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ESCOLA ENCONTRA MALA PERDIDA HÁ 60 ANOS DE ALUNA QUE SE TORNOU PROFESSORA
Um estudante da escola básica de North Canton, no Estado norte-americano do Ohio, encontrou uma mala perdida há cerca de 60 anos, entre uma
parede e um cacifo. De acordo com a Daily News, a escola aproveitou o “artefacto” para partilhar o que estava lá dentro e descobrir o que tinha acontecido ao aluno mistério que a tinha perdido. Numa primeira inspeção à mochila foi logo possível identificar a proprietária. Trata-se de Patti Rumfola, que
terá perdido a mala por volta dos 14 anos, ou seja, há cerca de 60. No interior da bolsa vermelha encontravam-se várias
moedas, lápis, canetas, borrachas, um lenço de pano, uma régua e uma caixa de pó compacto de maquilhagem.
VARIEDADE

AGENDA COMUNITÁRIA

CARNEIRO: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa
Inquietação, agitação. Amor: Ajude o seu companheiro, dando-lhe mais atenção. Que o seu sorriso ilumine todos em seu
redor! Saúde: Poderá ter problemas respiratórios. Dinheiro:
Esta não é altura para arriscar em negócios.
Números da Sorte: 1, 5, 8, 7, 10, 30
TOURO: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Uma nova amizade ou
uma relação mais séria poderá surgir. Que o futuro lhe seja
risonho! Saúde: A sua emoção será a causa de alguns desequilíbrios físicos. Dinheiro: A vida profissional está em alta.
Números da Sorte: 5, 1, 14, 18, 11, 2
GÉMEOS: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga Sincera. Amor: Um amigo poderá precisar de
desabafar consigo. Abra o seu coração e partilhe o que sente. Saúde: Beba mais sumos naturais. Dinheiro: Este é um
período em que pode fazer uma pequena extravagância,
mas não se exceda. Números da Sorte: 1, 21, 23, 29, 32, 33
CARANGUEJO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade. Amor: Saia e divirta-se mais com o seu
companheiro. Exercitar a arte de ser feliz é muito divertido!
Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro: Desejará presentear os seus familiares mais queridos.
Números da Sorte: 9, 14, 18, 22, 33, 44
LEÃO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. Amor: Escolha bem as amizades se não quer sofrer desilusões. Procure ter uma vida de paz e amor. Saúde: A rotina
poderá levá-lo a estados de irritação. Procure divertir-se e
relaxar mais. Dinheiro: Não se precipite nos gastos.
Números da Sorte: 11, 20, 28, 29, 30, 36
VIRGEM: Carta Dominante: a Imperatriz, que significa Realização.
Amor: A sua simpatia poderá despertar nos outros um sentimento mais forte por si. Olhe tudo com amor, assim a vida
será uma festa!
Saúde: Tendência para dores de barriga.
Dinheiro: Efetuará bons negócios.
Números da Sorte: 8, 12, 17, 19, 30, 48
BALANÇA: Carta Dominante: o Julgamento, que significa
Novo Ciclo de Vida. Amor: Encontra-se num período difícil,
mas a sua força de vontade para vencer esta fase será grande. Arrisque! O sucesso espera por si!
Saúde: A sua autoestima anda muito em baixo, anime-se!
Dinheiro: Boa altura para gastar no que mais gosta, mas com cuidado
que a vida está difícil.
Números da Sorte: 1, 14, 25, 36, 47, 49
ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Tenderá a partilhar mais as suas ideias e sentimentos
com o seu par.
Saúde: Cuidado com a linha, faça exercício.
Dinheiro: Os negócios serão propícios nesta altura.
Números da Sorte: 2, 15, 24, 26, 41, 42
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa
Concretização, Felicidade. Amor: Para que a sua relação
seja duradoura aposte no romantismo e compreensão. Desenvolva a sua clareza mental, emocional e espiritual.
Saúde: Beba mais leite, o cálcio é importante para os ossos.
Dinheiro: Tenha cuidado com a forma como canaliza os seus rendimentos. Números da Sorte: 4, 6, 19, 25, 32, 44

FESTA DO CHICHARRO NA FPM
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional do Chicharro no
dia 29 de fevereiro de 2020 às 19h. Preço: 25
chicharros. Para mais informações: Sandra:
514-758-9651, José Machado 514 803-4686.

