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Rui BettencouRt
em montReal
O novo Secretário Regional 

Adjunto da Presidência para 
Relações Externas, pelo partido 
em poder o Partido Socialista, Rui 
Bettencourt, acompanhado pelo 
Diretor Regional das Comunida-
des, Paulo Teves também membro 
do mesmo Partido Socialista es-
colheu Montreal como a primei-
ra paragem antes de seguir para 
Manitoba, Ontário e Colúmbia 
Britânica onde manterá diversos 
contactos com as comunidades 
açorianas e açor-descendentes.
Segunda-feira, 23 de janeiro de 

2017 reuniu-se com a Presidente 
da Câmara Municipal de Sainte-
-Thérèse, Sylvie Surprenant, e, 
mais tarde, com a Direção da Caixa 
Portuguesa Desjardins; às 18h na 
Casa dos Acores do Quebeque. O 
presidente da Casa dos Açores do 
Quebeque ofereceu as boas-vindas 
a Rui Bettencourt, Paulo Teves, 

Cônsul de Portugal José Guedes 
de Sousa, Pe. José Maria Cardoso, 
Carlos Botelho, várias associações 
e Filarmónicas.
O Cônsul desejou as boas-vindas a 

Dr. Rui Bettencourt e muito sucesso 
durante os próximos quatro anos do 
seu mandato e falou sobre o nosso 
povo açoriano. O Padre José Ma-
ria Cardoso da Missão Santa Cruz 
ofereceu as boas-vindas ao Secretá-
rio Regional, falou de forma muito 
simpática, agradável, e com ami-
zade profunda com o nosso povo 
açoriano, tão generoso, de ricas tra-
dições, belíssimas festas, o sentido 
da partilha, da comunhão e da fé, as 
festas e em partícular as Festas do 
Divino Espírito Santo. Padre José 
Maria Cardoso agradeceu ao povo 
açoriano e à comunidade açoriana 
por tudo que aprendeu.
Carlos Botelho terminou oferecen-

PiRi-PiRi em
côte-des-neiges

5

6

noite memoRável
com Jimmy FaRia
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RiCARDO ARAújO PEREiRA

um lutadoR Jovial

Hoje está na moda ser 
intolerante com a into-

lerância – uma ideia arre-
piante que, aliás, se rejeita a 
si mesma. A principal figura 

política do nosso século XX sabia que a liber-
dade e a tolerância andavam juntas. Tivemos 
muita sorte.
“Todos os bons e firmes são alegres, reflectiu Jor-

dan. É muito melhor ser alegre que é sinal de uma 
coisa: de uma imortalidade terrestre. Que coisa 
complicada! Já quase não há alegres. A maior par-
te dos lutadores joviais desapareceu. Restam pou-
quíssimos.” Por Quem os Sinos Dobram, Ernest 
Hemingway (tradução de Monteiro Lobato).
Quem seria eu se tivesse nascido 40 anos antes? 

É óbvio que me falta coragem para ser herói clan-
destino, mas também não sou, espero, suficiente-
mente vil para ser agente da PIDE. O mais prová-
vel é que fosse um funcionário triste e discreto, 
tentando sobreviver o melhor possível, sem cha-
mar a atenção e evitando sarilhos. Se vivesse de-
siludido comigo mesmo já não era mau. Se calhar, 
é o máximo a que posso ambicionar. Nessa reali-
dade paralela, talvez eu tivesse o discernimento 
de estar à espera de quem fosse à luta por mim, 
de quem se arriscasse por mim. Talvez eu conse-
guisse reconhecer um herói, e fosse capaz de lhe 
agradecer. Para compreender Mário Soares, basta 

olhar para o quadro de Júlio Pomar na galeria de 
retratos oficiais dos presidentes da república. É o 
único em que o presidente é retratado a rir. No 
nosso mundo, a alegria não tem muito prestígio. 
A melancolia é mais civilizada, a circunspecção 
é mais admirável, a tristeza é mais grave. Entre 
nós, a ausência de alegria costuma ser, aliás, es-
sencial para legitimar o poder: a figura do homem 
sério, contido, abnegado, esquecido de si próprio, 
que sacrifica o prazer, como um sacerdote, para 
se dedicar ao bem comum, tem muita tradição – 
da direita à esquerda. O Bochechas era excessivo 
em tudo. Falava muito, ria alto, comia, dormia, 
ia à praia. Talvez pudesse dar-se a esse luxo, por-
que o seu poder era legitimado de outra maneira. 
Talvez mais ninguém fosse capaz de preservar a 
autoridade intacta às cavalitas de uma tartaruga. 
E a ideia de liberdade de Mário Soares também 
era excessiva. O seu objectivo era derrotar os ad-
versários – e conseguia ser cruel a fazê-lo – mas 
não aniquilá-los. Quando ganhou as eleições pre-
sidenciais, disse uma frase que, de tanto ser recor-
dada nas rádios e televisões, quase se transformou 
num hino: “É a vitória da tolerância; é a vitória da 
liberdade.” Hoje está na moda ser intolerante com 
a intolerância – uma ideia arrepiante que, aliás, se 
rejeita a si mesma. A principal figura política do 
nosso século XX sabia que a liberdade e a tolerân-
cia andavam juntas. Tivemos muita sorte.

o PResidente dos estados unidos
donald tRumP PRometeu devolveR

o PodeR ao Povo

Donald Trump é o centro da intriga política, luxúria, subterrâneos 
de manipulação de poder, inevitavelmente ligado com faces de 

uma moeda da autoria do seu partido republicano. Trump criticou 
asperamente Hillary Clinton, por esta ter proferido palestras priva-
das bem pagas no goldman  Sachs e pronunciava o seu nome como se 
fosse a encarnação do mal. Agora  Trump foi buscar o seu secretário 
do Tesouro ao goldman Sachs, Steven Mnuchin e o principal conse-
lheiro de Trump é um ex-quadro do goldam, o diretor do Conselho 
Económico nacional é gary Cohn do goldman Sachs e o regulador 
do mercado de capitais é Walter Clayton advogado de negócios e que 
trabalha de perto com a goldman Sachs.
Esta rede de contactos permite que pessoas ricas ajudem pessoas pode-

rosas a ficarem ricas e pessoas poderosas, ajudem pessoas ricas a ficarem 
poderosas, tal como acontece com outros nomes da indústria e das finanças 
incluindo o diretor executivo da Exxon Mobil, Rex Tillerson que foi a es-
colha de Trump para secretário de Estado.
O Presidente dos Estados Unidos Donald Trump, apresentou-se nas elei-

ções como o homem que não pertencia ao sistema. Agora, é a hora de 
olharmos para as suas declarações públicas e para o tráfego registado. O 
pau-de- santo está de pé a convidar o povo a segui-lo, em procissão, por-
que «Deus» o enviou para salvar o povo da América. «Creio que a utili-
zação da religião tem limites». O Presidente Trump não tem uma noção 
clara da vida, porque justifica as coisas como administra os seus casinos 
e os seus interesses particulares, que ganharam força dentro do aparelho 
de Estado. Um país não pode ser governado com umas tangas, neste clima 
de guerra comercial e com os homens da elite do sistema económico do 
Goldman Sachs, com o tipo de sistema fradulento e corrupto contra o qual 
tanto Bernie Sanders como Donald Trump tanto criticaram durante a cam-
panha eleitoral.  Esta radicalização é o fim da pirâmide do capitalismo  e 
dos impérios, capazes de lançar um país na falência, que lançam milhares 
de trabalhadores no desemprego na sua atuação de poder impune.   Depois 
as pessoas saem à rua, angustiam-se, desesperam, revoltam-se...  É o cami-
nho aberto para impor o acerto de contas, sem possibilidade de pensar em 
alternativas e o poder tende a ser exercido de forma extrema e a opinião 
pública é levada a acreditar nos comunicados e analistas.
É urgente o bom senso dos operários, pequenos empregados e dos peque-

nos patrões, para evitar o caos e o voto de ressentimento por terem sido 
saqueados, humilhados e agora fazerem coisas que os prejudicam. Os elei-
tos republicanos concedem sempre os seus favores aos mesmos, exigindo 
que se corte nos serviços sociais... Sem dúvida um dia se concluirá tudo 
isto, num país que alberga milhões de cidadãos varridos pela arrogância 
dos poderosos e populistas, que encontram uma razão para celebrar a sua 
americanidade.
As enormes desigualdades, além de serem um problema social e político, 

constituem um entrave à proteção do ambiente e um travão ao desenvolvi-
mento económico. É o que constata o programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e a Organização Internacional do Trabalho.
Também a exportação de produtos de escuta global e os programas 

informáticos, tiveram agora nos Estados unidos o seu momento de 
glória, que permitiu supostamente ao regime de  vladimir Putin na 
Rússia ajudar o Presidente Trump a ganhar as eleições norte-america-
nas, «embora com três milhões de votos a menos» censurando Hillary 
Clinton com ataques informáticos.   O seu antecessor na Presidên-
cia da América, Barack Obama deixou a mensagem ao Congresso de 
maioria republicana, para evitarem que atores externos interfiram no 
processo democrático norte-americano.
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AgendA comunitáriA

dia dos namoRados
Dia dos namorados, “saint-valentin”, sábado, dia 11 de 
fevereiro pelas 19h ementa com uma entrada, sopa, sa-
lada, prato principal perna de borrego no forno à moda 
do chef Silva, sobremesa e café. A animação desta noite 
é Jeff Gouveia. Esperamos por vós.
Para mais informações: 514-342-4373.

