lute sempre pela sua felicidade, 
não se deixe vencer pelos obstáculos. Saúde: Procure estar 
mais atento aos sinais que o seu organismo lhe envia. Dinheiro: 
Todos os projetos que apresentar durante esta semana estarão 

favorecidos. Números da Sorte: 8, 5, 2, 7, 4, 1

géMEOs: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Faça uma surpresa agradável a um familiar muito querido. 
Saúde: O seu bem-estar físico depende da sua disponibilidade para 
descansar. Cuidado com as correntes de ar. Dinheiro: Não haverão 
grandes alterações neste campo. Evite desperdiçar dinheiro em 

coisas que não lhe fazem falta.  Números da Sorte: 26, 3, 41, 10, 25, 5

caranguEjO: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa 
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: As crianças da sua 
família necessitam da sua atenção e do seu carinho. Saúde: 
O seu organismo poderá ressentir-se de uma dieta alimentar 

desadequada. Dinheiro: O seu esforço no trabalho poderá vir a ser 
recompensado. Números da Sorte: 10, 20, 1, 4, 7, 11

horóSCopo maria helena martins

papagaiO
pavãO
FalcãO
águia

patO
canáriO
urubu
gansO

gaviãO
pEru 

cAçA PAlAVrAs | AVes

chArAdAs

coisas do corisco

Normalmente, eu pas-
so 10 horas por dia 

no meu trabalho, das 8h 
até às 18h. eu trabalho numa empresa 
privada de transporte de correio cha-
mada “IcS courrier”, e isto já lá vão 22 
anos. De vez em quando há dias em que 
sou obrigado a fazer horas extraordiná-
rias devido ao tráfico na estrada, tempes-
tade de neve ou mesmo por certos atra-
sos internos.
Mas nunca me passou pela cabeça passar 

uma noite inteira no meu camião de traba-
lho, sem poder avançar devido a uma tem-
pestade de neve. Eu disse que já trabalho 
há 22 anos e também fazem 22 anos que 
eu trabalho na baixa de Montreal e tam-
bém numa parte do Plateau. Ao correr dos 
anos, eu tenho assistido a uma decadência 
nos serviços públicos a todos níveis e tam-
bém na limpeza da neve. Antes eu chega-
va à baixa de Montreal logo de manhã e os 
passeios e as ruas estavam limpos, agora é 
uma desgraça. Os trabalhadores que traba-
lham na baixa andam no meio da rua por-
que os passeios não foram limpos. Os gran-
des edifícios de Montreal é que limpam os 
passeios na frente das portas, senão os em-
pregados vão ter dificuldade em entrar. As 
pistas das bicicletas estavam limpinhas p’ra 
deixar passar meia dúzia de ciclistas. Não 

são normais estas situações, mas é a triste 
realidade desta linda cidade de Montreal.
Falei na minha última coriscada nos po-

líticos de meia tigela que nós temos, não 
demorou muito tempo p’ra provar que eu 
tinha razão. É preciso ter descaramento p’ra 
vir falar ao público na quarta-feira de ma-
nhã que só souberam que haviam 300 car-
ros presos na autoestrada 13 e mais ou me-
nos 500 homens, mulheres e crianças sem 
ajuda nenhuma durante quase toda a noite 
da terça p’rá quarta-feira. Eu ouvi logo no 
início da noite na rádio o que se estava a 
passar na 13... e estes imbecis como disse 
alguém na rádio não estavam ao corrente.

Quanto aos deputados da oposição que no 
outro dia estavam a dar com a língua nos 
dentes a falar mal do Governo, eles também 
estavam bem “ferrados” no sono durante 
esta noite, porque senão teriam eles mes-
mo alertado as entidades responsáveis p’ra 
tomar ações em consequência. É o que se 
chama “ri-se o nu do mal vestido”.
Quanto ao Coderre que se armou em es-

perto p’ra partir a placa de cimento de Pos-
tes Canada, mesmo se não fazia parte da 
jurídição da cidade de Montreal, desta vez 
os problemas eram de ordem provincial, ele 
não tinha nada que se queixar. Uma cam-
bada de macacos que se cocem p’ró lado 
dentro. INCOMPETENTES.
“cADA Novo DIA é umA NovA 

chANce p’rA Ser melhor. NÃo 
Ser melhor que oS outroS. 
melhor que NóS meSmo”, carlos 
hilsdorf.

joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com

O passarO !!
P: O que é tem asa mais não voa tem pernas mais não anda tem 
bico mais não bica tem olhos mais não encherga ?
R:Passarinho Morto

pé pEquEnO
P: Porque toda mulher tem os pés pequenos?
R: Pra conseguir chegar mais perto do fogão...