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA O CANCRO
Angariação de fundos para o cancro organizada pela Sra. Alice Cabral será realizada no
sábado, dia 7 de março de 2020 às 19h na
missão de Nossa Senhora de Fátima. Para
Reservas: Ângelo ou Alice 514-695-8777.

JANTAR DA SEXTA NA CASA DOS AÇORES
A Casa dos Açores do Quebeque organiza os seus famosos
jantares da sexta-feira. 21 de
fevereiro de 2020: sopa de carne, carne assada (16) ou polvo
(18). Inclui sobremesa, café ou
chá. Depois do jantar, haverá
uma sessão de informação com
Emanuel Linhares (JOEM) e
Catherine Neves (Caixa Portuguesa Desjardins). Todos
são bem-vindos. Para reservas: 514-388-4129.

JANTAR DA SEXTA-FEIRA DO CENTRO
VENHAM TODOS JANTAR CONNOSCO!
Jantar tradicional no dia 21 de fevereiro
de 2020. A nossa ementa será: POLVO À
LAGAREIRO (20) ou FRANGO ASSADO
(15), sopa, salada, sobremesa e café.
Angariação de fundos para o Espírito
Santo em Anjou no dia 29 de fevereiro no Centro Roger Rousseau. Animado pelo Eddy Sousa e DJ XMen.
Reservas José Costa: 514 812-7617.

ELEIÇÕES NO
CLUBE ORIENTAL
Eleições para a direção do Clube
Oriental era no dia 21 de janeiro, e
agora passou para sexta-feira, dia 28
de fevereiro de 2020.
Neste dia haverá um jantar especial
para esta ocasião.
Para reservas: 514-342-4373.
FESTA DO SARRABULHO
NO CLUBE PORTUGAL
O Clube Portugal organiza a sua
festa tradicional do “Sarrabulho
à Clube” no domingo, dia 1 de
março de 2020 pelas 12. Haverá
música para todos os gostos.
Para mais informações podem
contactar o Clube Portugal: 514844-140
VIVA A MARCHA 2020
Interessadas em participar na Marcha das Mulheres da APC? Mulheres de todas as idades capazes de
mexer o pezinho, raparigas alegres
e bem dispostas, sem compromissos noutras atividades, são todas
bem-vindas, ensaios às sextas-feiras, atuações a partir do 23 de
junho. Junte-se a nós.
Venha viver a experiência!
Contacte: Connie na APC 514-844-2269 ou 514-2554849

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
A APC organiza um jantar, dia dos
namorados, sexta-feira 21 de fevereiro de 2020 às 19h. Ementa: sopa,
salada, bitoque ou bacalhau de cebolada e sobremesa. Animação musical EDDY SOUSA & XMEN.
Para marcações:
Otília: 514 816-4931,
Virgílio: 514 709-7868
Facebook.
FESTA DO CHICHARRO DE RABO DE PEIXE
A Festa do Chicharro dos Amigos de
Rabo de Peixe do Québec se realiza no
dia 28 de março de 2020 na grande sala
da Igreja de Nossa Senhora de Fátima
em Laval.
A festa será animada pelo conjunto Unique Touch, DJ Jeff Gouveia e o grupo
dos bailinhos de Rabo de Peixe.
Preço: adultos (40) e crianças (20).
Para bilhetes contactar Diane Borge: 514-549-4344 ou
António Calisto: 514-777-1551.
ESCOLA SANTA CRUZ
A Escola Santa Cruz organiza um
jantar no dia 14 de março de 2020
às 18h30. Animado pelo Conjunto
Seleção e Praias de Portugal. Preço: adultos, 35 livros; crianças dos
6 aos 12 anos, 20 livros.
Ementa: entrada bacalhau à brás,
sopa de legumes, lombo de porco
e sobremesa. Para mais informações: 514-844-1011.