Festa do chichaRRo na FPm
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua 
festa do Chicharro sábado 28 de janeiro pelas 19h. A 
festa será animada pelo DJ Beatz, Brian. A ementa será 
chicharros, batata cozida, inhames, molho de vilão e ce-
bolada, sobremesa e café, o preço é de 25 chicharros. 
Para mais informações: Wilson 514-826-2291.

Festa do caRnaval
A comissão de festas de São Pedro organiza sábado dia 
11 de fevereiro 19h festa do Carnaval na Associação por-
tuguesa de Ste-Thérèse com jantar/dançante com a par-
ticipação do DJ Tony Resendes. Para mais informações 
contactar a Associação 450-435-0301, Humberto Soares 
514-826-0851, Andrea Vieira 450-543-1618.

sExta-fEira
27 DE janEirO 2017

sOpa, lEitÃO Ou
fEijOaDa, sObrEMEsa

Reserve o seu lugar: APC: 514 844-2269;
J. Fernandes 514 501-1278; 

C. Rosário 514 255-4849

ASSOCiAçãO 
PORTuguESA
DO CAnADá

jORgE CORREiA
jcorreia@avozdeportugal.com

sinal veRmelho

Há vários indícios pelo 
mundo fora de que se 

assiste a um assalto aos mais fundamentais 
valores democráticos e de liberdade, con-
quistados arduamente ao longo de séculos 
muitas vezes com sangue derramado.

Contudo as massas populares continuam o 
seu papel dual passivo-ativo: se por um lado 
se deixam inflamar por retóricas descabidas, 
mórbidas, perigosas, retrógradas, desumani-
zantes, por outro lado erguem ao poder perso-
nagens que encarnam estas qualidades sobre 
um manto de espetáculo. Coberto de razão es-
tava Juvenal, escritor romano (ano 100 A.C.) 
quando escreve que “o povo quer pão e circo”.

Esta frase expressa perfeitamente o egoísmo 
latente das massas quando expresso na defe-
sa dos interesses particulares em detrimento 
dos interesses de conjunto. Vimos isso com o 
“brexit”; vemos isso no resto da Europa com o 
inflamar de nacionalismos que nada mais são 
do que o egoísmo particular travestido de in-
teresse nacional; vemos isso na Turquia, onde 
o presidente Erdogan se prepara para propor 
mais uma alteração constitucional para alar-
gar poderes e prolongar o seu mandato; vemos 
isso com Putin na Rússia, onde o posso, que-
ro e mando domina uma nação adormecida e 
apática; vemos isso em Israel, onde difíceis 
passos na consolidação da paz e entendimen-
to com os palestinianos são postos em causa 
num retrocesso absurdo; vemos isso na China, 
cultura milenar com respeitadíssimos valores 
culturais de disciplina e trabalho, procurar o 
lucro fácil, o abuso através do aproveitamento 
de circunstâncias que dão azo ao oportunismo, 
com o aprofundamento de desequilíbrios in-

ternos e externos; vemos isso no Japão, com 
o ressurgimento de um sentimento agressivo 
associado ao nacionalismo latente; vemos isso 
nos EUA, onde ainda há dias a imprensa foi 
duramente atacada, contrapostas com “factos 
alternativos”, num tom agressivo e ditatorial 
onde se constrói e induz verdades em vez de 
se assumir os factos. 

No nosso Portugal assistimos à telenovela da 
TSU (taxa social única), como se o país depen-
desse unicamente disso; como se 7 eur (sim, é 
esta a diferença que se discute), fosse a razão 
de todos os males do país, onde se vêem orgu-
lhos feridos (presidente e primeiro ministro de 
um lado, líderes de oposição e associados do 
governo do outro, entre outros). Enquanto isso 
um mundo lá fora (sim, existe um mundo para 
além da politiquice portuguesa) anseia por pa-
raísos de estabilidade longe de loucuras e suas 
instabilidades, o que seria uma oportunidade 
para Portugal. 

Mas não, a população ilude-se neste frenesim 
de politiquice, e enquanto individualmente 
cada um pretende apenas ganhar o seu, “o res-
to que se lixe”. Isto é um sinal vermelho im-
portantíssimo, que está a passar despercebido 
a muitos, mas que engendra perigosas perspe-
tivas para o futuro. 

Concordo em parte com Obama quando na 
sua saída disse que quem não está contente 
com os seus representantes políticos, que arre-
gaçasse as mangas e que viesse para a política. 

Mas antes disto, é importante que as pes-
soas tenham respeito pelo papel político e 
que compreendam que se o mundo hoje se 
encontra mais conectado, maior é o impac-
to das nossas ações. A ética e o bom senso, 
qualidades cada vez mais desprezadas, de-
vem ser cultivadas, exercidas e promovidas 
a bem de todos.
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4ª-fEira 25 DE janEirO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Luaty Beirão
 Filhos da Nação
5:31 O Outro Lado
6:23 Sabia Que?
6:49 Zig Zag
7:21 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:06 Zig Zag
9:35 Quando Aprender é Difícil
 Sociedade Civil
10:38 A Praça
12:14 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
15:36 Vitória Setúbal x Sp. Braga
 Futebol: Taça da Liga
17:46 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Palavra aos Diretores
21:06 António Saraiva
 Grande Entrevista
22:00 Notícias do Atlântico
23:01 O Sábio
23:46 O Avô Fugiu de Casa
0:59 A Essência
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-fEira 26 DE janEirO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 António Saraiva
 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 Direitos dos Animais
 Sociedade Civil
10:45 A RTP cada vez
 mais perto de si!
 RTP Mais Perto
12:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
15:42	Moreirense	x	Benfica
 Futebol: Taça da Liga
17:45 RTP Mais Perto

19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sim, Chef
21:00 Janela Indiscreta
21:30 Hora dos Portugueses
21:45 Fatura da Sorte
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Grande Área
0:45 Cinemax Curtas: um
 programa dedicado ao
 universo da curta-metragem
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-fEira 27 DE janEirO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
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
16:45 The Big Picture
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
21:15 Filha da Lei
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Tudo é Economia
0:30 Curso de Cultura Geral
1:15 Hora dos Portugueses
1:30 No Ar

sábaDO 28 DE janEirO                
1:30 No Ar
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

Baile no cluBe oRiental
TElMO BARBOSA
tbarbosa@avozdeportugal.com

Mais uma noite de dança 
se realizou no Clube 

Oriental e como se esperava 
uma temperatura clemente 
os habituais não arriscaram 

uns passos de dança mas mesmo assim não se 
deixou de servir um ótimo jantar como sem-
pre e uma excelente música do excelente Dj 
luCKY Manuel Cardoso fazendo escutar 
os parabéns a você a júlio Amaral e Melanie 
Barbosa que festejaram os seus Aniversários. 

O Presidente agradeceu a direção e todos aque-
les que ajudaram não esquecendo todo o patrocí-
nio de casas comerciais pois sem eles não seria 
possível levar o barco a bom porto, lembrando 
também que para uma continuação a estes even-
tos só é possível se houver uma forte presença de 

sócios no dia 27, quando for servido um jantar 
seguindo-se as eleições para os próximos dire-
tores deste simpático clube, não esquecer que no 
sabado dia 11 de fevereiro será servido um jantar 
e DJ JEFF GOUVEIA para a animação da noite. 
Não faltem pois o Oriental precisa de todos vós.
POuCOS MAS BOnS.

Fotografia dos vencedores do primeiro e segundo 
prémios da tiragem do quinquagésimo aniversário 
do Grupo Folclórico Português de Montreal. 1-Senhor 
Daniel Pereira (2 viagens a Portugal com a colabo-
ração da Sata Azores); 2-Sandra Costa (2 viagens a 
Cuba com a colaboração da Agência Algarve); 3. Lou-
ise Bertolinni (Máquina de café). Foto de Manuel Neves

Foto da semana
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cAsAis dA semAnAPiRi-PiRi em côte-des-neiges

quarta-feira, 19 de ja-
neiro de 2017, o Piri 

Piri chegou à zona de Côte-
-des-neiges, situado no 5480 

Côte-des-neiges em Montreal, e aberto todos 
os dias, domingo das 11h às 22h e sexta e sá-
bado das 11h às 22h30. Em 2015, com a aber-
tura do Piri Piri Hochelaga, recriando o novo 

estilo do “Piri Piri”, este restaurante oferece 
muitas especialidades portuguesas tais como 
frango, carnes, costeletas de porco, chouriço, 
e, a famosa “Poutine”, que foi um dos primei-
ros a apresentar este prato sensacional, mas 
também podemos notar que eles criaram três 
versões deste prato e cada uma tem um gosto 
realmente excelente.
Hoje em dia, a cidade Montreal está em guerra 

com os grelhados no carvão e haverá em breve 
novos regulamentos sobre este tipo de cozinha. 
E o Piri Piri, está a entrar com a nova geração, 
uma churascaria a gás, mais saudável.

