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greves Pagas? Por Quem?

Ponto 1 - o ano de 2018 
foi abalado por inúme-

ras greves de professores e 
enfermeiros. Nunca me pro-

nunciei publicamente sobre o assunto. Afinal, 
sou professora. e tenho na família enfermei-
ros.

Mas... basta! Tenho na minha estante de livros 
essenciais a Constituição da República Portu-
guesa e sobre o direito à greve o Artigo 57º diz: 

1- É garantido o direito à greve. No ponto 3 re-
fere: A lei define as condições de prestação, du-
rante a greve, de serviços necessários à seguran-
ça e manutenção de equipamentos e instalações, 
bem como de serviços mínimos indispensáveis 
para ocorrer à satisfação de necessidades sociais 
impreteríveis. 

O 4º ponto é simples e duro: É proibido o lock 
out (encerramento de um local de trabalho por 
iniciativa patronal (a Bastonária da Ordem dos 
enfermeiros e os seus telefonemas para as enti-
dades sindicais?), como forma de pressão face a 
reivindicações dos trabalhadores ou face a um 
movimento grevista). 

Convém, também, referir que há dinheiro vindo 
de algures (pessoas ou instituições) que cobre os 
salários dos enfermeiros nos dias em que fazem 
greve. 

Não sei se é permitido este modelo de greves 
remuneradas. Mas o bom senso diz-me que não.

Desde que há democracia neste País as greves 
foram um meio de que os trabalhadores se ser-

viram – e muito bem – para reivindicar direitos 
“esquecidos” pelos patrões, privados ou Estado. 
Mas…perdiam o salário dos dias em que não tra-
balhavam. Ninguém lhes dava nada. 
Chamo a atenção para um facto que não que-

ro que me seja imputado: ao falar de lock out 
não afirmei que os hospitais e outros serviços de 
saúde foram encerrados durante este processo de 
paralisação dos enfermeiros. O que afirmo ca-
tegoricamente é que os doentes têm sido muito 
prejudicados sem que os profissionais de enfer-
magem mostrem interessar-se por eles. 

Durante o tempo da crise em Portugal, da Troi-
ca, do Passos Coelho, do Sócrates, de um Banco 
de Portugal silencioso, dos bancos falidos e rou-
bados descaradamente, todos nós fomos vítimas 
inocentes e pagamos pesado, através de cortes 
nos nossos salários, a bandalheira de governan-
tes, banqueiros, políticos e amigos destes. Mais 
ou menos calados, comemos “o pão que o diabo 
amassou”. 

Neste tempo que me parece um pouco melhor 
– até ser destapado o pano – compreendo que 
os funcionários públicos e outros queiram ver as 
suas carreiras repostas aos níveis anteriores. Po-
rém, não temos dinheiro no País para isso. Tam-
bém os pensionistas gostariam de não continuar 
a descontar para o sistema de pensões mesmo já 
na reforma. Mas... descontam. Não sabiam? Mas 
é verdade.

A requisição civil acaba de ser decretada pelo 
Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa, 
Presidente da República apoiou a decisão do go-
verno com estas palavras: “Se os serviços mí-
nimos não foram cumpridos, estão cumpridos 
os requisitos para a requisição civil. Os serviços 
mínimos são o ponto de equilíbrio entre o direito 
à greve, o direito à vida e o direito à saúde.” Está 
tudo dito. Cumpra-se.

Ponto 2 – O Hospital do Divino Espírito Santo 
está a braços com problemas nas cirurgias, fal-
ta de camas, doentes com alta à espera de quem 
os apoie. Os espaços que acolhem doentes para 
cuidados continuados são poucos. Os familiares 
que talvez pudessem acompanhar estes seres de 
solidão precisam de trabalhar para sobreviver. 
Temos “trapos” a ocupar as camas que deviam 
acolher quem realmente está doente e a neces-
sitar de internamento. Quem são estes “seres de 
solidão” e “trapos”? Quem envelheceu e olha o 
mundo a exclui-los dos vivos sem terem ainda 
morrido. 

É desolador. Rezamos ou agimos? 

Prefiro a ação. Mexam-se, senhores governan-
tes da RAA.

Prof.ª mArIA 
DA coNceIção BrASIl
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jorge correIA

humanidade Precisa-se

As recentes questões que 
se têm vivido no glo-

bo levantaram acesas dis-
cussões, muitas delas, diria 
mesmo a esmagadora maio-

ria, classificando estes eventos como testes à 
democracia, à liberdade, aos costumes ditos 
ocidentais ou a outros referenciais culturais 
mais ou menos localizados. No entanto isto é 
apenas o aflorar de algo mais profundo, que 
molda o pensamento e a forma daquilo que 
nos faz humanos.
Tomemos as migrações como exemplo. A de-

bandada de multidões rumo a outros horizontes 
em busca de uma vida melhor tomou de surpresa 
muitos países que têm vivido acomodadamente 
à situação vigente em zonas de conflito ou de ra-
dicalismos que perverteram sociedades e regiões 
por completo levando a miséria moral e material 
a muitos povos cujo passado de conquistas cul-
turais e científicas, ao menos, deveria merecer o 
nosso respeito, quando não pelo facto de serem 
seres humanos como qualquer um de nós. As 
américas, de norte a sul, são exemplo migratório 
muitas vezes forçado, mas também exemplo da 
tenacidade humana de reconstruir e ultrapassar 
os obstáculos. Contudo vem o esquecimento... 
muitos esquecem que no passado mais ou me-
nos remoto um seu antepassado viajou para estas 
paragens em procura de novas oportunidades. 
Qual seria o seu estado de espírito, abandonando 
muitas vezes família que jamais voltaria a ver? 
Ou os lugares que lhe eram familiares, para habi-
tar um espaço que era inóspito? Imaginamos os 
sacrifícios, as dores, o suor e o sangue que der-
ramou para poder sobreviver, para dar aos seus 
sucessores um bom começo, para que estes usu-
fruíssem, enfim, de melhores condições que esse 
antepassado remoto jamais viria a conhecer. Se 
nos debruçarmos utilizando a nossa imaginação 

e recuarmos a esses tempos difíceis, meditarmos 
sobre eles de forma a que não só o nosso inte-
lecto mas também o nosso sentimento apreenda 
a realidade que foi vivida, talvez percebamos o 
quão difícil é migrar; talvez percebamos a dor do 
desenraizamento; talvez percebamos a dimensão 
humana por trás da questão das migrações e dei-
xemos de tratá-las como meras tecnicalidades 
através de muros, literais ou sobre a forma legis-
lativa. Naturalmente não se deve ser utópico na 
medida em que se pode suportar uma migração 
sem limites, pois isso seria transferir geografi-

camente o problema: há que haver regras, pro-
cedimentos, abordagens ao problema nas suas 
diversas fases, mas que sejam humanos pois é de 
humanos que tratamos.
No fim do que se trata é de confirmar a nossa 

escala de valores: estão os seres humanos acima 
ou abaixo de conceitos étnicos, culturais, ideoló-
gicos, religiosos, financeiros, ou outros concei-
tos temporais que a voragem dos séculos acaba 
por desintegrar? Pois se a escala está invertida 
a nossa tão afamada humanidade deixa muito a 
desejar.
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comunicado da missão santa cruz
em reunião do conselho de ad-

ministração do dia 8 de fe-
vereiro de 2019 foi decidido por 
unanimidade que a missão Santa 
cruz tem o dever de esclarecer a 
comunidade, sobre as razões que 
levaram à saída dos membros que 
participavam no rancho folclóri-
co Português de montreal (ran-
cho).
No dia 8 de fevereiro de 2009 pe-

rante a comunidade reunida no Salão 
Nobre da Missão, o Senhor António 
Lourenço, diretor do Rancho, fez ato 
de doação escrita de todos os bens 
e nome do Rancho Folclórico Por-
tuguês de Montreal à Missão Santa 
Cruz.
A partir daquela data, a Missão San-

ta Cruz, passou a gerir os haveres 
do Rancho, e seu destino, que ficou 
enquadrado nas atividades da Uni-

versidade dos Tempos Livres (UTL). 
Na ata está bem especificado que os 
bens doados pelo Senhor António 
Lourenço não poderiam ser aliena-
dos (quer dizer transferidos para do-
mínio alheio, vendidos, doados, cedi-
dos, etc.), pela Missão. Assinaram a 
ata o Sr. António Lourenço, doador, 
o Sr. Rafael Gaspar, a quem a Missão 
delegou a direção (não propriedade) 
do Rancho, a Senhora Dulce Silva, 
secretária do conselho de adminis-
tração e o Senhor Padre José Maria 
Cardoso, responsável pela Missão 
Santa Cruz. 
O Rancho é propriedade e foi sem-

pre propriedade da Missão Santa 
Cruz e que ficou integrado nas ativi-
dades da UTL. 
Todos os grupos da Missão têm os 

mesmos direitos, privilégios e res-
ponsabilidades. Todos, sem exceção, 

devem cumprir os mesmos regula-
mentos. 
Temos de ser justos para com todos, 

não podemos tratar o Rancho de ma-
neira diferente. 
Desde a sua integração na Missão, 

os membros que participavam no 
Rancho, isto até 2017, nunca paga-
ram nada à Missão pela utilização 
das salas.  Antes da sua partida para 
Portugal, o Senhor Padre José Maria, 
numa reunião, em data do 7 de julho 
de 2017, informou-nos de que o ran-
cho organizaria a festa de S. Marti-
nho cujos lucros seriam entregues à 
Missão (Ata nº 534).
Após a partida do Senhor Padre José 