MulhEr ElEtrcista
P: Por que a Mulher não pode ser eletricista?
R: Porque ela demora 9 meses para dar luz!

rOnaldO FEnÓMEnO E brunO
P: Qual a diferença entre o Ronaldo Fenómeno e o Goleiro Bruno?
R: O que não mata engorda!

P: Porquê lojas de 24 horas tem cadeados?
R: Para que os funcionários não saiam com sono depois de tanto 
trabalhar.
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solução

hOrizOntais: 1. Apor, Vivace. 2. Cruel, Ninar. 3. Ré,Generoso. 4. Boiar, Sós. 5. 
Pau, Uma, Rã. 6. Peúga, Estio.7. Ar, Ora, Pio. 8. Tem, Gomil. 9. Analisar, Mi. 10. 
Canal,Rapar. 11. Alaras, Riso. vErticais: 1. Acre, Pataca. 2. Pré, Perenal. 3. Ou, 
Baú, Mana. 4. Regougo, Lar. 5. Lei, Argila. 6. Nau, Aos.7. Inerme, Mar. 8. Vir, Aspirar. 
9. Anos, Til, Pi.10. Casório, Mas. 11. Erosão, Tiro.
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efemérides

saiba qUais são os 10 sintomas 
mais comUns de desidratação
em casos graves de desidratação, o corpo 

pode perder a consciência, pode haver fa-
lência dos órgãos e pode até levar à morte.
Manter o corpo hidratado é essencial para que 

ele funcione bem. A falta de água tem repercus-
sões generalizadas na saúde, de acordo com o 

médico e fisioterapeuta, Juliano Pimentel, autor 
do livro ‘Viva Melhor Sem Glúten’.
Em casos graves de desidratação, o corpo pode 

até perder a consciência, haver falência dos ór-
gãos e levar, inclusivamente, à morte. Para evitar 
que o estado de desidratação se agrave, o ideal 
é beber muita água ao longo do dia, juntamente 
com bebidas como chás e sumos, e ingerir frutas 
e verduras com água. Entre as causas mais co-

muns de desidratação (perda excessiva de água 
ou pouca ingestão), estão: exercício físico, expo-
sição ao calor, vómitos e diarreia, náuseas, quei-
maduras ou infecções da pele, diabetes e febre.
O médico salienta que existem 10 sinais cor-

porais muito comuns quando ocorre a desidra-

tação e aos quais deve estar atento: 1. Sede 2. 
Alterações na cor ou quantidade de urina (a cor 
ideal é o amarelo pálido) 3. Fadiga ou sonolência 
4. Dores de cabeça 5. Alterações na elasticidade 
da pele 6. Cãibras musculares 7. Diminuição da 
pressão arterial 8. Frequência cardíaca rápida ou 
palpitações cardíacas 9. Irritabilidade ou confu-
são 10. Complicações graves e falência dos ór-
gãos.

cgd: “todos os PortUgUeses vão
ter acesso a serviços bancários”
centeno esteve reunido com os seus hómolo-

gos dos países da zona euro. Sobre o even-
tual fecho de balcões da caixa, garantiu que 
“todos os portugueses vão ter acesso a serviços 
bancários”.
O ministro das Finanças, Mário Centeno falou 

com os jornalistas à saída do Eurogrupo, esta se-
gunda-feira, em Bruxelas. Centeno apresentou aos 
seus homólogos dos países da zona euro os planos 
e prioridades económicas do XXI Governo Cons-
titucional. Questionado pelos jornalistas sobre 
eventuais compromissos envolvendo medidas adi-
cionais, Centeno garantiu que o único lugar onde 
são firmados compromissos é em Portugal. “Os 
compromissos são estabelecidos em Portugal, no 
âmbito orçamental, de forma muito transparente e 
aberta com conhecimento e debate que todos reco-
nhecem que aconteceu”, disse, frisando que o país 
cumpriu e que a situação económica é hoje muito 
diferente do que era há um ano. Mário Centeno re-
velou ainda que nos encontros com os vários mi-
nistros da economia da União Europeia são discu-
tidas “abundantemente as questões metodológicas 
e os frequentes erros de previsão que a Comissão 
Europeia tem cometido em relação alguns países”. 
Erros esses, aliás, que “são bastante compromete-
dores para a metodologia”, notou. “Mas o impor-
tante é que possamos ter uma atitude construtiva 
em relação a essas situações”, afirmou. Questio-
nado sobre se falou com o ministro alemão a pro-