É claro que este restaurante é novo mas, a “Ca-
deia” está aberta desde 2011. Primeiro no Pla-
teau situado no 415, avenida Mont-Royal Este, 
o segundo restaurante abriu em no dia 29 de fe-
vereiro de 2012 na zona de Saint-Michel situado 
no 3038, Masson. O terceiro abriu em 2015 na 
zona Hochelaga. E, agora o quarto é numa zona 
estratégica que vai fazer falar muitos, e, ao mes-
mo tempo dar um realce ao nosso frango por-
tuguês nesta zona. Também podemos notar que 
Pedro Dias, o antigo gerante de Hochelaga e um 

dos primeiros empregados do Piri Piri Masson, é 
agora sócio nesta nova “Cadeia”, uma boa aven-
tura, para ele.
Desde de 2013 o brasão do Piri-Piri está cada 

vez mais dourado, presentemente oferecendo um 
melhor serviço com um verdadeiro toque de pro-
fissionalismo.
É espantoso ver as porções generosas que nos 

oferecem e posso dizer “valeu a pena ir ao Piri 
Piri”. Da minha parte, levei um “combo”, servi-
do com salada, batata frita e a “Poutine Suprè-
me”. Todos estes pratos são saborosos, preferin-

do eu muito mais as batatas 
fritas e batatas no forno. E 
quanto ao preço perguntarão 
vocês? Os preços são muito 
acessíveis, tendo em conside-
ração o tamanho das porções. 
Quanto ao frango, ele está en-
tre os melhores. Não é seco e 
bem gostoso e podendo esco-
lher com um molho doce ou 
picante. Uma vez que sou fã 
do picante...
Há pouco tempo, o filme “Le 

Fondateur” saíu na sala dos 
cinemas, e relata a vida do 

fundador de McDonalds... Brincando com o Sr. 
Antoine, gostaria que um dia, quando ele che-
gará aos 100 restaurantes do Piri Piri, ele estará 
pronto a realizar o seu filme. E, continuando com 
a sua próxima zona para onde ele vai embarcar é 
provavelmente a zona de St-Michel, e num futu-
ro bem pertinho, Laval e Longueuil. 
Falando com o Antoine, ele quis agradecer a 

toda a sua equipa de cada sucursal que estão 
a fazer um trabalho excelente. Parabéns An-
toine, e,... vivA O PiRi-PiRi.

SYlviO MARTinS
smartins@avozdeportugal.com

domingo das
16h às 18h

5877 PaPineauPRodutoRa: Rosa velosa

linha aBeRta: 
514 790.0251

PuBlicidade: 
514 366.2888
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nasceu em 11 de janeiro 
de 1971, os seus pais são 

Malia da Conceição vitória e 
josé Faria da Ribeira gran-
de, São Miguel, Açores. O 

jimmy tem 46 anos de idade, os seus irmãos 
são muito conhecidos através da comunidade, 
Mike e nelson e a sua irmã Sandra. não es-
queçamos a sua própria, a sua esposa Elvira 
Alamo, e filhas Juliana e Alicia.

Foi um dos diretores do Centro Comunitá-
rio do Espírito Santo em Anjou e já cantou em 
vários lugares através da comunidade, Anjou, 
Ste-Thérèse, Blainville, Santa Cruz, Laval, Ga-
tineau, Kingston. E, também já cantou em vá-
rias companhias privadas tal como Mazda, IBM, 
Centro de idosos em Rosemont e na Mercier. E 
sem contar casamentos, batizados e outras festas 
familiares, que compõem uma grande carreira de 
mais ou menos 500 espetáculos em 22 anos de 
carreira.
Ele iniciou a sua carreira artística em 1994 

quando criou com os seus amigos o Conjunto 

Musical  Request, com Nelson Almeida, Tony 
Resendes, Victor Barreira, Nilton Rebelo e Da-
vid Gomes Jr. e foi até 2004, uma longa carreira 
juntos que caminharam através da comunidade 
tocando e fazendo bailar todos ao seu som pres-
tigioso. Depois de 2004 o Jimmy começou uma 
carreira solo até ao primeiro CD “Eu sou de Fes-
ta” que inaugurou-se no salão da Igreja de Santa 
Cecília (se querem ler o artigo do lançamento do 
CD, está nos arquivos dos jornal no site web 12 
de março de 2008 escrito pela Natercia Rodri-
gues). Foi um grande trabalho fantástico e esta 
aventura durou dois anos a criar este CD, com 
canções originais em português e inglês. E, logo 
depois ele iniciou, a criação de mais um CD, mas 
desta vez com mais tempo, 8 anos a escolher as 

suas canções. O novo CD que foi inaugurado a 
semana passada é um CD nostalgico, "Recorda-
ções e Nostalgia". Apresentando a sua carreira 
artística em 17 canções onde podemos ver todos 
os seu estilos que marcaram de uma maneira ou 
de outra a sua longa carreira, " Meu Pensamen-

to", "Vinho do meu Amor", " Festa que a gen-
te Faz", "Dont Walk Away", "Spina una Rosa", 
" Madeira Mix", " Angel", " Cigana", " I Still 
Think About You", " Galocha e Chapéu de pa-
lha", " Em Casa da Maria", " E Dos carecas", " 
Un Baiser", " Rock and Roll", " Rapsódia n1", " 
Ciao", "Good Loving". Em breve o seu CD esta-
rá disponível no Itunes e Google Music, com o 
seus dois CDs e uma surpresa em linha, onde ha-
verá duas outras canções inéditas, "O Pezinho" 
e " Nova Desgarrada" com o Jomani. O CD foi 
produzido New Wave Studio. Este CD teve a co-
laboração Nelson Almeida, Jomani, Joe "Guitar" 
Rebelo, Nelson Faria, Samuel Pereira.

uma noite memoRável com Jimmy 
FaRia PaRa o lancamento do cd

HuMBERTO CABRAl
hcabral@avozdeportugal.com

Sábado 21 de janeiro foi, para uma pessoa, mui-
to importante. Jimmy Faria organizou esta noite, 
para o povo que veio à sua inauguração. Todos os 
presentes comeram muito bem, e assistiram a um 
grande espetáculo emocionante através da noite. 
A comida foi muita boa, e um buffet de comida 
que todos adoraram. Os mestres da cerimónia fo-

ram Sylvie Pimentel e Brian Ferreira que fizeram 
uma ótima apresentação durante toda a noite. Pu-
demos também ver e apreciar outros artistas tal 
como António Horácio que encantou toda a sala, 
Kevin Moniz que fez bailar a sala, Sylvie Pimen-
tel que foi fora de série, Brian Ferreira que fez-me 
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zeram a sua festa na igreja Saint-Casimir situada 
no 3445 Rue Parthenais onde o Conjunto Musi-
cal Request fizeram também um grande "show". 
Também em 1997 tiveram uma festa memorável 
em Hull/Gatineau na igreja Católica Portuguesa 
do Espírito Santo.
A.v.P.: qual é o seu trabalho e o que agrada?
j.F.: Trabalho na limpeza dos escritórios da 

GRC e da Defesa Nacional. É um lugar de gran-
de prestígio, não há muitos que têm a possibili-
dade de trabalhar num lugar como estes. E, sou 
muito bem tratado.
A.v.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?
j.F.: Eu adoro ouvir música Heavy Metal e 

Hard Rock (White Snake, Def Leppard, Bon 
Jovi), e ao mesmo tempo adoro documentar-me 
sobre as biografias de artistas.
A.V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
j.F.: Adoro filmes, tal como ações "Fast and the 

Furious", "Terminator", e filmes biográficos tal 
como "Pelé".
A.v.P.: qual é o seu Prato preferido?
j.F.: Feijoada e bacalhau.
A.v.P.: Tem alguma coisa à dizer a comuni-

dade?
j.F.: Quero agradecer a todas as pessoas que 

acreditaram em mim, que ajudaram durante a 
noite, à minha família, aos meus amigos a Pa-
daria Lajeunesse, ao Sylvio Martins que deu um 
lindo toque à minha festa, ao jornal A Voz de 
Portugal que fez uma surpresa para esta edição, 
e um grande abraço a todos os meus fãs. Muito 
obrigado do fundo do meu coração.

rir e Duarte Fróias com as suas canções românti-
cas que foram sensacionais. E, também não es-
quecer Tony Resendes que fez um bom trabalho, 
no som e na finalização da noite. Em resumo, uma 
noite memorável, parabéns Jimmy.

quEM É O jiMMY?
A voz de Portugal: quais foram as suas me-

lhores prestações da sua carreira?
jimmy Faria: Em 2000 houve uma grandiosa 

passagem de ano na escola Lucien Pagé com o 
Conjunto Musical Request organizado pelo Síl-
vio Machado com uma sala cheiíssima onde foi 
um grande "Show", e em 1996 foi a passagem 
de ano do Centro Comunitário de Anjou que fi-
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Rui BettencouRt em montReal

do dois bilhetes para os Açores, 
um bilhete para o melhor aluno 
da Escola Portuguesa de Mon-
treal e um bilhete para a Escola 