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: Provável desentendimento com alguém que lhe é muito especial. Fale sobre o
que sente com carinho e honestidade. Saúde: Faça exercício
físico. Dinheiro: Provável descida do seu poder de compra.
Números da Sorte: 2, 8, 13, 25, 53, 59
AQUÁRIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Copas, que significa Proposta Vantajosa.
Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. O exemplo de um
lar harmonioso é a maior felicidade que lhes pode dar!
Saúde: Evite ambientes poluídos.
Dinheiro: Pode ter uma nova proposta de trabalho.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29
PEIXES: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão.
Amor: Uma relação que já está desgastada poderá terminar.
Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida!
Saúde: Possíveis dores no corpo, sem motivo aparente.
Dinheiro: Se gastar em demasia poderá não ter dinheiro para pagar as
contas que já são certas.
Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3
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O EQUIVALENTE A UM MÊS DE CHUVA CAIU EM 48 HORAS
Depois da tempestade, a segunda de uma semana, centenas de avisos de enchentes ainda estão em vigor, incluindo três “sérios” no oeste da Inglaterra, segundo a agência ambiental. Em alguns lugares, o equivalente a um mês de chuva caiu em 48 horas. Uma mulher de 55 anos, Yvonne Booth, foi encontrada morta
segunda-feira, anunciou sua família. Tomada pelas águas domingo perto de Tenbury, desde então tinha sido intensamente procurada pela polícia. Um recorde
foi estabelecido na Inglaterra com o “maior número de alertas de inundação em andamento e já registrados”, disse a EA. “Ainda não
acabou”, disse um de seus funcionários à BBC ontem, observando que outras “inundações significativas” eram possíveis.
CRÓNICA

O veneno da indiferença e radicalização
JORGE CORREIA

A

tualmente assistimos
ao retrocesso daquilo
que chamávamos de
Ocidente. Habituáramo-nos
a ver atrocidades em diversos cantos do mundo resultantes de conflitos
locais aos quais assistíamos impávidos e serenos, do alto da nossa suposta superioridade.
Liderados por um Estados Unidos da América
que se assumia como polícia do mundo e guardião dos preceitos da correção e da liberdade,
não víamos as ações por trás do pano que por
vezes degeneravam nos conflitos que tanto criticávamos, ou ignorávamos, por vontade própria
ou não, as intervenções mais ou menos tendenciosas que se faziam em alguns locais do globo
supostamente com o objetivo de paz, harmonia
e prosperidade. As consequências cedo ou tarde se manifestam, sempre em relação às ações
previamente feitas que originaram os eventos.
Não é, portanto, de estranhar a hipocrisia das
críticas e intervenções em regiões distantes que
se digladiam com armamento fornecido pelo
próprio Ocidente, que vinha mais tarde posicionar-se como juiz; ou, fruto da cupidez por
recursos naturais, manobrava-se e manobra-se
influências políticas que atuam de forma comercial e implacável, em que nada se faz sem
contrapartidas bem definidas e assumidas para
serem cumpridas. Enquanto isso as sociedades
ditas Ocidentais, mergulhadas no seu conforto
e presas à rotina de uma vida que lhes fornecia e fornece o essencial da vida material assim
como o supérfluo para gozo próprio, optam por
ignorar sobranceiramente tudo o que se passa à
sua volta. Mas, tal como um cancro, que no seu
desenvolvimento e evolução acaba por destruir
tudo à sua volta, a decadência chegou. Vemos

então as sociedades ditas Ocidentais entrar em
decadência demográfica, com a incapacidade
de renovar gerações; vemos os magros ou inexistentes crescimentos económicos sem que os
entendidos da matéria cheguem a um acordo
sobre as causas e as correções a serem feitas;
vemos as tensões nacionalistas recrudescerem
disparando para tudo que venha de “fora”; vemos, finalmente, ignorar o passado ainda recente e aceitarem-se ideias e posturas perigosas que tão recentemente, se tivermos em conta
a dimensão temporal da Humanidade, implementaram vergonhosas, cruéis e sanguinárias
ações que tantas vítimas causaram.
A indiferença é assim um veneno que corrói.
Corrói o nosso âmago criando a ilusão que a
moral, a ética e o bem em geral são moeda de
troca para o nosso bem-estar individual imediato.
Querem a prova?
Procurem e leiam livros, notícias ou relatos
orais ou escritos sobre o ambiente que se viveu até Hitler se instalar no poder e produzir a
tragédia que todos conhecemos e muitos, ainda
vivos, assistiram em pessoa. A indiferença face
às pequenas injustiças que acontecem no dia a
dia; a pequena ação que deixamos passar para
não nos incomodarmos; ignorar as tentativas
de implementar diretivas ou leis que ofuscam
o escrutínio das instituições democráticas e
respetivos mecanismos de controle, equilíbrio
e independência de poderes; o olhar para o
lado face à atitude arrogante e inescrupulosa
de políticos, governantes até ao vulgar e obscuro cidadão, produzirão necessariamente uma
tragédia, não se sabe em quantos atos, mas não
deixará de a produzir.
Como evitá-la ou minimizá-la?
Começar desde já a evitar tudo aquilo que
nos fere a consciência, mesmo que seja fundamentada em algo correto que defendemos. O
ativista ambientalista que destrói propriedade