pósito das declarações acerca de um novo resgate, 
Centeno foi parco em palavras, limitando-se a di-
zer que os encontros de Eurogrupo são “momentos 
de construção da área do euro” e que cada um deve 
preocupar-se com as dificuldades que enfrenta”. 
“Devemos ser positivos e construtivos (...) e apelar 
para que a Europa se possa tornar a si própria mais 
atuante, mais forte e as declarações sobre outros 
países não cabem neste discurso”, atirou. Quanto 
à legitimidade do presidente do Eurogrupo, Dijs-
selbloem, que deixou de ser ministro das Finanças 
nestas eleições na Holanda, Centeno disse que essa 
questão não foi hoje colocada no Eurogrupo e que 
não comenta situações políticas de outros países. Já 
no que toca à situação da Caixa Geral de Depósitos 
e do encerramento de balcões, Centeno reforçou 
mais uma vez que “a ideia que vai ser debatida [em 
Portugal] é de que a Caixa saia do processo de re-
capitalização e reestruturação com um serviço ban-
cário de grande qualidade”. A dimensão espacial, 
sublinhou, é seguramente relevante. “E eu estou 
convencido que todos os portugueses vão ter aces-
so a serviços bancários, também através da Caixa”. 
No âmbito do processo de recapitalização da CGD, 
a administração do banco público deverá encerrar 
cerca de 70 balcões até ao final do ano, estimando-
-se que a redução de agências atinja as 180 no final 
de 2020 - uma reestruturação que tem levantado 
dúvidas ao PCP, Bloco de Esquerda e ‘Os Verdes’ e 
que conta já com a oposição do PSD.

hOrizOntais: 1. Acrescentar. Vivo, rápido, animado 
(andamento) (Mús.). 2. Desumano. Embalar. 3. A segunda 
nota da escala natural. Magnânimo. 4. Flutuar. Isolados. 
5. Pedaço de madeira. Alguma. Batráquio anfíbio aquá-
tico, anuro, da família dos ranídeos. 6. Meia curta para 
homem. Verão. 7. O espaço aéreo. Além disso. Voz de al-
gumas aves, especialmente a do mocho. 8. Possui. Jarro 
de boca estreita. 9. Examinar. Terceira nota da escala mu-
sical. 10. Fosso ou escavação que conduz águas. Raspar. 
11. Abanos (ant.). Alegria. 
vErticais: 1. Azedo, agro. Antiga moeda brasileira, de 
prata, que valia aproximadamente 320 réis. 2. O venci-
mento diário de um soldado (ant.). Perene. 3. Alternativa 
(conj.). Caixa de madeira, revestida de couro cru e com 
tampa convexa. Irmã (fam.). 4. Voz da raposa. Pátria. 5. 
Norma social. Terra ou rocha composta de silicato de alu-
mínio hidratado. 6. Grande embarcação. Contr. da prep. 
a com o art. def. os. 7. Indefeso. Grande massa de água 
salgada. 8. Chegar. Atrair o ar exterior aos pulmões. 9. 
Aniversário natalício. Sinal gráfico que serve para nasalar 
a vogal a que se sobrepõe. O p grego. 10. O casamento 
(pop.). Senão, dificuldade. 11. Corrosão. Detonação.