Maria, os diretores do Rancho recu-
saram o dito acordo. Acharam que o 
montante de $5000.00, a dar para a 
Missão Santa Cruz, seria o justo va-
lor e nada mais e que o restante lu-
cro, reverteria a favor do Rancho. O 
Padre Phong, para evitar confrontos, 
acabou por aceitar as exigências, de-
vido aos elementos do Rancho terem 
pedido a intervenção do Sr. Padre 
José Maria, que num e-mail ao Padre 
Phong sugeriu esse novo acordo.
O Rancho, assim como as comis-

sões das Grandes Festas, tem conta 
na Caixa de Economia dos Portugue-
ses. Nas contas bancárias há a assi-
natura do Presidente de cada grupo, 
do responsável da Missão e do secre-
tário do Conselho da Administração. 
Na conta bancária do Rancho das três 
pessoas autorizadas a assinar, duas 
são membros do Rancho, o que lhes 
permite levantar dinheiro ou assinar 
cheques sem o nosso conhecimento, 
o que fizeram ultimamente. Queriam 
mesmo que o Sr. Padre Adam  assi-
nasse um cheque em branco.
Todo o dinheiro que os membros 

que participavam no Rancho rece-
beram das festas que organizaram 
nas salas da Missão e noutras salas, 
sempre reverteu a favor do Rancho. 
Em 2018 usaram o salão 4 vezes. 
Além disso, pediam donativos aos 
comerciantes da comunidade, à Cai-
xa de Economia dos Portugueses de 
Montreal, ao Governo do Québec, 
atuações que faziam, etc. Ao longo 
destes 10 anos apresentaram-nos so-
mente as contas de duas festas. A pri-
meira do dia 29 de abril de 2010 com 
um lucro de 965.00$ e a segunda no 
dia 14 de fevereiro de 2015 com um 
saldo positivo de 3,210.45 $.
Pouco antes desta festa tivemos um 

encontro com o Senhor Brian Cor-
deiro um dos contabilistas da Dioce-
se e na frente de todas as comissões 
de festas e grupos na qual o diretor 
do Rancho esteve presente, disse que 
eram obrigados a prestar contas à 
Missão e dizia mais, que tudo devia 
passar pela secretaria. 
A Missão nunca tocou num cêntimo 

do Rancho nem quis o dinheiro de-
les. Tal como não usa o dinheiro da 

escola, UTL, Vamos Comer Juntos, 
etc. 
Os responsáveis do Rancho até à sua 

saída, recusaram-se a mostrar as con-
tas à Missão. Nunca foram transpa-
rentes na sua contabilidade. Tivemos 
conhecimento que não depositavam 
na conta da Caixa todos os lucros das 
festas. No 31 de dezembro de 2018, 
o saldo da conta era de $907.04. Di-
ziam: que a Missão sabia do saldo da 
sua conta. É verdade, mas também é 
verdade que no banco não está todo o 
dinheiro que o grupo tem. Disseram 
à Diocese que eram uma associação 
independente que não pertencia à 
Missão.
O objetivo do Sr. Padre Phong era 

que os diretores do Rancho fossem 
transparentes na sua contabilidade, 
tal como os outros grupos o são. 
Todos os grupos da Missão entre-

gam as contas, os relatórios e faturas 
à Missão. Todos respeitam os regula-
mentos da Missão Santa Cruz. Mas 
os membros que eram responsáveis 
do Rancho, recusavam-se a cumprir 
os regulamentos sem razão legítima. 
Nada do que o Sr. Padre Phong pe-

diu foi respeitado. O que ele obteve e 
a Missão foram críticas, difamações 
e calúnias, nos meios de comunica-
ção social e nas redes sociais.
Com a chegada do Senhor Padre 

Adam e após vários encontros com o 
diretor, membros e até mesmo com a 
madrinha do Rancho, informando-os 
da importância do cumprimento dos 
regulamentos da Missão Santa Cruz, 
nada resultou. A Missão só queria 
transparência na contabilidade, nada 
mais.
Foi também exigido pedido de des-

culpas pelas declarações caluniosas e 
difamatórias feitas contra a Missão. 
Tudo foi rejeitado.
Enviaram-nos   uma carta registada 

impondo-nos que respeitássemos os 
regulamentos antigos. O Sr. Padre 
Adam perguntou quais eram?  Pediu 
mesmo sugestões para nos os apre-
sentar, numa tentativa de resolver o 
conflito.
 A resposta que a Missão recebeu 

foi que não cabia ao Rancho de fazer 
qualquer tipo de proposta ou de su-
gestão e que as condições impostas 
pela Missão aos outros grupos não se 
aplicavam ao Rancho. 
Os membros que faziam parte do 

Rancho mantinham firme a sua po-
sição de que deveriam administrar o 
seu próprio dinheiro, de ter uso das 
instalações da Missão quando que-
riam sem prestar contas à Missão 
Santa Cruz. 
A posição dos membros que faziam 

parte do Rancho era a seguinte:  ou 
deixávamos  fazer tudo o  que eles 
quisessem e não exigíamos  o cum-
primento dos regulamentos da Mis-
são Santa Cruz, ou  iam para uma ou-
tra igreja, aonde não têm de prestar 
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EM HOMENAGEM À VIDA

SUA CAMINHADA,
A SUA MANEIRA.

_

Há muita maneira
de celebrar a vida

que existem estrelas
no céu.

Crie uma homenagem
100% personalizado
que leva em conta
as suas paixões.

É com isso que
os nossos prof issionais

estão totalmente
comprometidos.

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

contas.
O Sr. Padre Adam informou-os que 

não cederia a chantagens e que se 
não quisessem estar em Santa Cruz, 
seria a decisão deles. 
Uma hora após a última reunião, 

que o Sr. Padre Adam teve  com  um 

membro enviado pelo Rancho,  no 
dia 23 de janeiro de 2019, dizendo 
que continuavam  a manter a mesma 
posição, de não cumprir “os regula-
mentos que todos os grupos da Mis-
são Santa Cruz cumprem”, sem aviso 
prévio, membros que faziam parte do 
Rancho, sem autorização,  entraram 
nas instalações da Missão Santa Cruz 
e durante três horas retiraram os bens 
que são da propriedade da Missão. 
Bens esses que estavam guardados 

numa sala e nos armários dedicados 
ao Rancho da Missão. Agiram como 
se fossem seus bens pessoais e não 
da Missão Santa Cruz. Imaginem se 
uma comissão de festas se lembras-
se de levar todo o espólio do Senhor 
Santo Cristo comprado com os fun-

dos angariados na Missão!
A Missão exige que devolvam todos 

os bens do Rancho da Missão San-
ta Cruz (se algum membro tem em 
sua posse algum artigo pertencente 
ao Rancho, por favor o entregar na 
secretaria) e que deixem de utilizar o 
nome do Rancho que é propriedade 
da Missão.
Os membros que faziam parte do 

Rancho fizeram, inúmeras queixas, 
à Diocese de Montreal. Davam o 

número de telefone da Diocese aos 
membros e amigos e pediam para 
apresentarem queixas contra a Mis-
são. Continuam a difamar nas redes 
sociais, difundindo falsas declara-
ções e convidando os Portugueses 
a irem participar numa igreja, onde 
alugaram uma sala para seus ensaios.
Tudo o que a Missão Santa Cruz 

deseja é que todos os grupos sejam 
tratados com igualdade, com trans-
parência na sua contabilidade e res-
peitando a entidade a que pertencem. 
Não foi a Diocese que lhes deu os 

documentos financeiros da Missão 
que apareceram nas redes sociais. 
A Diocese não os tinha. O relatório 
Anual da Missão é público e foi en-
tregue aos membros da Comunidade 
de Santa Cruz. O Balanço é um do-
cumento interno confidencial que é 
entregue mensalmente só aos mem-
bros do conselho de administração e 
ao responsável da Missão. A pessoa 
que o divulgou para que fosse publi-
cado na Página do Facebook de um 
membro que fazia parte do Rancho, 
violou as regras de confidencialidade 
e sigilo. Temos suspeitas de quem o 
fez.
As contas da Missão e consulta de 

documentos estão abertas para to-
dos os membros inscritos na Missão.  
Estamos disponíveis para responder 

a todas as questões que tiverem de 
ordem financeira. Não temos nada a 
esconder.
 As portas da Missão Santa Cruz es-

tão abertas e sempre estiveram para 
toda a gente. Todos são bem-vindos. 
Nunca pusemos nem mandámos nin-
guém embora. Se alguns foram só 
porque lhe tiraram postos de coman-
do ou porque lhe exigiam transparên-
cia foi a decisão deles. 
Há membros do Rancho que fo-

ram muito generosos do seu tempo e 
dos seus talentos. Para esses o nosso 
muito obrigado. As portas da Missão 
continuam abertas para todos.
A Missão Santa Cruz é a joia e o 

coração da comunidade portuguesa, 
herança dos nossos pais e avós e o 
futuro património dos nossos filhos 
e netos. Devemos acarinhá-la e res-
peitá-la.
Para a vossa melhor compreensão 

deste assunto, queiram consultar, na 
secretaria os seguintes documentos:
1º - Cópia da ata de doação do Ran-

cho à Missão; 
2º - Cópia dos regulamentos;
3º - Cópia da carta do Rancho à 

Missão;
4º - Ata da reunião do dia 7 de julho 

de 2017.
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AgeNDA comuNItárIA

festa de são valentim
Sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019, ementa: sopa,
arroz de marisco com meia lagosta, sobremesa. Ani-
mação musical DJ Machado e o cantor César Russo. 
Reserve! Conceição: 514 255-4849; Vergílio 514 709-
7868; A.P.C.: 514 844-2269 ou Facebook

são valentim na casa dos
açores do QuebeQue
Jantares à sexta-feira, são todos bem-vindos. 15 de 
fevereiro de 2019 às 19h, festejamos o São Valentim 
e Dia das Amigas. A ementa é: sopa de carne; prato 
principal à escolha carne assada ou filetes de lingua-
do (sole) com arroz de camarão e salada; sobremesa e 
café/chá. Reserve o seu lugar CAQ: 514-388-4129 ou 
Paula Ferreira: psilvaferr@gmail.com.