ou outros bens no seu protesto é tão criminoso
quanto o incendiário que destrói a floresta através do fogo. Não nos deixemos cair também
na imoderação das ideologias que se apregoam
como donas e portadoras da verdade. Temos a
inteligência para analisar e a consciência para
julgar. Não há perfeição, mas a indiferença e
falta de bom senso é tão nefasto quanto a radicalização de posições, que impossibilitam o
consenso e consequentemente a vida em sociedade.
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TAP REENCAMINHA PASSAGEIROS QUE VOAVAM PARA CARACAS
“A TAP cumprirá a legislação em vigor, transportando, através de outras companhias aéreas, os passageiros que regressariam a Caracas. A companhia está
a avaliar soluções para os milhares de passageiros que tinham reservas nos voos seguintes”, adiantou a companhia aérea. Esta segunda-feira, a TAP disse
“não compreender” a suspensão por 90 dias de voos para a Venezuela que lhe foi aplicada e garante que esta é uma “medida gravosa”, que prejudica os passageiros. “A TAP não compreende as razões desta suspensão da operação para a Venezuela por 90 dias, uma vez que cumpre todos
os requisitos legais e de segurança exigidos pelas autoridades de ambos os países”, salienta fonte oficial da empresa.
CRÓNICA

A Feira da Ladra
JOSÉ DA CONCEIÇÃO

A

Feira da Ladra teve inicio no chão da Feira, ao
Castelo, provavelmente
em 1272, tendo mais tarde passado para o Rossio. É no ano
1552 que surge uma primeira
notícia da realização da Feira no Rossio, na
Estatística Manuscrita de Lisboa. Em 1610
aparece a designação Feira da Ladra numa
postura oficial.

Depois do terramoto de 1755 instalou-se na Cotovia de Baixo ‘atual Praça da Alegria’, estendendo-se mesmo pela Rua Ocidental do Passeio
Público.
Em 1823 foi transferida para o Campo de San-

tana, onde esteve apenas cinco meses, voltando virgem em árabe diz-se
para a Praça da Alegria.
‘al-aadraa’. Esta palavra, ouve-se repetidamenEm 1835 voltou para o Campo de Santana, onde te na ‘Nursat’, o canal televisivo dos Maronitas
se conservou até 1882, antes de passar para o ‘Católicos’ do Líbano.
Campo de Santa Clara, às terças-feiras, e, desde
1903, também aos sábados. Para quem ainda não
sabe, que o nome da Feira da Ladra em Lisboa
não tem nada a ver com ladras ou ladrões, mas
sim com a língua árabe.
De facto a Feira da Ladra remonta ao século
XIII ‘ou mesmo antes’, quando a língua árabe
era ainda familiar em Lisboa, apesar das barbaridades cometidas pelos cruzados, que a conquistaram aos Mouros.
A conquista “cristã” de Lisboa em 1147 foi
um desastre para a cidade. Diz-se que o nosso primeiro rei, impotente perante o assalto
assassino à população de Lisboa, que vivia
civilizada e em comunidade com os cristãos
arabizados, sofreu por ver os seus aliados
do Norte da Europa, que não distinguiam
as pessoas, e para eles todos eram infiéis e
inimigos, que se deviam matar impiedosamente.
Afonso Henriques queria, sim, a cidade, mas
não queria o genocídio. Enfim, entre mortos e
feridos, alguns escaparam e a feira passou a ter
o seu nome: Feira da Ladra, que realmente quer
dizer Feira da Virgem ‘a Mãe de Jesus’, pois a