Portuguesa de Laval.
O Presidente da Casa dos Açores do Quebeque 

apresentou o Dr. Bettencourt. Ele informou a to-
dos os presentes que ele também foi emigrante 
na França e fez-se político com amor à nossa ter-
ra, sabe muito bem o que é ser açoriano emigran-
te, sabe muito bem o sentimento de um açoriano 
vivendo fora dos Açores, a força de manter viva 
a chama de ser açoriano. 
Dr. Rui Bettencourt tem como prioridades os 

nossos jovens açorianos e açor-descendentes, es-
timular o enriquecimento dos jovens açorianos, 
manter a nova geração mais implicada com os 
Açores e com a comunidade açoriana, oferecen-

do mais à nova geração. Dr. Rui Bettencourt ter-
minou o seu discurso com um grande reconheci-
mento e agradecimento a todos os açorianos de 
meterem a cultura e as nossas tradições vivas, 
agradeceu a todos presentes por se terem deslo-
cado oferecendo a sua disponibilidade ao povo 
açoriano. Antes de encerrar a visita do Secre-
tário Regional Adjunto da Presidência, o Presi-
dente convidou o Senhor Paulo Teves para falar. 
Este explicou em poucas palavras que é contra 
o protocolo de falar na presença da pessoa que 
ele acompanha. Senhor Paulo teves falou e fa-
lou muito sobre as comunidades açorianas e o 
orgulho de trabalhar com todas as comunida-

des açorianas espalhadas pelo mundo. Foi um 
grande prazer, conhecer o Dr. Rui Bettencourt, 
já o tinha conhecido no dia antes, um senhor de 
grande carisma, um político que sabe o que é ser 
açoriano emigrante, um político muito simples 

e excecionalmente meigo, um político do povo 
açoriano, que nos faz sentir a chama viva e orgu-
lho de ser açorianos. Boa viagem em seguida às 
comunidades açorianas de Manitoba, Ontário, e 
Colúmbia Britânica. 

A partir de 1953, devido ao acordo entre o 
Canadá e Portugal, milhares de açorianos 
emigraram para estas Províncias, quebeque, 
Ontário, Manitoba, Alberta e Colúmbia Bri-
tânica.

FRAnCiSCA REiS
freis@avozdeportugal.com
FOTOS DE HuMBERTO CABRAl
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nova Petição une PeRsonalidades
contRa o acoRdo oRtogRáFico

Escritores, ex-ministros, ex-de-
putados, cantores, professores, 

ex-Bastonários, linguistas e outras 
figuras de peso na sociedade vol-
tam a condenar as últimas altera-
ções da ortografia.
A comissão parlamentar de Cultura, 

Comunicação, Juventude e Desporto 
aprovou esta sexta-feira a criação de 
um grupo de trabalho para a avalia-
ção do impacto da aplicação do Acor-
do Ortográfico de 1990, relançando 
o debate sobre o tema. Este domin-
go foi tornada pública uma petição 
encabeçada pelo Grupo de Cidadãos 
contra o Acordo Ortográfico de 1990. 

Será apresentada oficialmente e conta 
já com o apoio de centenas de pes-
soas.António Arnaut, Bagão Félix, 

Eduardo Lourenço, António Lobo 
Antunes, Ana Zanatti, Júlio Isidro, 
Manuel Alegre, Miguel Sousa Tava-
res, Camané, Carlos do Carmo, Sér-
gio Godinho, são alguns dos nomes 
que compõem a lista.

eua: tRumP assina
decReto contRa ‘oBamacaRe’
O novo Presidente norte-ame-

ricano, Donald Trump, as-
sinou sexta-feira, logo após en-

trar na Casa Branca, um decreto 
contra a lei de seguros de saúde 
‘Obamacare’, que tinha prome-
tido revogar na campanha eleito-

ral, anunciou o seu porta-voz.
Trata-se de um decreto destinado 

a “minizar o peso” financeiro desta 
lei antes da sua revogação, precisou 
o secretário-geral da Casa Branca, 
Reince Priebus. A lei conhecida por 
‘Obamacare’ pretende aumentar 
a qualidade, a disponibilidade e o 
acesso a seguros de saúde, privados 
e públicos. Estima-se que 44 mi-
lhões de norte-americanos, até en-
tão sem qualquer cobertura, passem 
assim a ter esta proteção.
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sR. KandJi
vidente médium comPetente

muito séRio no seu domínio. RetoRno do seu amado, 
amoR, PRoBlema Familiais, sucesso social, PatRimónio 

e negócios, emPResaRial, 
exame e Bom senso nos Jogos, desenfeitiçar. 

Resultados eFetivos em 3 dias, 
discRição asseguRada.

tel.: 514.294.4309

inFORMAçãO 
PARA quEM lÊ.

RESulTADO PARA 
quEM AnunCiA.

Filarmónicas
filarMónica DivinO EspíritO santO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
filarMónica pOrtuguEsa DE MOntrEal
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

ranchos Folclóricos
caMpinOs DO ribatEjO T.:514.648.8343
cana vErDE T.:514.618.9087
EstrElas DO atlânticO T.:450.681.0612
ilhas DO EncantO T.:514.388.4129
ranchO fOlc. santa cruz T.:514.844.1011
praias DE pOrtugal T.:514.844.1406

igrejas
MissÃO santa cruz T.:514.844.1011
MissÃO DE nª sª DE fátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa DE brOssarD T.:514.466.9187
pOrtuguEsa DE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

escolas

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

EDuínO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
Danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEDrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

MErcEaria sá E filhOs
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
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.
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

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

associaçÕes e cluBes

ajuDa à faMília T.: 514.982.0804
aÇÃO sóciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇÃO E cultura lusO T.: 514.252.5233

centros

agência
AlgARvE

restaurantes

rEnOvaÇÃO
rEsiDEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

CâMBiO DO DólAR CAnADiAnO
24 DE jAnEiRO DE 2017
1 EuRO = CAD 1,437260
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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

Controle o seu peso. Sinta-
se no seu melhor. Resultados 

garantidos. Pacote de experiência, 
3 dias. 

carlOs palMa
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

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

serViços

Oração ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em 
tudo, Vós que iluminais todos os meus caminhos, 
para que atinja o meu ideal. Vós que me concedeis 
o sublime dom de perdoar e esquecer todas as 
ofensas e até o mal que me têm feito; Vós que es-
tais comigo em todos os instantes, eu quero humil-
demente agradecer por tudo o que sou e por tudo 
o	que	 tenho	e	 confirmar	mais	uma	vez	a	minha	
esperança de um dia merecer e poder juntar-me a 
Vós e a todos os meus irmãos na perpétua glória e 
paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria. Obrigado mais 
uma vez. A pessoa deverá fazer esta oração três 
dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três 
dias terá alcançado a graça por mais difícil que 
seja. Publicar assim que receber graça. Agradeçe-
-Vos Senhor as graças desejadas. f.D.

Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e enten-
didas, a vós peço pelo amor de Deus atendei ao 
meu pedido. Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas 
e entendidas, pelo sangue que Jesus derramou 
do seu corpo. Pelas lágrimas que Jesus derramou 
dos seus Sagrados Olhos, atendei ao meu pedi-
do. Meu Senhor Jesus Cristo, deitai-me a Vossa 
Bênção, afastai de mim os inimigos e dai-me sorte 
na vida. Que olhos do mal não me vejam, que os 
inimigos se afastem e cortai a força aos meus ini-
migos e atendei ao meu pedido. Se eu alcançar a 
graça	de...	ficarei	devota	de	vós	e	mandarei	publi-
car esta oração, pela Graça recebida. f.D.

oração

Precisa-se de senhora para trabalhar ao serviço de 
balcão e deve ter um pouco de conhecimento em

charcutaria e fazer sandes.
jean ou lurdes: 514-842-3558
info@boucherieslovenia.com

Precisa-se uma operadora de máquina de costura 
com experiência em casacos de senhoras. O emprego 
é a tempo inteiro (39h), bom salário, boas condições 
de trabalho, oferta de trabalho na fábrica apenas. Sff, 

operadoras sérias telefonar para o: 514-387-4257

M E M O R A n D u M

Sua família, recordando com 
profunda saudade o seu ente 
querido, será celebrada uma 
missa em sua memória no 
domingo, dia 31 de janeiro de 
2017, pelas 18h30, na Igreja 
de Santa Cruz, agradecendo 
desde já a todas as pessoas 
que possam participar nesta 
celebração.

Missa do 26° aniversário
cOrnéliO MEDEirOs

1 de Fevereiro de 1991

emPregos

Senhora portuguesa toma conta
de pessoas da terceira idade. Disponível

de segunda a sexta-feira.
514-727-3839

Precisa-se de assistente na 
cozinha e senhora para

trabalhar como caixeira. Com 
bom salário a tempo inteiro.

Antoine: 514-688-1015

Bataglia denuncia salgado e santos silva.
sócRates nega envolvimento

Os advogados de josé Sócrates emitiram, 
este sábado, um comunicado de impren-

sa.
A manchete do Expresso deste sábado revela 

que Hélder Bataglia confessou ao Ministério Pú-
blico que Ricardo Salgado lhe pediu para colocar 
12 milhões de euros em contas na Suíça. Mais. 

No seu depoimento perante a equipa do procu-
rador Rosário Teixeira, o ex-líder da ESCOM 
confessou ainda que Carlos Santos Silva, o me-
lhor amigo de José Sócrates, também estava en-
volvido no esquema. 

Isto porque o dinheiro em causa tinha como 
destinatário final José Sócrates. Segundo o se-
manário, o empresário revelou que se reunia 
com Santos Silva no escritório da ESCOM, em 
Lisboa, para definirem datas em que as transfe-
rências tinham de ser feitas e contratos que justi-
ficassem tais quantias avultadas. 