Jantar de sPaghetti
os Campinos do Ribatejo organizam um jantar de Spa-
ghetti no sábado dia 23 de fevereiro de 2019 às 19h. 
Venham apoiar os nossos jovens.

Preço: adultos 20 e crianças de 6 aos 12 anos 10.
ligue 514-217-8343

são valentim, clube oriental
o Clube oriental celebra o dia do São Valentim, sábado, 
dia 16 de fevereiro pelas 19h com uma entrada, sopa, 
salada, prato principal paella, sobremesa e café. Música 
com DJ entre Nós. Vamos à festa dos amores. Sócios: 
25 amores e não sócios: 35 amores. Todos os caminhos 
vão dar ao oriental com 40 anos ao servico da comuni-
dade.

Plataforma de ensino “Português 
mais Perto” chegou a escola santa cruz

A plataforma “Português 
mais Perto”, ferramen-

ta digital de ensino à distân-
cia, estendeu-se a 31 países 
no ano letivo de 2018/2019, 

repartidos pelos cinco continentes, com a 
frequência de 575 alunos portugueses ou lu-
sodescendentes, segundo dados do instituto 
camões.
O número de países do “Português Mais Perto”, 

plataforma desenvolvida pelo Camões – Instituto 

de Cooperação e da Língua e pela Porto Edito-
ra apresentada há dois anos, aumentou de 26 no 

ano letivo de 2017/18, também em todos os con-
tinentes, para mais de três dezenas em 2018/19.

O presidente do instituto Camões, Luís Faro 
Ramos, realçou que “o projeto será aplicado em 
mais três países – a África do Sul, a Austrália e 
a Venezuela – num âmbito de estratégia de di-
versificação que está a ser colocada em prática, 
permitindo o acesso dos alunos a conteúdos de 
qualidade em áreas não abrangidas pela rede” de 
ensino de português.
A gratuitidade do ensino “Português Mais Per-

to” aplica-se igualmente na África do Sul e Ve-
nezuela neste ano letivo, ao contrário do Cana-
dá (Otava, Montreal e Toronto) e dos Estados 
Unidos (Califórnia, Massachusetts, Connecticut, 

Nova Iorque e Nova Jérsia), onde “o nível de 
vida médio permite, em geral, que os utentes uti-
lizem a plataforma pagando”.
O alargamento da rede do instituto Camões na 

plataforma Português Mais Perto sucede-se ao 
projeto-piloto de utilização da ferramenta mul-
timédia no Canadá e nos Estados Unidos, com 
11 escolas, 33 professores e 486 alunos no ano 
letivo de 2017/18 com “o intuito de se familiari-
zar os possíveis utilizadores com a plataforma”.
“Um dos principais resultados deste projeto-

-piloto é a intenção já manifestada pelo Conse-

lho Consultivo Consular do consulado-geral de 
Portugal em São Francisco de alargamento de 
utilização da plataforma a todas as escolas co-
munitárias e do ensino oficial onde se aprende 
português”, explicou Luís Faro Ramos.
Terça-feira 5 de fevereiro de 2019 pelas 14h30 

foi oficializado e assinado o acordo com a es-
cola Santa Cruz e o instituto de Camões com a 
presença do Cônsul-Geral de Portugal António 
Barroso, Zulmira Barros e Rev. Pe. Adam na 
Biblioteca José D’Almansor, e ao mesmo tem-
po podemos assinalar a sua primeira visita neste 
lugar com Manuel Carvalho.
Uma iniciativa importante para a Escola Santa 

Cruz e que todos os alunos poderão usufruir des-
te programa interativo para poder enriquecer o 
seu português. Acho que a comunidade vai agra-
decer este gesto ao longo termo. Obrigado Sr. 
Cônsul-Geral António Barroso.

SylvIo mArtINS

cASAl DA SemANA

rIcArDo SouSA e IzílIA rAPoSo 25 
ANoS De cASAmeNto
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caro leitores deste jornal 
já há tempos que não 

escrevo, não gosto de pôr es-
critura no papel e não dizer 
nada, ou melhor escrever 

coisas complicadas que nem eu próprio sou 
capaz de compreender, nada disto... não te-
nho estudos p’ra conversas finas.
Deixo isto a quem sabe. Por falar em sabe-

doria, eu já há um tempo a esta parte gostava 
sempre de dizer ao Mário do talho de carne do 

Sá e Filhos, dizia eu que as pedras de isqueiro 
eram iguais em todo Mundo, grande mentira, 
não é verdade, disse o Amaral, que lá trabalha 
também, que por acaso é um colecionador de 
isqueiros e de pedras dos mesmos sabe ele. Já 
não posso mais dizer direito como pedras de is-
qeiro. Mudando de assunto, sábado no Gazette 
lendo o Josh Freed, descobriu que a simpati-
císsima e eficaz Fernanda, da Peixaria São Mi-
guel, está convencida que os homens são duas 
vez mais distraídos para trazer os sacos p’rás 
compras, desde que fui proibido dar sacos de 

plástico nos comércios.
Não sou eu que diz, é a Fernanda, e eu sei que 

ela também não fala por falar ou dizer asneiras, 
ela é que sabe. Já que estou na comunidade o 
José Carlos Froias, o homem orquesta, e uma 
parte do sucesso do Eddy Sousa, diz o Froias 
que “basta o Eddy olhar p’ra mim já sei o que 
ele quer”. Mas entretanto o José Carlos Froias 
da música ao Eddy, a família vai crescendo e às 
vezes em duplicata, que uma das filhas teve gé-
meas. O importante é viram com saúde, o resto 
tudo se resolve direito, por causa do Amaral já 
não posso escrever, como pedras de isqueiro.

Também numa outra ordem de ideias o tempo 
dos impostos estão chegando e está aí uma car-
rada de aldrabões e vigaristas enviando cartas 
ou telefonando para pessoas veneráveis p’ra 
fazer medo, que são do governo e a pedir p’ra 
pagar contas que não existem, avisem os vos-
sos velhotes, são os mais procurados por esta 
canalha. “NINGUEM CONHECE AS SUAS 
LUTAS. PORTANTO, VOCÊ NÃO PRECI-
SA PROVAR NADA,  A NÃO SER ROUPAS, 
SAPATOS E VINHOS”.

coisas do corisco
joSé De SouSA

a verdadeira cultura de um Povo 

Na minha última passagem 
pela ilha terceira, tive a 

oportunidade de ser convida-
do para ir até à freguesia das 
Doze Ribeiras, para assistir à 

estreia do espetáculo “Partilhas, um encontro 
de gerações no palco da vida”, levado à cena 
no palco da filarmónica rainha Santa Isabel.
Foi um serão muito agradável, com mais de 

duas horas de espetáculo que encantou todos 
quantos assistiram à comédia e ao ato de varie-
dades, numa demonstração do quanto a popula-
ção daquela freguesia continua a ser muito dinâ-
mica quer em termos culturais, quer em termos 

sociais.
O Grupo de Comédia e Ato de Variedades da 

Sociedade Filarmónica Rainha Santa Isabel das 
Doze Ribeiras surgiu aquando da comemoração 
do 25º aniversário da filarmónica, tendo a sua es-
treia sido no dia 11 de maio de 2013. 
Em 2015, apresentou um trabalho intitulado 