1312 – Extinção da Ordem dos Templários, decretada 
pelo papa Clemente V.
1832 - Morre, em Weimar, o poeta e dramaturgo alemão 
Johann Wolfgang Goethe, essência do Romantismo, au-
tor de “A Paixão do Jovem Werther”. Tinha 82 anos.
1875 - é fundado o Banco Lisboa e Açores, antecessor 
do Banco Totta & Açores.
1895 - Os irmãos Auguste e Louis Lumiére fazem, em Pa-
ris, a primeira demonstração pública do cinematógrafo.
1911 - O Governo da República institui as Universidades 
de Lisboa e do Porto a partir das escolas e academias 
politécnicas, médico-cirúrgicas e de Farmácia. Em Coim-
bra, é criada a Faculdade de Letras, substituindo os ex-
tintos Estudos de Teologia.
1917 - Os EUA são a primeira nação a reconhecer o Go-
verno provisório da Rússia.
1921 – Primeira travessia aérea Lisboa – Funchal. Um 
hidroavião Felixtowe F3 descola da doca do Bom Suces-
so, em Lisboa, tendo como tripulantes Sacadura Cabral 
(piloto), Gago Coutinho (navegador), Ortins Bettencourt 
(copiloto) e Roger Soubiran (mecânico).
1945 – é fundada a Liga Árabe, no Cairo.
1963 – Sai o primeiro álbum gravado em estúdio dos 
Beatles “Please Please Me”.
1972 - A Emenda que assegura a igualdade de direitos 
da mulher, na Constituição dos EUA, é aprovada no Se-
nado.
1998 - Paulo Portas é eleito líder do CDS-PP.
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 p j v E d
1-Chelsea 69 28 22 3 3
2-Tottenham 59 28 17 8 3
3-Manchester City 57 28 17 6 5
4-Liverpool 56 29 16 8 5
5-Man. United 52 27 14 10 3
6-Arsenal 50 27 15 5 7
7-Everton 50 29 14 8 7
8-West Bromwich 43 29 12 7 10
9-Stoke City 36 29 9 9 11
10-Southampton 33 27 9 6 12
11-Bournemouth 33 29 9 6 14
12-West Ham 33 29 9 6 14
13-Burnley 32 29 9 5 15
14-Watford 31 28 8 7 13
15-Leicester City 30 28 8 6 14 
16-Crystal Palace 28 28 8 4 16
17-Swansea City 27 29 8 3 18
18-Hull City 24 29 6 6 17
19-Middlesbrough 22 28 4 10 14
20-Sunderland 20 28 5 5 18

Inglaterra
PremIer league

CaMpeonatoS europeuS - ClaSSifiCação

 p j v E d
1-juventus 73 29 24 1 4
2-roma 65 29 21 2 6
3-Napoli 63 29 19 6 4
4-Lazio 57 29 17 6 6
5-Internazionale 55 29 17 4 8
6-Atalanta 55 29 17 4 8
7-Milan 53 29 16 5 8
8-Fiorentina 48 29 13 9 7
9-Sampdoria 41 29 11 8 10
10-Torino 40 29 10 10 9
11-Chievo 38 29 11 5 13
12-Udinese 36 29 10 6 13
13-Bologna 34 29 9 7 13
14-Cagliari 32 29 9 5 15
15-Sassuolo 31 29 9 4 16
16-Genoa 29 29 7 8 14
17-Empoli 22 29 5 7 17
18-Palermo 15 29 3 6 20
19-Crotone 14 29 3 5 21
20-Pescara 12 29 2 6 21

 p j v E d
1-Monaco 71 30 22 5 3
2-Paris SG 68 30 21 5 4
3-Nice 64 30 18 10 2
4-Lyon 50 29 16 2 11
5-Marseille 46 30 13 7 10
6-Bordeaux 46 30 12 10 8
7-Saint-étienne 44 30 11 11 8
8-Rennes 39 30 9 12 9
9-Angers 39 30 11 6 13
10-Guingamp 38 30 10 8 12
11-Nantes 38 30 10 8 12
12-Toulouse 37 30 9 10 11
13-Lille 34 30 9 7 14
14-Montpellier 33 30 8 9 13
15-Metz 33 29 9 8 12
16-Caen 32 30 9 5 16
17-Dijon 28 30 6 10 14
18-Nancy 28 30 7 7 16
19-Bastia 25 30 5 10 15
20-Lorient 25 30 7 4 19

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 62 25 19 5 1
2-RB Leipzig 49 25 15 4 6
3-B. Dortmund 46 25 13 7 5
4-Hoffenheim 45 25 11 12 2
5-Hertha BSC 40 25 12 4 9
6-FC Köln 37 25 9 10 6
7-E. Frankfurt 36 25 10 6 9
8-SC Freiburg 35 25 10 5 10
9-Schalke 04 33 25 9 6 10
10-B. M´gladbach 32 25 9 5 11
11-B. Leverkusen 31 25 9 4 12
12-Mainz  29 25 8 5 12
13-W. Bremen 29 25 8 5 12
14-FC Augsburg 29 25 7 8 10
15-Wolfsburg 29 25 8 5 12
16-Hamburger SV 27 25 7 6 12
17-FC Ingolstadt  19 25 5 4 16
18-Darmstadt 98 15 25 4 3 18