A notícia do Expresso diz ainda que 
este dinheiro era uma compensação de 
Ricardo Salgado a José Sócrates por 
este ter defendido, enquanto primeiro-
-ministro, interesses do Grupo Espírito 
Santo no chumbo da OPA da Sonae à PT 
e na venda da Vivo à Oi. Porém, o ex-
-primeiro-ministro vem, uma vez mais, 
negar todas as acusações que, direta ou 
indiretamente, lhe são feitas.
num comunicado enviado às reda-

ções assinado pelos dois advogados de 
josé Sócrates, lê-se que as notícias di-
vulgadas hoje “são falsas, destituídas 

de qualquer fundamento e verdadeiramente 
absurdas”, sendo também “difamatórias” e 
estando “ao serviço destas pseudo-investiga-
ções e com origem necessária nos responsá-
veis por este inquérito”.
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carnEirO: Carta	Dominante:	7	de	Copas,	que	significa	
Sonhos Premonitórios. Amor: Estará muito sensível. Saú-
de: Imponha um pouco mais de disciplina alimentar a si 
próprio. Dinheiro: Tendência para gastos excessivos. Nú-

meros da Sorte: 4, 17, 25, 33, 2, 23

tOurO: Carta	 Dominante:	 O	 Sol,	 que	 significa	 Glória,	
Honra. Amor: Este é um bom período para conquistas. 
Saúde: Andará com o aparelho respiratório fragilizado, 
seja prudente. Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança re-

pentina no seu trabalho. Números da Sorte: 1, 6, 11, 19, 22, 30

géMEOs: Carta	Dominante:	A	 Força,	 que	 significa	 For-
ça,	Domínio.	Amor:	Não	se	deixe	influenciar	por	terceiros,	
poderá sair prejudicado. Saúde: Cuidado com os seus ou-
vidos. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de 
investir. Números da Sorte: 9, 16, 22, 27, 33, 45.

caranguEjO: Carta	Dominante:	O	Diabo,	 que	 significa	
Energias Negativas. Amor: O ambiente familiar encontra-se 
bom, aproveite a boa disposição. Saúde: Andará um pou-
co em baixo, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende comprar 

casa, esta é uma boa altura. Números da Sorte: 2, 14, 17, 39, 42, 48.

lEÃO: Carta	Dominante:	Rainha	de	Espadas,	que	significa	
Melancolia, Separação. Amor: A amizade dos seus amigos 
estará agora muito evidenciada. Saúde: Possíveis problemas 
de intestinos. Dinheiro: Não seja pessimista e lute por atingir 

todos os seus objetivos. Números da Sorte: 7, 19, 25, 27, 39, 41.

virgEM:	 Carta	 Dominante:	 10	 de	 Copas,	 que	 significa	
Felicidade.	Amor:	 Não	 dê	 demasiada	 confiança	 a	 quem	
não conhece. Saúde: O cansaço e o stress não são nada 
benéficos	para	a	sua	saúde	física	e	mental.	Dinheiro:	Tudo	

estará equilibrado. Números da Sorte: 1, 4, 6, 17, 22, 29.

balanÇa:	Carta	Dominante:	O	Mágico,	que	significa	Ha-
bilidade.	Amor:	Momento	em	que	estará	confiante.	Saúde:	
Possíveis problemas no sistema nervoso poderão surgir. 
Dinheiro:	Aposte	na	projeção	profissional	e	poderá	alcan-

çar os seus objetivos. Números da Sorte: 9, 14, 20, 33, 39, 49. 

EscOrpiÃO: Carta Dominante: A Temperança, que sig-
nifica	Equilíbrio.	Amor:	Não	sofra	por	antecipação!	O	que	
tiver de ser, será! Saúde: Descanse, olhe pela sua saúde. 
Dinheiro: Não gaste mais do que pode. 

Números da Sorte: 11, 25, 27, 33, 45, 46.

sagitáriO: Carta	Dominante:	9	de	Copas,	que	significa	
Vitória. Amor: Não desespere, porque quando menos se 
espera surgirá o romance na sua vida. Saúde: Está neste 
momento a passar um período de bem-estar físico e espi-

ritual. Dinheiro: Nem sempre a vida nos corre bem, esteja atento. 
Números da Sorte: 20, 30, 40, 47, 48, 49.

capricórniO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que sig-
nifica	Mau	Pressentimento.	Amor:	Para	os	que	não	tiverem	
par, há a possibilidade de se apaixonarem. Saúde: Cui-
dado com a alimentação. Dinheiro: Será ajudado na sua 
profissão.	Números	da	Sorte:	2,	5,	22,	27,	29,	38.

aquáriO: Carta	Dominante:	8	de	Ouros,	que	significa	Es-
forço Pessoal. Amor: Uma relação passada e que julgava já 
estar esquecida poderá novamente invadir o seu coração. 
Saúde: Seja mais seletivo com a sua alimentação. Dinheiro: 

Período favorável.Números da Sorte: 8, 17, 22, 39, 44, 48.

pEixEs: Carta	Dominante:	6	de	Paus,	que	significa	Gan-
ho. Amor: Notará um afastamento da pessoa amada. Saú-
de: Muito favorável, aproveite e pratique exercício físico. 
Dinheiro: O seu esforço a nível de trabalho será recom-

pensado. Números da Sorte: 3, 7, 11, 15, 29, 47
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o silÊncio

É no silêncio da alma 
e da vida que as 

grandes obras acon-
tecem. O homem vive 

cada vez mais no interior do barulho 
sem dele conseguir desprender-se. E esse 
ruído é tão intenso e cerca-nos de tal ma-
neira que só os espíritos com capacida-
de de concentração elevada conseguem 
escapar-lhe e, assim, salvar-se.
Mas... esta ausência de paz através do re-

colhimento é, sobretudo, de hoje.
Sabemos que há pessoas com um talento 

inato (ou trabalhado) para a concentração 
no meio do caos. São as que vemos a ler ou 
estudar no café; são as crianças que conse-
guem fazer os trabalhos da escola em fa-
mílias que gritam, entram e saem a todo o 

momento criando a desordem à sua volta…
Sem surpresa, e segundo o pensamento de 

Daniel Goleman in Foco (2014), “…aque-
les que melhor se concentram (focam) são 
relativamente imunes à turbulência emo-
cional, mais capazes de se manter inabalá-
veis nas crises e prosseguirem num rumo 
determinado, apesar das ondas emocionais 
da vida.” São os vencedores? Não sei. Mas 
o seu trabalho e estudo serão, decididamen-
te, mais eficazes.
Há estudos que demonstram que o exces-

so de informação consegue travar a capa-
cidade de concentração do indivíduo. Nos 
anos 50 do século passado o filósofo Mar-
tin Heidegger avisava: “virá em breve uma 
ameaçadora maré de revolução tecnológica 

que poderá «cativar, encantar, deslumbrar e 
seduzir de tal modo o homem que o pensa-
mento calculista poderá um dia tornar-se… 
a única forma de pensar». Segundo ele tal 
fenómeno pernicioso para o mundo, acon-
teceria à custa da perda do «pensamento re-
flexivo», um modo de reflexão que ele via 
como a essência da nossa natureza humana.
Sei que ainda há jovens e adultos – homens 

e mulheres – que se entregam completa-
mente à leitura de um bom livro, a ouvir 
música como quem se encontra em êxtase 
profundo e acolhedor, a trabalhar manual-
mente com uma concentração elevada pro-
pícia a minuciosidades que produzem tra-
balhos ricos e, mesmo, deslumbrantes.
Óptimo para as pessoas que tão bela vida 

interior escolheram para habitar o tempo 
das horas, dos minutos e dos segundos.
Porém, a nova sociedade, barulhenta e 

consumista, pouco valor dá a sossegos e 
tranquilidades.

Então está instalado o caos nas al-
deias, nas cidades, no mundo. E o 
paraíso da paz encontra-se circuns-
crito a “um quarto” pequeno e sem 
interesse. 
Os bares, cafés e semelhantes es-

paços de convívio e lazer parecem 
transformados em tertúlias de fute-
bol e vício. O álcool e a droga espa-
lham-se por todos os recantos das 
ruas, praças e outros locais mais ou 
menos escondidos, mais ou menos 
à vista de todos. As rusgas policiais 
vão ocorrendo e alguns dos consu-
midores são apanhados. Um susto. 
O medo de responder a perguntas 
sobre o/os nomes daqueles que lhes 
venderam o produto pernicioso e, 

por vezes, fatal.
Entretanto, para pequenos, crescidos e ve-

lhos as festas de rua sucedem-se a um ritmo 
perturbador. E as casas esvaziam-se de fa-
mílias inteiras que “pensam” que a vida é 
para gozar. E por gozar entendem sair, sair, 
sair…
O aconchego do lar é “uma coisa antiga”. 

De um passado de quem não sabia o que era 
viver. O silêncio é para fracos de espírito. 
Os livros são demasiado grandes. A política 
é para os que a fazem; nem é necessário ir 
votar…
Eu gosto do tempo que era o meu; da 

paz da minha casa; dos livros que acon-
chego e cheiro; das flores que planto. 
Mas…eu sou uma alma anormal.