“As tradições da nossa ilha”, que esteve em pal-
co mais de 3 anos, tendo inclusivamente sido tra-
zido aquele espetáculo a S. Miguel, onde atuou 
por duas vezes no palco do Cine-Teatro Mira-
-Mar de Rabo de Peixe, com grande aceitação da 
população local. Seguiram-se diversas atuações 
nos palcos da ilha Terceira, entre os quais, Terra 
Chã, Auditório do Ramo Grande, Vila das Lajes, 
Santa Bárbara, Serreta, Ribeirinha e São Barto-

lomeu. Desta vez, a peça de teatro “O novo cen-
tro de dia e o milagre da procriação”, de autoria 
de Brito Fraga, foi um momento inolvidável que 
arrancou muitas gargalhadas, num serão cheio de 
instantâneos do dia a dia, tratados salutarmente e 
com muito sentido de humor, com aspetos pito-
rescos da vida num centro de dia, arrancando so-
noras e prolongadas gargalhadas da assistência. 
A segunda parte foi composta pelo ato de va-

riedades, a cargo do encenador César Toste, com 
muita música e vistosos bailados e coreografias 
apropriadas, que foram muito aplaudidas pela 
assistência, sendo o tema “Vem viver a vida”, de 
autoria de Durval Festa e com as fantásticas vo-
zes de Isabel Fagundes e David Reis. 
Por outro lado, o tema “Menina estás à janela” 

foi interpretado por César Toste, com arranjos de 
Paulo Azevedo e o “Laurindinha” com Andreia 
Nunes, Elizabete Alves e Isabel Fagundes, inter-
pretando a encenação do tema do filme Música 
no Coração, com letra de José Eliseu e a bonita 
voz de Andreia Nunes, numa coreografia fabulo-
sa daquele filme.
O fado de Coimbra, cantado por João Barros, 

foi um momento musical muito emotivo, seguin-
do-se um medley com temas originais de Paulo 
Azevedo, emprestando a esta interpretação as 
vozes de Andreia Nunes, Elizabete Alves, Isabel 
Fagundes, César Toste, David Reis e João Bar-
ros. “20 para as 4”, numa alusão direta da hora 
do sismo de 1980 que arrasou a ilha Terceira, foi 
um momento deveras comovente, com a voz de 
Isabel Fagundes. O próprio Francisco Leal, o 
contador de todas histórias do enredo musical da 
segunda parte ao seu “neto” Ricardo, se emocio-
nou em palco, não contendo as lágrimas, recor-
dando a tragédia que a população daquela ilha 
e também das outras do Grupo Central viveram 
naquele dia.
A coreografia de o “Emigrante”, um tema origi-

nal de Durval Festa e na voz de Elisabete Alves, 
levou César Toste a transpor para o palco toda a 
carga afectiva do fado de se emigrar destas ilhas 
em busca de destino incerto. O espetáculo aca-
bou em beleza, com muita cor e alegria, com o 
tema “Partilhas”, com letra de Paulo Codorniz, 
música de José Avelino Borges e orquestração 
de Paulo Azevedo, que embeveceu todos quan-
tos encheram a sede da Sociedade Filarmónica 
Rainha Santa Isabel. Tratou-se de facto de um 
espetáculo que pretendeu ser um tributo a uma 
herança cultural de vivências de muitas gerações 
que sobe ao palco que é a vida. O próprio Presi-
dente da Câmara Municipal de Angra do Heroís-
mo, Álamo Menezes, que assistiu ao espetáculo, 
confirmou, no final do espetáculo, que o povo 
das Doze Ribeiras continua fiel a si próprio, 
mantendo vivas as tradições da Ilha Terceira, re-
cordando desta forma a alegria, a hospitalidade e 
a arreigada cultura popular do povo terceirense.
Este grupo é composto na sua maioria por mú-

sicos da filarmónica, dirigentes, familiares e 
amigos e mais uma vez empolgou o público pre-
sente, que ovacionou os artistas, que com muito 
entusiasmo e entrega conseguiram arrebatar a 
assistência com prolongados aplausos.
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2:45 A essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Luísa Schmidt, Afinidades
5:45 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
6:00 Sociedade Civil
7:15 Fotobox
7:30 Histórias de Mar
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Tech 3
9:30 o futsal de regresso à RTP
 Futsal: Liga Sport Zone
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Biosfera
14:00 Caminhos de irmandade
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:00 1ª semifinal
 Festival da Canção 2019
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 um Dia, Cinco estórias
21:15 Lugares Perdidos
21:45 De Lisboa a Helsínquia
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa
 com Herman José
0:00 3 Mulheres
0:45 Criar.pt
1:00 Janela indiscreta

dOMingO, 17 dE fEvErEirO                     
1:30 olhar o Mundo
2:15 Mar
 Portugueses pelo Mundo
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Todas as Palavras
7:00 DoP
8:00 Jornal da Tarde
9:11 A Grandiosa
 enciclopédia do Ludopédio
10:15 As Receitas Lá de Casa
11:00 Podium
12:00 Bombordo
12:30 Viva a Música
13:00 Tech 3
13:15 Faz Faísca
13:30 Viva a Música
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:01 Criar.pt
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Decisão Nacional
20:45 Hora dos Portugueses
21:30 europa Minha
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cosido à Mão
0:00 Faz Faísca
1:00 Lusa Music Box

2ª-fEira, 18 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 o Povo Que Ainda Canta
5:30 De Lisboa a Helsínquia
5:45 Atlântida - Açores
7:15 Decisão Nacional
7:40 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:36 50 Graus
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
15:13 Liga NoS 2018/2019
 Desp. Aves x Benfica
17:15 Golo RTP - int.
18:45 A Cidade na 
 Ponta dos Dedos
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Prós e Contras
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP - int.

4ª-fEira, 13 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:30 Literatura Aqui
6:00 Sociedade Civil
7:00 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 olivença, Visita Guiada
16:45 Maternidade
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 1986
23:45 Fotobox
0:00 Grande entrevista
1:00 Tech 3
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 14 dE fEvErEirO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
6:00 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:56 Fotobox
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Maternidade
17:15 Volta ao Mundo
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Madeira 600 Anos,
 Património
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 1986
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 15 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:00 Sociedade Civil
7:00 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:06 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Maternidade
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 uma Família Açoriana
23:45 Circo Paraíso
0:30 ermelinda Duarte
 Gramofone
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Volta ao Mundo

sábadO, 16 dE fEvErEirO                     
1:45 As Rotas da escravatura

miradouro Ponta do sossego
o lindíssimo miradouro da Ponta do Sos-

sego é mais um dos vários que se podem 
encontrar pela belíssima costa norte da fabu-
losa Ilha de São miguel, no maravilhoso Ar-
quipélago dos Açores.
Situado no concelho de Nordeste, do Miradou-

ro da Ponta do Sossego têm-se panoramas de 

grande beleza da mais verdejante Ilha do Arqui-
pélago e também do vasto Oceano Atlântico.
O Miradouro encontra-se graciosamente pre-

servado, com áreas ajardinadas de grande bele-
za, mostrando todo o vigor da vegetação da Ilha, 
possuindo igualmente um aprazível parque de 
merendas.

salários aumentaram em todas as
regiões do País menos nos açores
os salários aumentaram em quase todas as 

regiões do país, registando uma quebra 
apenas na região Autónoma dos Açores, reve-
la o jornal eco online citando dados do INe. 
o centro e a área metropolitana de lisboa 
registaram as maiores subidas, ambas supe-
riores a 4%.
Lisboa é, também, a região com o rendimento 

médio mais elevado, de 1.032 euros no ano pas-
sado. De acordo com os dados do INE citados 

por aquele jornal, o rendimento salarial médio 
líquido subiu 3,74% no ano passado, totalizando 
os 888 euros.
Há também menos pessoas nos dois escalões 

salariais inferiores, abaixo dos 600 euros. Não só 
a taxa de desemprego caiu e a criação de postos 
de trabalho aumentou no ano passado, como os 
salários aumentaram em 2018 a um ritmo mais 
acelerado do que se tem verificado nos últimos 
anos.
Em 2018, segundo os dados divulgados quar-

ta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), o rendimento salarial médio dos trabalha-
dores por conta de outrem aumentou quase 4% 
face a 2017.
Ao mesmo tempo, há menos pessoas nos dois 

escalões salariais inferiores, abaixo dos 600 eu-
ros.
A nível nacional, o rendimento salarial médio 

mensal líquido dos trabalhadores por conta de 
outrem foi de 888 euros no ano passado, o que 
representa uma subida de 3,74% em relação ao 
rendimento médio de 856 euros que se registava 
em 2017.
Este é o crescimento mais acelerado desde 

2011, ano em que a subida foi de 3,8%.
A acompanhar a evolução dos salá-

rios, há menos pessoas a ganharem 
salários mais baixos.
No ano passado, do total de cerca 

de quatro milhões de pessoas em-
pregadas por conta de outrem, 109,5 
mil recebiam menos de 310 euros e 
outras 848,8 mil recebiam entre 310 
e 600 euros — que, no início deste 
ano, passou a ser o salário mínimo 
nacional.
Significa isto que, no ano passado, a 

proporção de trabalhadores por con-
ta de outrem a receberem abaixo de 
600 euros caiu para 23,6%, ou seja, 
menos de um quarto do total. Em 
2017, esta proporção era de 28%.
Por outro lado, está a aumentar 

o número de pessoas com salários 
mais elevados. A maioria dos traba-

lhadores por conta de outrem mantém-se no es-
calão de 600 a 900 euros mensais, num total de 
1.369 trabalhadores (o equivalente a 33,8% do 
total, mais do que os 31,5% registados em 2017).
Já o número de trabalhadores a ganhar entre 900 

e 1.200 euros aumentou para 533,7 mil (13,2% 
do total, acima dos 12,8% registados no ano an-
terior), enquanto as pessoas a ganharem entre 
1.200 e 1.800 euros passaram a ser 514,4 mil 
(12,7% do total, acima dos 12,1% registados em
2017).
Contam-se ainda 141,3 mil pessoas a ganhar 

entre 1.800 e 2.500 euros por mês, 29,3 mil com 
um rendimento de 2.500 a 3.000 euros e outras 
37,6 mil a ganharem mais de 3.000 euros.