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-Real Madrid 65 27 20 5 2
2-Barcelona 63 28 19 6 3
3-Sevilla 57 28 17 6 5
4-Atlético Madrid 55 28 16 7 5
5-Villarreal 48 28 13 9 6
6-Real Sociedad 48 28 15 3 10
7-Athletic 44 28 13 5 10
8-Eibar 41 28 11 8 9
9-Espanyol 40 28 10 10 8
10-Alavés 40 28 10 10 8
11-Celta de Vigo 38 27 11 5 11
12-Las Palmas 35 28 9 8 11
13-Real Betis 31 28 8 7 13
14-Valencia 30 28 8 6 14
15-Málaga 27 28 6 9 13
16-Deportivo 27 28 6 9 13
17-Leganés 26 28 6 8 14
18-Sporting Gijón 21 28 5 6 17
19-Granada 19 28 4 7 17
20-Osasuna 11 28 1 8 19

eSPanha
lIga BBVa

Petit é o novo treinador 
do clUbe moreirense

petit é o novo treinador do moreirense, ten-
do assinado contrato até final da tempora-

da com a formação de moreira de cónegos. o 
treinador substituiu Augusto Inácio, que res-
cindiu de forma amigável após oito jornadas 
sem vencer e depois de ter conquistado a taça 
da liga em janeiro.

Trata-se da terceira experiência de Petit na Liga, 
depois de ter orientado o Boavista e o Tondela, 
ainda que só no segundo tenha terminado a tem-
porada: chegou a começar também a atual época, 
mas saiu pouco depois.
Agora está de regresso ao ativo, para tentar sal-

var o Moreirense: a formação minhota está no 
antepenúltimo lugar, fora dos lugares de desci-
da, portanto, com mais quatro pontos do que o 
Tondela.
Comunicado do Moreirense na íntegra:
O Moreirense Futebol Clube, Futebol SAD in-

forma que terminou, nesta data, por motivos pes-
soais e de forma amigável, o contrato com o seu 
técnico Augusto Inácio.
A Augusto Inácio, o Moreirense FC agradece 

todo o empenho e profissionalismo demonstra-
dos e deseja as maiores felicidades profissionais 
e pessoais.
O próximo treinador já está escolhido. Arman-

do Teixeira, conhecido por “Petit”, inicia fun-
ções amanhã.
Petit assina contrato com o clube até ao final 

da temporada com mais uma época de opção 
e conta com os atuais adjuntos na sua equipa 
técnica. 

mUndial 2018: seleção nacional
concentroU-se segUnda-Feira
em cascais

A Seleção Nacional concentrou-se segunda-
-feira em cascais para começar a prepa-

rar o embate com a hungria, jogo de quali-
ficação para o Mundial 2018, esperando-se 
a chegada dos 25 jogadores convocados pelo 
selecionador Fernando Santos.
Os defesas Pepe, Eliseu e Cédric e o médio 

João Moutinho são as novidades na convocatória 

de Portugal, que também vai defrontar a Suécia 
num particular, enquanto Nani ficou fora das op-
ções de Fernando Santos devido a lesão.
Os jogadores têm até às 18h30 para se apresen-

tar numa unidade hoteleira de Cascais e não está 
agendado qualquer contacto com a comunicação 
social.
Na terça-feira, na Cidade do Futebol, em Oei-

ras, a Seleção Nacional realiza o primeiro treino, 
numa sessão agendada para as 6h00.
O jogo com a Hungria, do Grupo B, está marca-

do para as 15h45 de 25 de março, para o Estádio 

da Luz, enquanto o particular com a Suécia dis-
puta-se a 28, as 14h45, no Estádio dos Barreiros, 
no Funchal.