Dra. Maria da Conceição Brasil
mcbrasil2005@hotmail.com

viva O sOcialisMO
Um menino regressa da escola cansado e faminto e pergunta à mãe:
- Mamã, que há de comer?
-	Nada,	meu	filho.	–	responde	com	tristeza	a	mãe.
O menino olha para o papagaio, que têm na gaiola, e pergunta:
- Mamã, porque não há papagaio com arroz?
-	Porque	não	há	arroz.	–	responde	a	mãe.
-	E	papagaio	no	forno?	–	pergunta	o	menino.
-	Não	há	gás.	–	responde	a	mãe.
-	E	papagaio	no	grelhador	eléctrico?	–	pergunta	o	menino.
-	Não	há	electricidade.	–	responde	a	mãe.
-	E	papagaio	frito?	–	pergunta	o	menino.
-	Não	há	azeite.	–	responde	a	mãe.
E o papagaio contentíssimo grita:
-VIVA O SOCIALISMO!! VIVA O SOCIALISMO!!!
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sAbiAs que...

solução

hOrizOntais: 1. Manopla, Por. 2. Ala, Rama, Se. 3. Ré, Pere-
ne. 4. Mais, Bossa. 5. Zoada, Ter. 6. éter, Laia. 7. Cem, Vacum. 
8. Nuelo, Usei. 9. Lustro, Nu. 10. Cá, Asir, Dês. 11. Asa, Oloroso.
vErticais: 1. Mar, Técnica. 2. Além, Teu, Ás. 3. Na, Azemel.
4. Pior, Lua. 5. Presa, Vosso. 6. Lar, Dia, Til. 7. Ameba, Curro. 8. 
Ano, Luso. 9. Estame, Do. 10. Os, Sei, Inês. 11. Reparar, Uso.

noVos cd’s

RECEiTA DA SEMAnA

Pataniscas de Bacalhau
ingRedientes:

PRePaRação:

600 g bacalhau, 4 ovos, 50 g farinha, 1 cebola(s), 
1 ramo salsa, óleo para fritar, q.b. sal, q.b. Pimenta.

1. Depois de demolhado, coza o bacalhau.
2. De seguida escorra-o e lasque-o retirando 
também todas as peles e espinhas.

3. Faça o polme juntando os ovos com a farinha até 
obter um creme. Se achar necessário pode acrescen-
tar um pouco da água onde cozeu o bacalhau.
4. Pique a cebola finamente, bem como a salsa, e junte 
no polme acrescentando também o bacalhau.
5. Por fim tempere a seu gosto e frite colheradas do 
preparado em óleo bem quente.
6. Não se esqueça de deixar escorrer em papel absor-
vente para evitar o óleo em demasia.

Sabias que o mais difícil para ti de fazeres ou dizeres é 
mais valioso de que algo que vale muito dinheiro?
Sabias que se pedires algo com muita fé, os teus desejos 
estão garantidos?
Sabias que podes tornar os teus sonhos realidade, tal 
como apaixonares-te, tornares-te rico, saudável, se o pe-
dires	com	fé,	e	se	realmente	souberes,	ficarás	surpreso	
com aquilo que consegues fazer. Mas não acredites em 
tudo que te digo, até que o tentes por ti mesmo, se sou-
beres de alguém que precisa de algo que mencionei, e 
souberes que podes ajudar, verás que serás recompen-
sado a duplicar.
‘Um dia, nós mudaremos o mundo… ou já o estamos a 
fazer’ A BOLA ESTÁ AGORA NO TEU CAMPO… Se o 
mundo acabasse daqui a 24 horas , todas as linhas tele-
fónicas, chats e e-mails estariam saturados de pessoas 
enviando mensagens aos outros, dizendo ‘Arrependo-
-me de te ter Magoado’, ‘Perdoa-me’, ‘Amo-te’, ‘Tenho-
-te em grande estima’, ‘Toma conta de ti’ e também, ‘Eu 
sempre te amei, mas nunca to disse’.

novo acoRdo entRe a univeRsidade de montReal e 
o camÕes, instituto da cooPeRação e da língua, i.P.

Foi nos locais da univer-
sidade de Montreal, a 

decano par ínterim da Facul-
dade das Artes e das Ciên-

cias, Tania Saba, em nome da universidade e 
o cônsul-geral de Portugal em Montreal, Dr. 
josé guedes de 
Sousa, em nome 
do Camões, ins-
tituto da Coo-
peração e da 
língua, i.P, as-
sinaram o novo 
acordo. Assina-
tura contou com 
a presença de 
várias pessoas 
do departamen-
to, como a pre-
sença da Prof. 
Ana Ribeiro.
O acordo dá a 

garantia do en-
sino português, 
para os próxi-
mos três anos, na 
Universidade de 
Montreal, como da cultura no departamento da 
literatura e das línguas do mundo. Este acordo 
também prevê que um professor convidado pelo 

Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P. para entrar em função por 18 créditos esco-
lares, por ano. Estes 18 créditos representam 6 
aulas de 3 créditos cada um.
Atualmente, o concurso para a nomeação deste 

professor está em curso. Eles estão na fase de en-
trevistas profissionais. Os candidatos atuais são 
Helena Cristina Afonso de Azevedo Osório, Joa-
quim Vitorino Videira Eusébio, Jorge Manuel da 

Cruz Rodrigues, Maria Alves Fernanda Cardoso 
e Maria Luísa Norton Pinto Teixeira.

MiguEl FÉliX
mfelix@avozdeportugal.com

hOrizOntais: 1.	Manápula	(fig.).	Designa	várias	rela-
ções tais como causa, modo, tempo, meio (prep.). 2. Fi-
leira. Os ramos ou a folhagem das plantas. A si mesmo. 
3. Mulher acusada de um crime. Que dura muitos anos. 
4. Em maior quantidade. Protuberância irregular nas 
costas. 5. Zumbido. Possuir. 6. As regiões superiores da 
atmosfera. Qualidade (pop.). 7. Dez dezenas. Referente 
a bois, vacas e novilhos. 8. Recém-nascido. Servi-me 
de. 9. Brilho de um objeto polido. Despido. 10. Aqui. Em-
punhar.	Desde	(ant.).	11.	Proteção	(fig.).	Aromático.
vErticais: 1. Imensidade. Jeito especial para executar 
algo. 2. Acolá. Que te pertence. Carta de jogar. 3. Sódio 
(s.q.). Almocreve. 4. Mais mau. Planeta satélite da Terra. 
5. Apresamento. O que é próprio de vós. 6. Pátria. Clari-
dade	que	o	Sol	envia	à	Terra.	Sinal	gráfico	que	serve	para	
nasalar a vogal a que se sobrepõe. 7. Amiba. Conjunto 
dos touros que vão ser corridos numa lide. 8. Espaço de 
12 meses. Lusitano. 9. Órgão masculino dos vegetais. 
Contr. da prep. de com o art. def. o. 10. Eles. Tenho co-
nhecimento. Santa, mártir romana, foi morta em defesa 
da virgindade, aos 13 anos. 11. Consertar. Costume.

quanDO O sOl DanÇOu
fátiMa E pOrtugal
Jeffrey S. Bennett (Autor)
Edição em Português

Esta é uma história que 
todos os portugueses 
conhecem. Entre maio 
e outubro de 1917, três 
jovens pastores presen-
ciaram seis aparições 
da Virgem Maria perto de 
Fátima. Na última apari-
ção, estima-se que esti-
vessem presentes cerca 
de 70 mil pessoas.

a culpa é Minha
Louise O’Neill (Autor)
Edição em Português
Emma O’Donovan tem 18 anos e é bo-
nita, feliz e confiante. Gosta de usar 
roupas curtas e provocantes, está 
sempre impecável e adora ser cobi-
çada. Todas as raparigas gostam de 
estar perto dela, e todos os rapazes 
gostariam de namorar com ela. Até 
que, numa noite de verão, numa festa, 
a Emma quer tanto ser o centro das 

atenções, que só pode ser tudo menos ela própria. E 
nessa festa há bebidas, e drogas, e rapazes… E de-
pois dessa noite a sua vida nunca mais voltará a ser a 
mesma. Estaria Emma «a pedi-las»? Será que a culpa 
também foi dela? É isso que todos querem saber.
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49º SAlãO inTERnACiOnAl DO AuTOMóvEl 

um gRandioso salão de automóvel

Montreal, acordou bem di-
ferente nesta sexta feira 

passada, com a abertura do seu 
49º SAlãO inTERnACiO-

nAl DO AuTOMóvEl, que está a decorrer 
até ao próximo domingo dia 29 de janeiro.
Seja um amador, ou mesmo se pensa comprar 

o carro dos seus sonhos, estou verdadeiramente 
convencido, que aqui, no Palácio dos Congressos 
de Montreal, encontrará o modelo, a marca e o 
desenho do carro que sempre sonhou. Para vos 
facilitar a compra ou mesmo, para fazer uma ex-
periência na estrada estarão à sua disposição vá-

rios modelos, para os quais, poderá ao vivo tirar 
as suas conclusões.
Mas vou deixar aqui uma pequena imagem escri-

ta do que é efetivamente esta sala de exposições, 
bem como o meu amigo e fotógrafo do jornal A 
Voz de Portugal, Sylvio Martins vos vai colorir a 
página com lindíssimas fotografias.
E isto para melhor vos facilitar a visita a estes 