MEdiuM africanO
Todos os problemas têm uma solução,

todos as doenças têm cura, curandeiro espíritual competente.
Resolver problemas como:  amor, infidelidade, negócio, de-

pressão, justiça, impotência sexual, exames.
retorno imediato do ser amado.

curo vícios (drogas, tabaco, álcool).

sr. chEik OuMar
438-221-3607

cOnsulta à distância rEsultadOs ráPidOs E garantidOs



Eu comecei a trabalhar com o 
uber, mas tudo estava dando er-
rado. Meu carro continuava que-
brando, continuava recebendo 
contravenções da polícia. a má 
sorte estava sempre à volta de 
mim. Eu fui ver josé. Ele limpou-
-me o meu carro e o meu negó-
cio da energia negativa. agora 
estou orgulhoso de mostrar o 
meu segundo carro para traba-
lhar com o uber.

carlos

Eu fui para a universidade e 
procure mas não encontrei 
emprego. Eu aceitei um em-
prego como motorista de ca-
mião, mas as coisas também 
não estavam indo bem. tanta 
falta de sorte não era normal. 
Eu fui ver josé e depois que 
ele removeu toda a magia ne-
gra feita pela minha ex, agora 
eu ganho dinheiro para viver 
e ser próspero. Obrigado 
josé. david



Os trabalhos em amor são garan-
tidos

O trabalho para o amor é rápido.

Obrigado josé.
antónio e Piedade

Eu não sei o que eu teria 
feito se minha mãe não 
estivesse aqui no meu 
dia especial. a feitiçaria 
que eles tinham feito 
para ela, mantinha-a na 
cama sem poder se mo-
ver. 2 meses antes do 
meu casamento fomos 
ver josé. josé a tirou da 

cama e ela está boa novamente como quando ela 
era jovem. berta e Matilda

família, a maior e mais importante 
coisa da vida. família, o que josé 
trouxe de volta para mim com seus 
empregos amorosos e nunca mais 
vai perder de novo. Eu recomendo 
josé e seus trabalhos para trazer 
de volta seus entes queridos.

victor e teresa

a bruxaria feita para nós foi para 
nos tornar outro casal falido. Ou-
tro casal divorciado. nossa fé era 
grande e nossa confiança em José 
também era grande. nós recomen-
damos josé.

ryan e linda
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SylvIo mArtINS
fotos de manuel Neves

1º convívio do sr. santo cristo
dos milagres foi um grande sucesso

2017 foi um ano históri-
co, Santa cruz estava 
organizada, sem pro-

blemas, com renovações e 
re-escrevendo uma nova página da história 
bem merecida. em 2018 o padre josé maria 
cardoso foi embora da igreja Santa cruz e 
voltou ao seu país. uma grande mudança era 
prevista. Alguns aceitaram a mudança outros 
não. é triste mas todos devem compreender 
que um padre não constrói uma comunidade, 
o sítio é que reune o povo e faz a comunidade 
crescer e brilhar tal como os anos anterior. o 
padre só cria o caminho.

A Associação Saudades da Terra Quebequente 
tem a cargo as grandes festas do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres. Este ano esta organização 
fez o primeiro convívio em honra do Senhor 
Santo Cristo. Porquê? É muito simples. O pri-
meiro ano foi uma angariação de fundos porque 
eles começaram quase a “zero”, o segundo ano 
fizeram a festa de São Valentim mas também no 
cartaz dizia angariação de fundos. Este ano, já 
têm dinheiro na conta bancária para trazer gran-
des artistas e personalidades e enfrentar os gran-
des custos. 
As grandes festas do Senhor Santo Cristo dos 

Milagres tem um novo estilo muito mais brilhan-
te e com mais força que nos últimos 20 anos, “Já 
lá vão 20 anos que eu estou na comunidade e que 
estou presente de ano para ano neste aconteci-

mento, e na próxima edição do jornal A Voz de 
Portugal vou festejar os meus 15 anos neste ór-
gão de comunicação”. Depois das grandes festas 
todas as receitas foram dadas à igreja tudo bem 
direitinho e sem surpresas.
No Sábado 9 de fevereiro, a grande sala da San-

ta Cruz era fenomenal, com todas as paredes e as 
mesas lindamente decoradas, um centro de mesa 
impressionante, a loiça era muita linda (uma 
grande ajuda de Artur Sousa) e a disposição da 
sala extraordinária.
Este ano o nosso grande mestre de cerimónia 

Mário Carvalho não pôde estar presente, mas o 
presidente tomou este cargo e fez um ótimo tra-
balho, eu sei que nunca é fácil estar no palco e 
apresentar, mas Roberto Carvalho fez um ótimo 
trabalho. No início da noite o padre Adam aben-
çoou o jantar e esta iniciativa.
Notamos também que toda a direção administra-

tiva da Missão Santa Cruz esteve presente para 
apoiar esta associação.
Todo o jantar foi uma delícia (é de notar que é 

muito difícil agradar todos mas fizeram todo o 
seu possível com o rosbife), a sobremesa foi um 
sonho, e a equipa que serviu durante a noite foi 
fantástica. Logo depois o Roberto Carvalho ho-
menageou uma pessoa que fez muito na comu-
nidade, José Grilo, foi Mordomo da Santa Cruz, 
Presidente da Filarmónica Portuguesa de Mon-
treal e na Associação dos Pais, recebeu uma linda 
prenda pelo padre Adam e da Associação. Mais 
tarde tivemos também uma apresentação cine-
matográfica de todos que apoiaram esta festa e 
no final da apresentação foi anunciado que José 
Amaro, um dos melhores cantores em Portugal e 
a sua banda vinham diretamente de Portugal, será 
o ponto mais alto no sábado, e no domingo um 
dos melhores grupos musicais portugueses do Ca-
nadá Tony Melo e a sua banda Starlight, tudo isso 
já está confirmado para virem a Montreal para as 
grandes festividades do Senhor Santo Cristo dos 
Milagres.
O presidente quis aproveitar deste espaço com 

uma pequena mensagem “A Comissão de Festas 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Mon-
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treal, presidida pela a Associaçao Saudades da 
Terra QuebeQuente e amigos, quero por este 
meio, agradecer os nossos patrocinadores que 
nos ajudarem no convívio deste sábado. Um obri-
gado especial ao Arthur Sousa (Worlee Interna-
tional), Robert Tavares (Pavé Terra Nova) e ao 
novo patrocinadores, Air Transat que são os res-
ponsáveis pela vinda do artista Zé Amaro e sua 

banda, direitamente de Portugal para as grandes 
Festas de 18 e 19 de maio 2019 na Igreja Santa 
Cruz. Último obrigado para as pessoas que nos 
ajudam de perto ou de longe e todos que partici-
param... sem vocês não se poderia realizar festas 
como esta. Viva o Santo Cristo dos Milagres!”, 
Roberto Carvalho.
E, para finalizar temos a mensagem da Air Tran-

sat que foi lida durante a festa “Boa noite a to-
dos. Em 2019, a Air Transat orgulha-se de ser a 
companhia aérea patrocinadora da (Comissão da 
Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em 
Montreal). O primeiro voo da Air Transat para 
Portugal aterrou no Porto em 1989. Durante os 

últimos 30 anos, a Air Transat tem acompanha-
do viajantes do Canadá para descobrir as muitas 
maravilhas de Portugal e ajudar famílias, amigos 
e parentes aproximarem-se, obrigada à Comuni-
dade Portuguesa pelo vosso apoio. A Air Transat 
tem o prazer de anunciar o aumento da frequên-
cia de voos para o verão de 2019 para Portugal, 
oferecendo 15 voos semanais diretos do Canadá 

para Portugal, incluindo 8 de Montreal. A maior 
distinção da Air Transat é oferecer a melhor ex-
periência ao cliente, adaptando constantemente 
seus serviços às necessidades dos passageiros. E 
a Air Transat tem o orgulho de lembrar que em 
todos os seus voos para Portugal, os anúncios a 
bordo são feitos em 3 idiomas, com um equipa 
que fala Português. Obrigada e tenham uma óti-
ma noite”.
Na parte artística tivemos, pela primeira vez em 

Montreal, o conjunto Unique Touch, vindo de To-
ronto, para animar e fazer mexer todos os presen-
tes. É claro que eles fizeram bailar toda a sala com 
a sua música, Kuduro, Pimba, Kizumba, Rock e 
etc. E, durante toda a noite o DJ Alex Moreira ani-
mou um bocadinho a sala com a sua música para 
fazer mexer a sala até às 3h da manhã, quase 4h 
quando eu saí da festa.
Domingo, serviu certamente de dia de descanso 

para os organizadores. Apesar de finalizar a sala, 
tirando as decorações, claro que tudo não pode ser 
feito em duas horas. Pelo que se viu durante a fes-
ta, temos a certeza que todos gostaram desta linda 
noite. E, para terminar, viva a Ribeira Quente e 
viva o Senhor Santo Cristo dos Milagres.
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festa de sao valentim Para uma boa causa

realizou-se  um jantar de 
São valentim para anga-

riação de fundos a reverter 
para as grandes festas do Di-

vino espírito Santo em laval. centenas de pes-
soas marcaram presença, o jantar teve lugar no 
salão de festas da Igreja de Nossa Senhora de 
fátima em laval que estava decorado a rigor 
por Dauno ferreira  em tons de vermelho cele-
brando o dia de São valentim. 

Iniciou-se o jantar com a entrada no salão ao 
som do Hino do Divino Espírito Santo a mordo-
ma de 2019  Helena Dias acompanhada por sua 
filha Monika Estrela e José de Sousa, subiram ao 
palco para oferecer as boas-vindas a todos pre-
sentes. Emocionalmente a Mordoma deu início 

ao jantar e convidou  para se apresentar à comu-
nidade, o nosso amigo da comunidade portugue-
sa de Laval, o futuro candidato para as eleições 
federais, Camille Nassar.