seleção: conFira os convocados de Fernando santos

Fernando Santos divulgou os 25 convoca-
dos para os dois jogos de de portugal, pri-

meiro com a hungria e depois com a Suécia.
O selecionador nacional chamou mais um jo-

gador em relação à convocatória de novembro, 
voltando a chamar Pepe, Eliseu, Cédric, João 
Moutinho, e deixou de fora Adrien e Nani, por 
lesão, e Antunes.
O duelo com os húngaros é a contar para a qua-

lificação para o Mundial 2018, enquanto a par-
tida com os suecos é particular e será jogado na 

Madeira, jogo que marca o regresso da seleção 
principal à ilha.
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1-Portimonense 70 33 21 7 5 55 24
2-Desp. Aves 61 33 17 10 6 47 31
3-Varzim 54 32 15 9 8 41 33
4-Santa Clara 51 32 14 9 9 34 33
5-Benfica B 50 33 14 8 11 45 42
6-U. Madeira 49 33 13 10 10 36 35
7-Académica 48 32 13 9 10 32 26
8-V. Guimarães B 47 33 14 5 14 46 40
9-Braga B 46 33 11 13 9 46 38
10-Penafiel 46 33 13 7 13 45 46
11-Gil Vicente 45 33 10 15 8 35 32
12-Sporting B 43 33 12 7 14 46 50
13-Sp. Covilhã 43 33 9 16 8 35 34
14-FC Porto B 41 33 10 11 12 34 38
15-Famalicão 39 33 10 9 14 37 43
16-Cova da Piedade 39 33 10 9 14 32 43
17-Ac. Viseu 38 32 9 11 12 33 39
18-Vizela 37 33 7 16 10 29 37
19-Freamunde 35 33 8 11 14 30 37
20-Fafe 35 33 8 11 14 42 50
21-Leixões 34 33 7 13 13 32 34
22-Olhanense 21 33 5 6 22 34 61

  P J V E D GM GS

1-Benfica 64 26 20 4 2 56 13
2-FC Porto 63 26 19 6 1 58 12
3-Sporting 54 26 16 6 4 49 26
4-Braga 46 26 13 7 6 38 22
5-V. Guimarães 44 26 12 8 6 38 29
6-Marítimo 40 26 11 7 8 23 21
7-Rio Ave 35 26 10 5 11 30 34
8-Boavista 34 26 8 10 8 27 25
9-Chaves 33 26 7 12 7 27 27
10-Belenenses 32 26 8 8 10 20 28
11-Feirense 32 26 9 5 12 23 39
12-V. Setúbal 31 26 8 7 11 25 27
13-Arouca 27 26 8 3 15 24 42
14-Paços Ferreira 27 26 6 9 11 25 36
15-Estoril Praia 22 26 5 7 14 20 34
16-Moreirense 21 26 5 6 15 24 40
17-Nacional 17 26 3 8 15 17 43
18-Tondela 17 26 3 8 15 18 44

  P J V E D GM GS

resultAdos
17/03 Estoril Praia 0-0 Boavista
18/03 Belenenses 1-2 Braga
  Moreirense 1-1 Tondela
  Sporting 2-0 Nacional
  P. Ferreira 0-0 Benfica
19/03 Marítimo 3-1 Arouca
  Feirense 3-2 Chaves
  FC Porto 1-1 V. Setúbal
  V. Guimarães 3-0 Rio Ave

31/03 Chaves 14:00 Paços Ferreira
  Nacional 16:00 V. Guimarães
01/04 Tondela 11:00 Estoril Praia
  Boavista 13:15 Rio Ave
  Benfica 15:30 FC Porto
02/04 V. Setúbal 11:00 Moreirense
  Belenenses 11:00 Feirense
  Arouca 13:00 Sporting
  Braga 15:15 Marítimo

PrÓXimA JornAdA

    1ª Mão     2ª Mão 
FK Rostov (1-2) Manchester United      1-1       1-0
APOEL (0-2) Anderlecht      0-1       1-0
FC Kobenhavn (2-3) Ajax      2-1       2-0
lyon (5-4) Roma      4-2       2-1
Olympiacos (2-5) Besiktas      1-1       4-1
Schalke 04 (3-3) Borussia M´gladbach      1-1       2-2
Celta de Vigo (4-1) FK Krasnodar      2-1       0-2
Gent (3-6) Genk      2-5       1-1