360 000 pés quadrados e nada menos, nada mais, 
que 500 carros expostos, no piso 2 poderá ver: 
Alfa-Romeo, BMW, Buick, Cadilac, Chevro-
let, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, GMC, Honda, 
Hyundai, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Mase-

rati, Mazda, Mini, Nissan, Ram, Subaru, Toyota, 
Volkswagen e por fim a Volvo. No piso 5: Acura, 
Audi, Bentley, Ferrari, Genesis, Infiniti, Lambor-
ghini, Lincoln, McLaren, Mercedes-Benz, Pors-
che, Rolls-Royce, Smart. Por fim no piso 7 a Kia 
e a Mitsubishi, a fecharem a lista dos expositores. 
E... se começarmos pelos automóveis de perfor-
mance e luxo,tais como, Mercedes-AMG C63 S 
cabriolet ou a Audi A5 de formato Coupe, spor-
tback, com quatro portas e cabriolet, ao Porsche 
Panamera, a Genisis G80 Sport, à mais vasta e 
alta gama dos Rolls-Royce Ghost, Aston Martin 
DB11, a bela BMW i8, a qual tive o prazer de 
analisar, deixando-me um pouco desiludo pela di-
ficuldade que encontrei para entrar no seu interior, 

mas deleitado pela beleza e conforto.
A Lexus LC500H bem como os Maseratti, Fer-

rari, Lamborghini, passando pelos tradicionais 
Chevrolet Corvette Grande Sport, Camaro ZL1 

ou 1LE. São carros que realmente não são para 
todas as bolsas mas... vale mesmo a pena vê-lo 
e... sonhar!
Na mesma área do salão poderá também ver a 

seção “zona de perfomance”, admirar uma vasta e 
extraordinária coleção de automóveis minuciosa-
mente modificados, num total de 32 carros.

Os amadores de carros VUS terão muito que 
analisar dos muitos aqui presentes, tais como, a 
Audi Q5, Land Rover Discovery, Volkswagen 
Atlas, Mercedes-Benz G 550 4x4. Mas certos 
construtores apostam ainda nos seus tradicionais 
como por exemplo a Volvo com o seu Volvo V90 
e o V90 Cross Country e os quais estão aqui bem 
patentes e despertam uma certa curiosidade do 
público, assim como a versão híbrida recarregá-
vel da Chrysler Pacífica Híbrida que também está 
presente. Os carros com preços mais abordáveis 
e que fazem parte integral do nosso dia a dia te-
mos a Kia Rio, completamente redesenhada bem 
como a Kia Niro Híbrida; passamos depois pela 
Chevrolet Cruze este com um motor a Diesel e 
surgimos com o Hyundai Toniq, Hyundai Elantra 
Sport, Toyota Prius Prime, o Toyota C-HR, o Ford 

Ecco Sport, Nissan Qashqai, Nissan Sentra Nismo 
e porque não a Volkswagen E-Golf 100% elétrico. 
Por falar dos elétricos, caro leitor, terá neste Salão 
uma vasta e encantadora seleção de novos carros, 
onde o desenvolvimento futurista está a crescer 
dia a dia e os seu preços a baixarem considera-
velmente. Uma visita é verdadeiramente obriga-
tória, para pelo menos, estarmos ao corrente da 
nova tecnologia, verdadeiramente importante na 
situação mundial de hoje. Entre outros, deixe-me 
propor-lhe o Chevrolet Volt EV 2017, o qual tem 
uma autonomia de 383 Quilómetros, usufrui de 
um interior bastante espaçoso e um bonito dese-
nho quer interior como exterior; não foi por aca-
so que foi considerado o carro norte-americano 

2017. Para vos dar um exemplo, se você fizer 80 
km por dia, para se deslocar ao trabalho, ou para 
fins pessoais, terá somente de carregar as baterias 
entre 3 a 4 dias.
Enfim um mundo de novos carros e de novas tec-

nologias.
Quero deixar aqui o meu apreço a Bertand Go-

din, antigo piloto e hoje porta voz deste Salão, 
pela maneira tão gentil que nos acolheu, bem 
como nos descreveu este tão apreciado evento.
Resta-me desejar-lhe, caro leitor deste seu 

jornal A voz de Portugal, um bom e apreciado 
SAlãO 2017.

HÉlDER DiAS
hdias@avozdeportugal.com
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1-Portimonense 56 23 17 5 1 46 14
2-Desp. Aves 52 23 15 7 1 37 16
3-Académica 37 23 10 7 6 22 16
4-Santa Clara 36 23 10 6 7 25 27
5-Penafiel	 35	 23	 10	 5	 8	 30	 28
6-Varzim	 34	 23	 9	 7	 7	 30	 28
7-Benfica	B	 34	 23	 9	 7	 7	 27	 26
8-Braga	B	 33	 23	 8	 9	 6	 33	 27
9-Cova	da	Piedade	 32	 23	 9	 5	 9	 24	 28
10-V. Guimarães B 30 23 9 3 11 31 30
11-Famalicão	 28	 23	 7	 7	 9	 25	 30
12-Gil	Vicente	 28	 23	 6	 10	 7	 16	 18
13-Sp.	Covilhã	 28	 23	 6	 10	 7	 22	 24
14-FC	Porto	B	 28	 23	 7	 7	 9	 24	 30
15-U.	Madeira	 28	 23	 7	 7	 9	 21	 25
16-Vizela 27 23 5 12 6 21 22
17-Sporting	B	 26	 23	 7	 5	 11	 30	 38
18-Ac.	Viseu	 26	 23	 6	 8	 9	 22	 27
19-Fafe	 25	 23	 6	 7	 10	 28	 35
20-Leixões	 23	 23	 5	 8	 10	 20	 21
21-Freamunde	 22	 23	 4	 10	 9	 18	 23
22-Olhanense 13 23 3 4 16 24 43

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 45	 18	 14	 3	 1	 41	 11
2-FC	Porto	 41	 18	 12	 5	 1	 35	 9
3-Braga	 36	 18	 11	 3	 4	 30	 15
4-Sporting	 35	 18	 10	 5	 3	 31	 18
5-V.	Guimarães	 34	 18	 10	 4	 4	 29	 20
6-Chaves	 27	 18	 6	 9	 3	 21	 17
7-Marítimo	 27	 18	 8	 3	 7	 17	 16
8-V.	Setúbal	 25	 18	 7	 4	 7	 19	 18
9-Boavista	 24	 18	 6	 6	 6	 22	 22
10-Rio	Ave	 24	 18	 7	 3	 8	 23	 26
11-Arouca	 23	 18	 7	 2	 9	 18	 23
12-Belenenses	 20	 18	 5	 5	 8	 12	 18
13-Feirense	 18	 18	 5	 3	 10	 14	 32
14-Moreirense	 17	 18	 5	 2	 11	 17	 29
15-Paços	Ferreira	 17	 18	 4	 5	 9	 17	 28
16-Estoril	Praia	 15	 18	 4	 3	 11	 12	 22
17-Nacional	 12	 18	 3	 3	 12	 14	 28
18-Tondela	 10	 18	 2	 4	 12	 13	 33

  P J V E D GM GS

resultAdos
20/01 P. Ferreira 0-2 Moreirense
21/01 FC Porto 4-2 Rio Ave
  Marítimo 2-2 Sporting
  Arouca 1-2 Boavista
22/01 Benfica	4-0	Tondela
  Feirense 1-0 E. Praia
  Belenenses 1-2 Setúbal
  Braga 1-2 V. Guimarães
23/01 Chaves 2-0 Nacional

27/01 Boavista 15:30 Belenenses
28/01 Tondela 6:15 Chaves
  V. Guimarães 11:00 Marítimo
  Nacional 11:00 Arouca
  Estoril Praia 13:15 FC Porto
  Sporting 15:30 P. Ferreira
30/01 Moreirense 14:00 Feirense
  Rio Ave 16:00 Braga
		 V.	Setúbal	16:00	Benfica

PrÓXimA jornAdA

     1ª Mão     2ª Mão
FK Krasnodar-Fenerbahçe 16/02|11:00 22/02|12:00
Olympiacos-Osmanlispor 16/02|13:00 23/02|11:00
L. Razgrad-FC Kobenhavn 16/02|13:00 23/02|15:05
Astra Giurgiu-Genk 16/02|13:00 23/02|15:05
Gent-Tottenham 16/02|13:00 23/02|15:05
Celta de Vigo-S. Donetsk 16/02|13:00 23/02|15:05
FK Rostov-Sparta Praha 16/02|13:00 23/02|15:05
AZ Alkmaar-Lyon 16/02|13:00 23/02|15:05
B. M´gladbach-Fiorentina 16/02|13:00 23/02|15:05
Anderlecht-Zenit 16/02|15:05 23/02|13:00
Legia Warszawa-Ajax 16/02|15:05 23/02|13:00
Man. United-Saint-étienne 16/02|15:05 22/02|12:00
PAOK-Schalke 04 16/02|15:05 23/02|13:00
Athletic-APOEL 16/02|15:05 23/02|13:00
H. Be´er Sheva-Besiktas 16/02|15:05 23/02|13:00
Villarreal-Roma 16/02|15:05 23/02|13:00