Durante o jantar foi a vez de Eddy Sousa e DJ 
Xmen como ja o costume de Eddy Sousa, com 
muita boa disposição, convidando todos a dar o 
pezinho com mistura de boa música e animação  
que levou até tarde.

A equipa da cozinha fez um trabalho fantástico 
Isabel e João Rebelo, Sónia Mota, Tony Santos, 
Kelly Santos, João Duarte, Maria Botelho. Fá-
tima Arruda, Trindade Sá. A noite contou com 
muita ajuda  de amigos, familiares e da Comis-
são das Festas, a venda de bilhetes para sorteio 
de vários prémios e arrematações por João. Foi 
sem dúvida uma festa maravilhosa e foi um pra-
zer fazer parte desta noite espetacular.

frANcIScA reIS
fotos de joão Arruda

ariana grande e dua
liPa ganharam grammys!
As cantoras ganharam seus primeiros 

grammys esta noite! entre os maiores 
vencedores ficaram Childish Gambino e Ka-
cey musgraves.
Aconteceu, na noite deste domingo (10), no 

Staples Center, em Los Angeles, a 61ª edição 
do Grammy, uma das maiores premiações do 
mundo da música. E olha, foi bapho, viu, miga? 

Apresentado por Alicia Keys (diva perfeita), o 
evento contou com shows incríveis e alguns 
vencedores inéditos. Os maiores ganhadores da 
noite foram Childish Gambino, que não com-
pareceu à premiação mas levou os prêmios de 
Gravação do Ano, Música do Ano, Melhor Per-
formance de Rap Cantado e Melhor Clipe, e a 
cantora country Kacey Musgraves, que ficou 
com o gramofone de Álbum do Ano e dominou 
as categorias de seu ritmo musical: Melhor Per-
formance Country Solo, Melhor Música Coun-
try e Melhor Álbum Country.
Também saíram vencedores artistas como 

Lady Gaga (Melhor Performance Solo de Pop, 
Melhor Performance de Pop em Grupo/Dupla e 
Melhor Canção Composta para Mídia Visual), 
Drake (Melhor Música de Rap), Beyoncé e Jay 
Z (Melhor Álbum Contemporâneo Urbano) e 
muitos outros. Além disso, a noite foi marca-
da por muitas primeiras vezes. Ariana Grande, 
Dua Lipa e Cardi B, por exemplo, levaram seus 
primeiros Grammys para casa. Ari venceu a ca-

tegoria de melhor Álbum Pop Vocal por Swee-
tener. Uma pena que a cantora se desentendeu 
com os produtores do evento e cancelou sua 
presença e apresentação no evento. Já Dua 
garantiu o troféu de Melhor Gravação Dance/
Eletrônica por Eletricity e o de Melhor Artista 
Revelação! A rapper, por sua vez, subiu ao pal-
co após vencer na categoria de Melhor Álbum 

de Rap por Invasion Of Privacy. O BTS foi ou-
tro grupo que marcou presença no evento pela 
primeira vez. Infelizmente eles não ficaram o 
troféu de Melhor Pacote de Gravação pelo qual 
estavam concorrendo, mas arrasaram apresen-
tando o prêmio de Melhor Álbum de R&B. 
Entre os shows da noite, os destaques ficaram 
por conta de Camila Cabello, que abriu a noite 
com uma festa latina maravilhosa e coloridona 
ao lado de J Balvin, Young Thug, Ricky Martin 
e o trompetista cubano Arturo Sandoval…
… e o que dizer do feat. de Shawn Mendes 

com Miley Cyrus ao som de In My Blood? Já 
queremos mais!
Lady Gaga deixou todo mundo arrepiado com 

sua performance de Shallow.
E teve ainda Alicia Keys tocando dois pianos 

ao mesmo tempo, Cardi B quebrando tudo, 
Dua Lipa cantando ao lado de St. Vincent, Tra-
vis Scott fazendo a galera subir pelas paredes 
e muito mais! Ficou curiosa para ver quem fo-
ram os que se deram bem na noite?
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AGÊNCIAS DE VIAGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

ToNy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

CoNTAbIlISTA

8770 bl. langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

DENTISTA

ElETrICIDADE

AGÊNCIAS
fuNErárIAS

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

moNumENToS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

rENoVAçõES

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

NoTárIoS

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

ImporTADorES

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

guIA Do coNSumIDor

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

www.acaixa.ca

SeguroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PouPANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

SErVIçoS
fINANCEIroS

JES rENoVATIoNS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

rESTAurANTES

mErCEArIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

ANEDoTAS DA mArIA roSA

informe-se sobre os 
nossos preços

a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIfereNçAS
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A voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERvIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA
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cAçA PAlAvrAS | cozINhA

GARFo
eSPoNJA
CoPo
CADeiRA
FReeZeR

eSPReMeDoR
PANeLA
CAFeTeiRA
FACA
GuARDANAPo

9

CoLHeR
FRiGiDeiRA
eSCoRReDoR
PRATo
ASSADeiRA

ImporTADorES

rENoVAçõES rESTAurANTES

- Investimentos - REER -CELI
Paulo f. gonçalves
tel.: 514 884.0522

8

5

cuPãO dE assinatura
quer ser assinante do jornal a voz de Portugal, pelo 
que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvincia                                                        

tel.:                                         código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

#:                -              -              -              | EXP:     /         
recortar e enviar para :   a voz de Portugal
                                           4231-b boul. st laurent
                                            Montreal, qc, h2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: canadá: 175$+tx | Eua:230$+tx | Mundo: 310$+tx

8

MalucO anti-rOubO
estavam dois malucos a conversar e gaba-se um:
- ontem evitei um roubo!
Diz a outro:
- Então, apanhaste o ladrão em flagrante?
Responde o maluco:
- Não! Tirei o dinheiro da carteira antes do ladrão…

Maria ganhEi O EurOMilhÕEs
um homem entra em casa a correr e grita para a mulher:
- Maria! Ganhei o euromilhões! Faz as malas!
- Ai que bom! E levo roupa para o calor ou para o frio? – 
pergunta a mulher felicíssima.
- Leva tudo! Vais para casa da tua Mãe!

O gilinhO E O ZÉZinhO faZEM anOs
o Gilinho e o Zézinho fazem anos e convidam todos os 
amigos para o seu aniversário. Diz o Gilinho:
- Quando chegarem a minha casa tocam à campainha 
com a testa!
Ficou tudo intrigado…
- Com a testa?! Então porquê?
Lá tem o Gilinho que explicar:
- Com certeza que não estão a pensar vir de mãos a 
abanar, pois não?
nOvO aParElhO auditivO
o médico atende um paciente idoso e milionário, que 
estava a usar um revolucionário aparelho auditivo, e per-
gunta: - E então Sr. Almeida, está a gostar do aparelho?
- É muito bom! – Respondeu o velhinho.
E o médico: - E a família o que diz?
e o velhinho: - Ainda não contei a ninguém… Mas já deu 
para mudar o meu testamento três vezes!
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PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para traba-
lhar no Betão e finalização de piscina. 

Nora: 450-628-5472

linhas da mão e 
cartas. vidente com 

dons naturais. 
resolve os seus 
problemas sem 

voodoo.
rOsa

514-918-3956

EmprEGoS

Classificados e pequenos anúncios

umA ESColhA CErTA... TElEfoNE 514-284-1813 Necrologia

SErVIçoS

vEstshEll inc situado em montreal norte está 
à procura de operadores de produção. empregos 
permanentes de dia e de tarde. 514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa 
ou governanta numa casa em centro da cidade de 

Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos. 

Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida. 
lilasara2015@gmail.com

Precisa-se de padeiro com 
experiência para a Padaria 

lajeunesse. 
Muito bom salário. 

Patricia
514-814-0362

VENDE-SE

trabalhadOr dE 
ManutEnÇãO dE uM PrÉdiO

Procurando por um trabalhador generalista para uma 
posição de tempo integral para pequenos reparos.

tarEfas E rEsPOnsabilidadEs:
Pequenas carpintarias, pequenas reparações, 

reparações, pintura, etc. 
Muito bom salário para candidato experiente.

qualidadEs E habilidadEs nEcEssárias:
-Motivado e pronto para trabalhar.
-Boa saúde e boa condição física.

-Fácil de trabalhar sozinho
Para descobrir mais: 

info@royalwestmount.com ou 514-937-5357

lOlly POP childrEns WEar cO.
Fabrica de roupa de senhora e crianca situada em 
Côte-de-Liesse, procura senhoras para trabalho geral.
Também senhora com experiência em máquina de bai-
nhas “Blindstish”, “Casas/Button Holes” e butões.