      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       0-0
Manchester City-Monaco      5-3       3-1
Sevilla-Leicester City      2-1       2-0
FC Porto-juventus      0-2       00-1

resultAdos
19/03 FC Porto B 0-0 Vizela
  Penafiel 2-1 Benfica B
  Santa Clara 2-0 Braga B
  Portimonense 0-1 Varzim
  Leixões 1-2 Sporting B
  Sp. Covilhã 1-1 Fafe
  Olhanense 1-3 Gil Vicente
  Freamunde 0-1 Desp. Aves
  U. Madeira 2-1 Famalicão
  Académica 1-2 Ac. Viseu
20/03 Guimarães B 1-0 C. da Piedade

01/04 Desp. Aves 6:15 Santa Clara
02/04 Gil Vicente 6:15 Académica
  Fafe 11:00 FC Porto B
  Famalicão 11:00 V. Guimarães B
  Braga B 11:00 Freamunde
  Benfica B 11:00 U. Madeira
  Ac. Viseu 11:00 Leixões
  Sporting B 11:00 Olhanense
  Varzim 11:00 Penafiel
  Vizela 11:00 Portimonense
  Cova da Piedade 11:00 Sp. Covilhã

PrÓXimA JornAdA

ronaldo é sUbstitUído e terá
dito a zidane: “PorqUê eU? F...”

moUrinho manda recado aos
adePtos do chelsea: “o
jUdas é o número 1”

o internacional português não gos-
tou da decisão do seu treinador. 

Apesar das duas assistências de Cristia-
no ronaldo no Atlético de bilbau-real 
madrid (2-1), a contar para a liga es-
panhola, zidane acabou por substituir 
o português no final da segunda parte. 
Segundo o canal Gol, o campeão europeu 

não terá gostado muito da situação, tendo 
mesmo questionado as escolhas do seu 
treinador: “Porquê eu? F…”. Recorde-se 
que Cristiano Ronaldo não era substituído 
desde 18 de dezembro, altura em que os 

merengues disputavam a final do Mundial 
de Clubes.

Treinador do Manchester United foi in-
sultado por alguns adeptos no regresso a 
Stamford Bridge. O regresso de José Mou-
rinho a Stamford Bridge, na segunda-feira, 
foi tudo menos amigável. Durante o con-
fronto entre Chelsea e Manchester Untied, 
e já depois de se ter desentendido com 
Antonio Conte, o técnico português foi in-
sultado pelos adeptos blues. Se na altura 
Mourinho optou por levantar três dedos, 
em alusão ao número de campeonatos que 
ganhou na frente dos azuis de Londres, a 

resposta mais formal ficou para o pós-jo-
go, onde o técnico português recordou que 
continua a ser “o número 1” em Stamford 
Bridge. “Os adeptos podem chamar-me o 
que quiserem. Sou profissional e defendo 
o meu clube. Até ao momento, tiveram um 
treinador que conquistou três Premier Lea-
gues para eles, portanto sou o número 1. 
Quando tiverem alguém que consiga con-
quistar quatro, então aí serei o número 2. 
Mas por agora, o ‘Judas’ continua a ser o 
número 1”, disparou o técnico português, 
citado pelo The Guardian, depois de ver o 
Manchester United perder (1-0) e ser eli-
minado da Taça de Inglaterra. Apesar da 
eliminação, Mourinho garante que o mais 

importante passa por fazer uma boa cam-
panha na Liga Europa de forma a garantir 
o acesso à Liga dos Campeões da próxima 
temporada. 
“A única coisa que falamos foi que nós 

estamos na Europa e o nosso adversário 
não. Se eles tivessem ganho a Liga dos 
Campeões o ano passado, por esta altura 
estariam na Liga Europa. Não é culpa mi-
nha. É culpa de quem ficou aqui [no Chel-
sea] e que não conseguiu ganhar a Liga dos 
Campeões”, explicou, antes de deixar uma 

farpa ao árbitro da partida. 
Questionado sobre a expulsão de Herrera 

ainda na primeira parte, por acumulação 
de amarelos, Mourinho colocou em causa 
a dualidade de critérios de Michael Oliver. 
“estou muito orgulhoso dos meus jo-

gadores. o senhor oliver irá analisar 
o seu próprio trabalho porque nós não 
o faremos. basta comparar o segundo 
amarelo dado ao herrera com uma fal-
ta sofrida, pouco depois, pelo rashford 
quando este ia para o ataque e o capitão 
do chelsea [gary cahill] travou-o num 
contra-ataque. o senhor oliver nem se-
quer lhe deu um cartão, nem um amare-
lo”, finalizou.
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eStuDo