2017/01/17 Estoril Praia 2-1 Académica
 Chaves 1-0 Sporting
2017/01/18 Sp. Covilhã 0-1 V. Guimarães
  Benfica 6-2 Leixões

taça de Portugal | quartos-de-Final

    1ª Mão    2ª Mão
Benfica-B.	Dortmund	 14/02|14:45	 08/03|14:45
Paris SG-Barcelona 14/02|14:45 08/03|14:45
Real Madrid-Napoli 15/02|14:45 07/03|14:45
Bayern München-Arsenal 15/02|14:45 07/03|14:45
Manchester City-Monaco 21/02|14:45 15/03|14:45
B. Leverkusen-A. Madrid 21/02|14:45 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

2017/10/01 Grp.D Paços Ferreira 2-2 Vizela
 Grp.D V. Guimarães 0-2 Benfica
2017/11/01 Grp.C Marítimo 0-1 Braga
2017/01/11 Grp.C Rio Ave 2-0 Sp. Covilhã

MEias-finais
2017/01/25 V. Setúbal 15:45 Braga
2017/01/26 Moreirense 15:45 Benfica

taça da liga | Fase de gruPos

soaRes: «é um gRande Passo
PaRa a minha caRReiRa»
Soares, avançado que o FC Porto con-

tratou ao vitória de guimarães, foi 
seduzido pela «grandeza» e «história» 
do clube. A garantia foi deixada pelo 

próprio, pouco depois de ser oficializada 
a mudança para os dragões.

«Estou muito feliz, é um grande sonho 
para mim. É um grande passo para a minha 
carreira. Obrigado a todos os envolvidos», 
afirmou ao Porto Canal.

Quando lhe foi pedida uma 
definição do seu estilo, Soa-
res disse ser um jogador que 
«não gosta de desistir fá-
cil». «Para mim não há bo-
las perdidas», alertou.
«Vou dar o meu máximo. 

Só tenho é de evoluir, pela 
grandeza do FC Porto. Es-
tou preparado, é uma grande 
oportunidade. Juntamente 
com os meus companhei-
ros, vamos fazer uma gran-
de época», prometeu.
Aos adeptos, pediu para 

«acreditarem na equipa» e 
possam «comparecer em to-

dos os jogos». «A equipa vai dar grandes 
vitórias», garantiu.

o PReço de seR áRBitRo em PoRtugal
Os juízes portugueses da bola são pa-

gos a recibos verdes, não recebem 
aumento há sete anos e a maioria só ga-
nha se trabalhar. internacionais são os 
únicos com salário fixo. Nas bocas do 
mundo quando erram, escrutinados até 
fazer ferida na opinião pública e priva-
da, alvos dos insultos mais originais, a 
que nem as mães escapam, etiquetados 
de “ladrões” ou “gatunos”, às vezes até 
ameaçados. 
E tudo suportado por um valor médio de 1 

140 por jogo. A maioria dos árbitros portu-
gueses não tem salário fixo, apenas recebe 
se trabalhar e em caso de lesões só algum 
seguro particular lhes vale. 
Apenas os nove internacio-
nais escapam a esta realida-
de. Ser árbitro de primeira 
categoria em Portugal rende, 
atualmente, o mesmo que 
rendia há sete anos, quando 
foi tratado o último aumento 
dos valores pagos aos juízes 
que apitam jogos das duas 
principais divisões do fute-
bol português. “Antes da úl-
tima atualização, os árbitros 
ganhavam 1200 euros por 
jogo da Liga. Há sete anos, 
esse valor subiu para 1342 
euros e desde aí que não há mexidas, nem 
sequer há previsões de isso poder mudar 
nos próximos tempos”, referiu ao JN fonte 
ligada à arbitragem. Já apitar um jogo da 
Liga Pro resulta num ganho de 939 euros, 
enquanto as funções de quarto árbitro va-
lem 320 euros na Liga e 235 euros no se-
gundo escalão. Chegados a esta altura da 
época e somadas todas as quantias, Fábio 
Veríssimo, por conta de dez nomeações 
para jogos da Liga, cinco para a Liga Pro 
e mais duas presenças como quarto árbitro, 
uma delas na Liga Pro, é o árbitro portu-
guês que mais dinheiro amealhou (18 670 
euros). Vasco Santos, do Porto, foi o que 

ganhou menos: 10 167. Sendo internacio-
nal, Fábio Veríssimo junta a esta quantia 
um salário mensal de 2500 euros, “luxo” 
só compartido pelos árbitros com o mes-
mo estatuto. Os restantes 15 juízes - mais 
os 12 estagiários - “ganham à peça”, como 
resumiu a mesma fonte, o que, trocado por 
miúdos, quer dizer que só ganham dinhei-
ro se trabalharem. Se forem para a “jarra” 
ou se se lesionarem, ficam sem o ganha-
-pão. Em todos os casos, e nisto não há ex-
ceções, os montantes são pagos a recibos 
verdes, pelo que ao valor bruto há ainda 
que descontar os 25% para efeitos de IRS. 
Comum a toda a classe é também a única 

regalia colocada à disposição dos árbitros 
pela Liga de Clubes: as viagens são pagas.
Quanto ganham
2500 euros: salário mensal fixo. Este va-

lor apenas abrange os nove árbitros inter-
nacionais e acresce ao que recebem por 
cada jogo apitado.
1342 euros: por jogo na Liga. Ser nomea-

do para qualquer jogo do primeiro escalão 
vale a verba maior que um árbitro não-in-
ternacional recebe.
939 euros: por apitar na LigaPro. Apitar 

um jogo do segundo escalão dita uma dife-
rença de mais de 400 euros em relação aos 
valores pagos na Liga.
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scolaRi diz que Recusou o 
valÊncia PoR causa da «tuRBulÊncia»
luiz Felipe Scolari, treinador dos chineses 

do Guangzhou Evergrande, afirmou ter 
tido uma proposta para voltar a trabalhar na 
Europa, nos espanhóis do valência.
«Tive propostas para voltar a trabalhar na Euro-

pa, num clube espanhol», garantiu Scolari, con-

firmando, depois, tratar-se do clube ché, proprie-
dade do milionário Peter Lim, a quem se referiu 
como «um grande amigo». Em entrevista à EFE, 
Scolari diz-se «muito bem» na China. «Não tro-
caria a minha tranquilidade, a da minha equipa, a 
minha vida, por uma turbulência» como o Valên-
cia, uma «equipa que sempre foi complicada», 
qualificou o antigo selecionador de Portugal.

Scolari falou ainda de outras propostas para 
voltar a treinar em Inglaterra, onde comandou 
o Chelsea, em 2009. A propósito da passagem 
pelos «blues», Scolari lembrou bons momentos, 
mas também a mágoa pela forma como saiu do 
clube londrino. «Saí ferido no orgulho porque 

acredito que, se continuasse com 
o meu trabalho tal como sou e da 
forma como trabalho há 35 anos, 
tudo sairia bem», defende. Hoje, 
na China, Scolari garante que vai 
continuar no Guangzhou. «Tenho 
mais um ano de contrato na China. 
Gosto, sinto-me bem, a minha fa-
mília gosta muito de Guangzhou e 
do clube», rematou o técnico bra-
sileiro.
«neymar estará ao 
nível de Cristiano e Messi»
Scolari acredita que o avançado 

brasileiro do Barcelona, Neymar, 
chegará ao nível de Cristiano Ronal-
do e Lionel Messi e destronará um 
dos dois como melhor futebolista do 
mundo nos próximos dois anos.

questionado sobre quem é o melhor joga-
dor do mundo, Scolari afirmou que Ronaldo e 
Messi «disputam sempre, taco a taco, o título 
de melhor do mundo». Contudo, «daqui a dois 
anos colocaria neymar nesse nível e possivel-
mente destronando um dos dois. neymar é um 
dos fenómenos com quem trabalhei», comen-
tou Scolari.

Jesus: “há um segundo
lugaR PaRa seR disPutado”
Com o empate na Madeira, frente ao Maríti-

mo (2-2), o treinador admite que a tarefa é 
complicada. jorge jesus lamentou o golo anula-
do a Alan Ruiz, que daria o 3-2 para o Sporting, 
mas até elogiou o trabalho do árbitro, admitin-
do que o problema foi o assistente. 
“A verdade é que são muitos erros em cima da 

equipa e hoje, foi mais um. Gostei muito do jogo 
que o árbitro fez em termos de qualidade e disci-
plina. O árbitro principal esteve bem, soube jogar 
o jogo, esteve sereno. Agora, esse lance, que teve 
a ver com o colega dele, tirou-nos nitidamente a 
vitória e isso é frustrante porque não ganhas. Esta-

mos a ser penalizados em muitos jogos”, salientou 
o treinador leonino, não escondendo a frustração 
pelos últimos resultados. “Como treinador, tenho 
a consciência de que, em termos desportivos, não 
diria que a época está perdida, mas só temos uma 
competição em que queremos chegar mais à fren-
te”, começou por dizer Jesus, antes de deixar a ideia 
que chegar ao primeiro lugar será muito complica-
do. “Com o empate, fica mais difícil o primeiro lu-
gar, mas há um segundo lugar para ser disputado e 
o Sporting, com os jogos que faltam desta segunda 
volta, vai trabalhar com o ajustamento do plantel, 
não só para o presente como também para o futu-
ro”, finalizou o treinador.