Por favor contactar com lucia por 
telefone (514) 277-4700 ext:2117 

ou por email: lucy@masterkid.com

EmprEGoS

Precisa-se de empregados com expe-
riência em limpeza e manutenção de 

edifícios de escritórios a tempo inteiro 
ou parcial. deve ter um carro.

homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax

para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com

ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

Precisa-se de uma pessoa para 
fazer limpeza e tomar conta de 

uma pessoa idosa, fazer refeições 
e dar medicamentos. 40h/s, 15$ à 

hora; podemos dar um subsídio de 
transporte 150$/mês. 514-829-3099

Precisa-se de preferência uma senhora portuguesa 
com experiência para cuidar de um casal idosos 20h 
por semana. 
tarefas: preparação da refeição e trabalhos ligeiros.

contatar ana: 
514-685-6047 ou 514-606-6047

vEndE-sE MagnÍficO t3 EM lOurOsa
1 suite, 2 quartos, 
2 casas de banho, 
Sala 33 m2 com 
lareira, janelas re-
baixadas, 2 hall de 
entrada entre a co-
zinha e quartos, 2 
varandas; cozinha 
+ lavandaria + des-
pensa; churrasquei-
ra, jardim, court de 

Ténis; Garagem, espaço fechado de arrumos, Aveni-
da principal Lourosa.

contacto: paulapatricio@hotmail.ca
contacto: 819 205-6402 

LES ENTREPRENEURS

BucAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

classe 1 para o 
camião basculante
“camion dompeur”.

Precisa-se de uma recepcionista 
“front desk” para um hotel. E, 
precisa-se de um “hotel night 
auditor” que faz check-in/out, 
balanço das contas e fecho do 

dia. bilingue.
com ou sem experiência. 

lina: 514-640-5500
Enviar cv; gm@bwplusmontrealeast.com

† luZia PachEcO sOusa Paiva
1931 – 2019

Faleceu em Laval, na terça-
-feira dia 05 de fevereiro de 
2019, com 88 anos de idade, 
Luzia Pacheco Sousa, natu-
ral de Povoação, São Miguel, 
Açores, viúva de José Medei-
ros Paiva.

Deixa na dor a sua filha Maria 
do Carmo (José Medeiros), 
os seus filhos João e António, 
o/a seu/a neto/a Ricky (Lyne) 
e Liliana (John), a/os sua/eus 
bisneta/os Mark, Mathew e 
Chloé, as seu irmão António 
(Albina), as suas cunhadas 
Julieta, inês e Salomé, os/as seus/as sobrinhos/as, os/
as seus/as primos/as, assim como restantes familiares 
e amigos.

os serviços fúnebres estiveram a cargo de
Magnus POiriEr inc 
222 boul. des laurentides, laval
tel.:  514-727-2847   www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues   
cel. 514-918-1848

o velório teve lugar na segunda-feira dia 11 de feverei-
ro de 2019, das 17h às 22h, e na terça-feira dia 12 de 
fevereiro de 2015 a partir das 8h. Seguiu-se a missa 
de corpo presente, na terça-feira dia 12 de fevereiro de 
2015, às 10h na igreja Santa Cruz, situada no 60 rue 
Rachel ouest, Montréal. Foi sepultada no Cemitério de 
Laval, situado no 5505 Ch. Bas St-François, Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem-Haja.

Precisa-se de uma pessoa mulher ou 
homem para trabalhos de escritório 

ou outros. conhecimento de 
computador, ter um carro, a tempo 

parcial ou inteiro.
514-770-6200 ou 514-271-2431

† Maria dOs anjOs
da EstrEla sOusa

1944 - 2019

Faleceu em Montreal no dia 4 
de Fevereiro de 2019 com 74 
anos a Sra. Maria dos Anjos 
da estrela Sousa natural de 
Portugal, esposa do já falecido 
José Sousa da Silva. Deixa na 
dor suas filhas Sylvie (Ema-
nuel Costa), Nathalie (Manuel 
da Costa) e elizabeth (Pierre 
Tardif), seus netos Brendon e 
Nathan. Cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
os serviços fúnebres estão a 
cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar segunda-feira 11 de fevereiro de 
2019 às 12h30 na igreja St-Vincent Ferrier e foi a se-
pultar em cripta no mausoléu St-Pierre no Notre-Dame-
-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-haja.

Preciso de um carpinteiro 
ou uma pessoa para fazer 
reparações e manutenção 

de apartamentos.
514-770-6200
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alimentação saudável Pode
melhorar sintomas de dePressão
um estudo recente apurou que levar uma 

alimentação saudável e perder peso po-
dem beneficiar a saúde mental, nomeadamen-
te reduzir os sintomas de depressão.
Conduzido por uma equipa de investigadores 

liderada por Joseph Firth, da Universidade de 

Manchester, Reino Unido, o estudo contou com 
a meta-análise de dados de 16 ensaios clínicos 
randomizados e controlados que envolviam um 
total de 45.826 participantes.
A maioria dos participantes nos estudos tinham 

depressão não-clínica. Os estudos investigavam 
o efeito de intervenções alimentares sobre os 
sintomas de depressão e ansiedade.
Como resultado, a equipa descobriu que todos 

os tipos de melhoramentos alimentares aparen-
tavam exercer efeitos semelhantes sobre a saúde 

mental. A perda de peso, a redução do consumo 
de gordura e o melhoramento de nutrientes na 
alimentação exerceram benefícios semelhantes 
sobre os sintomas depressivos.
Joseph Firth mostrou-se bastante satisfeito com 

os resultados: “os efeitos semelhantes de qual-
quer tipo de melhoramento alimentar sugerem 
que as dietas altamente específicas ou especia-
lizadas são desnecessárias num indivíduo co-
mum”. 
O investigador acrescentou que fazer alterações 

simples é igualmente 
benéfico para a saúde 
mental, particularmen-
te confecionar refeições 
com nutrientes densos 
que sejam ricos em fibra 
e vegetais, e diminuir o 
consumo de gordura e 
açúcar refinado. 
Brendon Stubbs, coau-

tor do estudo, confirmou 
que as intervenções no 
estilo de vida demons-
tram cada vez mais se-
rem uma abordagem im-
portante para combater 
a depressão e a tristeza. 
“Especificamente, os 
nossos resultados nes-

te estudo apuraram que quando as intervenções 
alimentares são combinadas com exercício, foi 
experienciado um melhoramento maior nos sin-
tomas depressivos pelas pessoas”, disse o inves-
tigador.

molotof com caramelo

receItA De molotof
com cArAmelo:
Ingredientes: 12 Clara
                      12 Colheres de Sopa de açúcar

cArAmelo: 
Açúcar Amarelo – 1 Chávena
Natas – 1/2 Chávena (ou se quiseres
              mais suave 1/4 leite 1/4 natas)
Manteiga – 2 Colheres de Sopa
Sal – Pitada

um molotof é um pudim de claras bas-
tante comum e tradicional em Portugal, 

acho que é popular porque além de ser deli-
cioso, muitos dos doces portugueses são car-
regados de gemas e como tal um molotof é 
uma excelente maneira de aproveitar claras.
Tradicionalmente depois de desenformado é 

coberto de caramelo ou doce de ovos, neste 
caso vamos fazer a versão de caramelo, podes 
fazer o caramelo que digo aqui ou usar cara-
melo já feito, eu prefiro fazer porque eu gosto 
de um caramelo mais suave não tão espesso e 
queimado como normalmente são os já feitos.

INStruçõeS: Para fazer o molotof come-
ça-se por pré-aquecer o forno a uns 180ºC. De-
pois numa taça grande bate as claras em caste-
lo, depois adiciona o açúcar e bate um pouco 
mais (normalmente faço 12 colheres mas faz 
10 experimenta e ajusta de acordo com o teu 
gosto, deve ser doce mas não super doce), até 
estar tudo bem em castelo. Agarra numa for-
ma de castelo e unta muito bem com manteiga, 
isto é importante porque as claras são frágeis 
e pegam com facilidade, neste ponto se quise-
res podes pôr no fundo um pouco do caramelo, 
eu normalmente não ponho. Leva ao forno por 
volta de 20 minutos, depois de passar o tempo, 
desliga o forno e deixa o molotof lá dentro a 
secar um pouco, tira quando forno tiver arrefe-
cido. Por fim desenforma com cuidado e cobre 
com o caramelo liquido. O caramelo é simples, 
junta todos os ingredientes, o açúcar com 2 co-
lheres de sopa de água, deixa caramelizar até 
começar a escurecer (ainda não é um caramelo 
mas está num ponto perto), nesse ponto retira 
do lume, adiciona a manteiga mexe e depois as 
natas e mexe bem, volta a por no lume mais uns 
5 minutos para ficar um pouco mais espesso e 
por fim uma pitada de sal e já está.