Paixão Pelo FUtebol é “Uma Forma de amor tribal

um estudo desenvolvido durante três anos 
por investigadores da universidade de 

coimbra demonstra que a paixão pelo futebol 
é “uma forma de amor tribal”.
A paixão pelo futebol, como é sabido, “desperta 

emoções, por vezes irracionais, que atravessam a 
fronteira entre o amor tribal e o fanatismo”, afir-
ma a Universidade de Coimbra (UC), numa nota 

enviada à agência Lusa, a propósito de uma inves-
tigação pioneira que lança “alguma luz” sobre o 
assunto.
Essa tensão entre amor e fanatismo, que “implica 

simultaneamente o sentimento de pertença a um 
grupo e de rivalidade com outros grupos”, é que 
“define o amor tribal”, sublinha a UC, referindo que 
a investigação foi realizada no Instituto de Ciências 
Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS) da UC.
Os investigadores Catarina Duarte, Miguel Caste-

lo-Branco e Ricardo Cayolla estudaram o cérebro 
de 56 adeptos, na sua maioria das claques oficiais 
da Académica de Coimbra e do Futebol Clube do 
Porto, cujo nível de paixão foi avaliado através de 
pontuações de avaliação psicológica.
Os participantes na investigação, 54 homens e 

duas mulheres, com idades compreendidas entre 21 
e 60 anos, foram expostos a vídeos emocionalmen-
te intensos, quer positivos (golos com significados 
especiais, por exemplo), quer negativos ou neutros. 
No estudo, já publicado na “SCAN” - “uma das 
revistas de neurociências das emoções mais presti-
giadas a nível mundial” - foi observada “a ativação 
de circuitos cerebrais de recompensa que são se-
melhantes aos que são ativados na experiência do 
amor romântico”, afirma Miguel Castelo-Branco, 
coordenador da investigação. “Em particular, os 
circuitos de memória emocional são mais recruta-
dos pelas experiências positivas do que pelas nega-
tivas”, salienta Miguel Castelo-Branco, citado pela 
UC. Isto significa que “a paixão tende a prevale-
cer sobre os conteúdos mais negativos, como, por 
exemplo, de derrota com o rival, que tendem a ser 
suprimidos da memória emocional”.
O estudo coloca por isso em relevo “os aspetos 

positivos desta forma de amor tribal e de que o 
cérebro dispõe de mecanismos para suprimir con-
teúdos negativos”, realça o especialista, admitindo 
que “o cérebro parece, por essa razão, ter mecanis-
mos de proteção contra memórias suscetíveis de 
levar ao ódio tribal”. 
“curiosamente, quanto maior o ‘score’ de pai-

xão clubística medida psicologicamente, maior 
é a atividade em certas regiões do cérebro as-
sociadas a emoções e recompensa, algumas se-
melhantes às envolvidas no amor romântico”, 
conclui o coordenador do estudo.

camPbell deixa
garantia: “voU
regressar ao arsenal”
Atacante costa-riquenho revelou que no 

seu contrato não existe opção de compra.
Joel Campbell garantiu esta terça-feira que o seu 

percurso no Sporting está perto de terminar. O ata-

cante costa-riquenho revelou que no seu contrato 
“não há opção de compra”. “Acaba o empréstimo 
e regresso ao Arsenal”, começou por dizer Camp-
bell, em entrevista ao jornal La Nación. “No futebol 
tudo pode acontecer, dei o melhor de mim. Umas 
vezes joguei e outras não”, referiu o camisola sete 
dos leões, deixando patente o seu objetivo para o 
que resta da temporada. “Vou trabalhar e aproveitar 
esta passagem pelo Sporting, ganhar experiência e 
continuar com a minha carreira”, concluiu.

lindeloF: “hoUve mUitas
coisas qUe se Falaram
mas só Penso no benFica”
os dias de victor lindelof estão inegavel-

mente mais calmos. Depois de um mês de 
janeiro de muita agitação, onde o seu nome 
fez eco por toda a imprensa internacional, o 
internacional sueco está “focado” apenas e só 
no Benfica.
Quem o garante é o próprio Lindelof que está 

em estágio com a seleção sueca.