INformAção NutrIcIoNAl
Doses: 12 | Tempo: 50 Minutos | Dificuldade: 

Média | Calorias: 1924 kcal
Gorduras: 59g | Hidratos de Carbono: 345g | 

Proteínas: 32g
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EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
Man. united - Paris SG 12/02  15:00 06/03  15:00
Roma - fc Porto 12/02  15:00 06/03  15:00
Tottenham - B. Dortmund 13/02  15:00 05/03  15:00
Ajax - Real Madrid 13/02  15:00 05/03  15:00
Lyon - Barcelona 19/02  15:00 13/03  15:00
Liverpool - B. München 19/02  15:00 13/03  15:00
A. Madrid - Juventus 20/02  15:00 12/03  15:00
Schalke 04 - Man. City 20/02  15:00 12/03  15:00

1-Paços Ferreira 49 21 16 1 4 30 9
2-FC Famalicão 41 21 12 5 4 27 16
3-Estoril Praia 36 21 11 3 7 32 22
4-Benfica B 35 21 10 5 6 29 19
5-Académica OAF 34 21 10 4 7 24 23
6-Mafra 32 21 9 5 7 30 26
7-FC Porto B 32 21 9 5 7 28 26
8-Penafiel 29 21 9 2 10 27 26
9-Leixões 28 21 8 4 9 21 21
10-Farense 26 21 6 8 7 24 21
11-UD Oliveirense 25 21 6 7 8 25 30
12-Varzim 25 21 7 4 10 19 25
13-Arouca 24 21 6 6 9 25 29
14-Sp. Covilhã 24 21 6 6 9 23 28
15-V. Guimarães B 22 21 5 7 9 23 28
16-Braga B 22 21 7 1 13 24 28
17-Ac. Viseu 21 21 5 6 10 22 37
18-Cova da Piedade 20 21 5 5 11 12 31

  P J V E D GM GS

1-fC porto 51 21 16 3 2 42 12
2-Benfica	 50	 21	 16	 2	 3	 57	 20
3-Braga	 49	 21	 15	 4	 2	 40	 18
4-Sporting	 42	 21	 13	 3	 5	 41	 25
5-moreirense 35 21 11 2 8 23 25
6-V.	Guimarães	 32	 21	 9	 5	 7	 24	 20
7-Belenenses	SAD	 30	 21	 7	 9	 5	 23	 22
8-Rio	Ave	 28	 21	 7	 7	 7	 32	 32
9-Portimonense	 27	 21	 8	 3	 10	 27	 32
10-Santa	Clara	 24	 21	 7	 3	 11	 28	 31
11-Tondela	 23	 21	 6	 5	 10	 26	 31
12-Boavista	 22	 21	 6	 4	 11	 16	 26
13-V.	Setúbal	 22	 21	 5	 7	 9	 18	 22
14-Desp. Aves 21 21 6 3 12 23 34
15-Nacional	 20	 21	 5	 5	 11	 20	 45
16-Marítimo	 20	 21	 6	 2	 13	 12	 25
17-Chaves	 18	 21	 5	 3	 13	 16	 30
18-feirense 14 21 2 8 11 13 31

  PTS  J V E D GM   GS

21ª joRnADA
Moreirense 1-1 fc Porto
Marítimo 0-1 desp. aves

Portimonense 0-1 rio ave
tondela 1-0 v. guimarães

braga 2-1 chaves
boavista 1-0 santa clara

Benfica 10-0 Nacional
feirense 1-3 sporting

v. setúbal 0-0 belenenses sad

taÇa da liga

final
2019/01/26  fc POrtO 1-1(1-3)g.P. sPOrting

taÇa dE POrtugal - MEias finais
      1ª mão 2ªmão
Benfica-Sporting        2-1 02/04 
fc Porto-braga 26/02  15:15 02/04

Fenerbahçe - Zenit        1-0 21/02  12:55
Rennes - Real Betis 14/02  12:55 21/02  15:00
Slavia Praha - Genk 14/02  12:55 21/02  15:00
Rapid Wien - inter 14/02  12:55 21/02  15:00
olympiacos - Dynamo Kyiv 14/02  12:55 21/02  15:00
FK Krasnodar - Leverkusen 14/02  12:55 21/02  15:00
Lazio - Sevilla 14/02  12:55 20/02  12:00
Galatasaray - Benfica 14/02  12:55 21/02  15:00
BATe Borisov - Arsenal 14/02  12:55 21/02  12:55
FC Zürich - Napoli 14/02  15:00 21/02  12:55
Club Brugge - Salzburg 14/02  15:00 21/02  12:55
Malmö - Chelsea 14/02  15:00 21/02  15:00
sporting - Villarreal 14/02  15:00 21/02  12:55
Plzen - Dinamo Zagreb 14/02  15:00 21/02  12:55
Celtic - Valencia 14/02  15:00 21/02  12:55
S. Donetsk - e. Frankfurt 14/02  15:00 21/02  12:55

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

22ª joRnADA
15/02 Rio Ave 15:30 Santa Clara
16/02 Nacional 10:30 Feirense
  V. Guimarães 13:00 Portimonense
  FC Porto 15:30 V. Setúbal
17/02 Moreirense 10:00 Tondela
  Belenenses SAD 10:00 Marítimo
  Chaves 12:30 Boavista
  Sporting 15:00 Braga
18/02 Desp. Aves 15:15 Benfica

REsUlTADos 21ª
09/02 Ac. Viseu 3-3 FC Porto B
  Farense 1-1 Leixões
  Penafiel 3-0 Braga B
  Benfica B 0-1 Académica oAF
10/02 e. Praia 2-0 C. da Piedade
  uD oliveirense 3-2 Mafra
  Paços Ferreira 1-0 Varzim
  Arouca 2-1 FC Famalicão
11/02 V. Guimarães B 2-2 Sp. Covilhã

22ª joRnADA
16/02 Varzim 6:00 Benfica B
  Cova da Piedade 10:00 Penafiel
  FC Famalicão 12:00 Ac. Viseu
17/02 Sp. Covilhã 6:15 Paços Ferreira
  Académica oAF 10:00 Farense 
  Braga B 10:00 Arouca
  Mafra 10:00 estoril Praia 
  FC Porto B 10:00 uD oliveirense
  Leixões 12:00 V. Guimarães B

lIgA: A ANálISe DA 21ª jorNADA

uma ronda histórica
10-0! Dez-golos-dez, senhores. Não se via tal 

desde 1964, quando o pequeno Seixal saiu da 
luz vergastado pelos mesmos números. tive-
mos, pois, de esperar 55 anos para que esta 
humilhação em forma de score voltasse a as-
solar os nossos relvados.
O que dizer mais sobre esta coça desportiva? 

O Benfica numa tarde/noite de inspiração divi-
na, tudo a sair bem, mérito absoluto; o Nacional 
numa amostra amadora, vergonhosa, com erros 
inaceitáveis até numa equipa de juvenis.
Os astros alinharam-se, como bem disse Bruno 

Lage, e o placard explodiu.
Para o Benfica foram só mais três pontos mas, 

numa jornada em que o FC Porto deixou dois 
em Moreira de Cónegos, fizeram toda a diferen-
ça para a nova roupagem da classificação geral.

Os campeões nacionais ainda comandam, mas 
nas últimas cinco jornadas cederam seis pontos: 
dois em Alvalade, dois em Guimarães e dois em 
Moreira. Só têm agora um ponto sobre a rejuve-
nescida equipa de Bruno Lage.

Coladinho aos dois de sempre continua o Sp. 
Braga. Desta vez, a equipa de Abel sofreu a bom 
sofrer para derrotar o Desportivo de Chaves. Es-
teve a perder já na segunda parte, mas o inevi-
tável Dyego Sousa e Claudemir perpetraram a 
tempo a reviravolta.
Mais fácil, ou pelo menos mais simples, foi a 

vitória do Sporting na Feira. É verdade que a pri-
meira parte dos de Keizer foi muito fraca, mas o 
autogolo de Briseño atirou a equipa da casa ao 
solo. Depois, foi só soltar a qualidade superlati-
va de Bruno Fernandes.
Os leões estão a nove pontos do FC Porto, a oito 

do Benfica e a sete do Sp. Braga, com o Morei-
rense sete pontos atrás. Ainda há esperança para 
este leão na Liga?
Menos bem do que o Sporting esteve o Vitó-

ria. De Guimarães. Perdeu em Tondela e somou 
mais um jogo sem golos marcados. Marcou qua-
tro nos últimos nove jogos e sempre pelo mesmo 
jogador. Tozé.
Luís Castro conseguiu empatar contra o FC 

Porto, mas a qualidade exibicional continua a 
oscilar. No meio-campo, é estranho ver a equi-
pa sem André André (por lesão) e Mattheus (por 
opção). Faltam ideias, falta criatividade.
Num dos bons jogos da ronda, o Rio Ave pas-

sou em Portimão e fez prova de vida, mesmo 
sem Carlos Vinícius (agora no Monaco), João 
Schmidt (vendido para o Japão) e Fábio Coen-
trão (lesionado).
O experiente Bruno Moreira marcou de calca-

nhar um dos mais belos golos da Liga. Os vila-
condenses subiram ao oitavo lugar.
Nota final para a segunda vitória consecutiva do 

Boavista – nunca tinha conseguido isso na Liga 
com Jorge Simão – e para a terceira derrota se-
guida do Marítimo. E mais preocupante do que 
perder em casa contra um opositor direto (Aves) 
é a pobreza exibicional da equipa de Petit.
Não houve mais golos, mas a ronda só ficou fe-

chada na segunda-feira com um «diplomático» 
nulo entre Vitória e Belenenses no Estádio do 
Bonfim.

A derrota em Anfield Road, diante do Li-
verpool, foi a gota de água na trajetória 

de josé mourinho em old trafford. Para o 
seu lugar entrou ole gunnar Solskjaer que, 
desde que assumiu o comando técnico dos red 
devils, já somou 10 vitórias e um empate. 

Alexis Sánchez fez, nesta segunda-feira, a ante-
visão do encontro do Manchester United diante 
do Paris Saint-Germain, a contar para a primeira 
mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, 
e foi questionado pelos jornalistas sobre aquilo 
que mudou com a saída do português. E tudo se 

justifica numa pala-
vra... “trabalho”.
“Nunca falei sobre o 

que se passa no bal-
neário. As pessoas di-
zem que é um milagre 
a forma como as coi-
sas mudaram mas eu 
não acredito em mila-
gres. Só acredito em 
trabalho e mais traba-
lho. E foi assim que 
fizemos”, assegurou 
o chileno, em decla-
rações reproduzidas 
pelo Mirror.

o Que mudou aPós a saída de mourinho? 
sánchez exPlica isso numa Palavra
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