SAL DE POLO A POLO

Ainda os velhinhos jornais em papel
RODRIGO
SILVA

O

s jornais, na
sua versão
em papel,
estão num já bem
documentado declínio. A tendência é transversal às mais variadas
geografias e tipos de publicação,
periódicas ou diárias, de informação geral ou especializada.
Em Portugal, segundo dados do
INE, entre 2011 e 2017, o total de
exemplares em papel vendidos desceu 40%. Até o líder destacado por

larga margem, o mui nobre Correio da Manhã, viu os seus números descerem de 87.125 exemplares
vendidos, em 2017, para 80.324
em 2018, uma descida de 7.8%. No
mesmo ano, as vendas do Expresso,
líder na sua periodicidade, encolheram 9.2%.
Alguns jornais conseguiram atenuar a quebra na procura, oferecendo conteúdo de qualidade nas
suas versões digitais, com acesso
condicionado por uma paywall.
Afastaram-se, assim, do seu modelo
de negócios tradicional, devastado
pela fuga de receitas da publicidade

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a
vos servir na vossa
língua: português,
francês e inglês

para as gigantes da internet. É também o caso do New York Times e
do Wall Street Journal, publicações
que ultrapassaram - umas excecionais - duas milhões de subscrições
digitais, o último no início deste
ano.
Outros modelos de negócio, não
fundamentados na obtenção de lucro e, com uma assumida função
social, também se têm afirmado
como uma tábua de salvação para o
ecossistema mediático. É o caso do
ProPublica, nos EUA, ou, por cá, da
plataforma Fumaça.
Na América, onde por vezes parece
haver mercado para tudo, a cadeia
de cafés Starbucks deixou de ter
jornais nas suas lojas e a tendência
estende-se aos grandes supermercados. Até recentemente a aliança entre retalhistas e as publicações impressas funcionava, numa lógica de
cross-selling vantajosa para ambas
as partes. Hoje, essas empresas estão a desalojar as bancas de jornais,
procurando colocar outros produtos
mais lucrativos.
Foi já num cenário de devastação
económica deste ofício que fui jornaleiro, um dos meus primeiros trabalhos, há alguns anos, numa histórica tabacaria da baixa lisboeta.
Escuro ocre ainda, depois de um
galão matutino, e de separadas as

encomendas para a Gulbenkian,
para o Supremo Tribunal de Justiça,
para Associação de Futebol de Lisboa e para um galego abastado que
vivia no Chiado, era tempo de ler
as manchetes internacionais. E que
privilégio era vislumbrar o mundo
antes dos destinatários finais, mesmo que os jornais muitas vezes se
desatualizassem no exato momento
em voavam da gráfica.
Tenho subscrições digitais de jornais portugueses. Quero estar informado em tempo real e ter a possibilidade de ler onde quiser, quando
quiser. Mas o acesso a um jornal
em papel consubstancia uma leitura
horizontal, o que permite, portanto,
tecer um fio condutor dos eventos e
assimilar a espuma dos
dias cronologicamente. É esta suspensão da informação em blocos inteligíveis e com um encadeamento
lógico e cronológico que nos permite pensar o que é lido, ao invés de
consumirmos informação em barda.
Talvez este texto tente nostalgicamente e de forma ténue pôr
cobro, só por capricho ou resistência vã, a uma mudança anunciada, mas não esquecerei certamente o cheiro da tinta culta nas
manhãs da minha juventude enquanto jornaleiro.
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BASE MILITAR COM TROPAS AMERICANAS ATINGIDA POR MÍSSEIS EM BAGDAD
Pelo menos quatro mísseis terão este domingo atingido uma base militar com soldados norte-americanos em Bagdad mas sem causar vítimas mortais,
de acordo com um porta-voz do exército citado pela Reuters. Este será o mais recente ataque cujo alvo são instalações americanas no Iraque. Os Estados Unidos têm atribuído responsabilidade por estes ataques a grupos paramilitares apoiados pelo Irão. Ninguém assumiu, ainda, a autoria do ataque.
Recorde-se que pelo menos oito pessoas morreram em janeiro depois de três mísseis terem atingido o Aeroporto Internacional de
Bagdad, três dias após um ataque à embaixada norte-americana na capital iraquiana por manifestantes pró-Irão.
CRÓNICA
Mercredi, le 19 Février 2020

Crónica Dia do Rádio
JOÃO APARECIDO
DA LUZ

E

ste texto foi lido na
Rádio Cairo Internacional do Egito no dia
do Rádio, quinta-feira, dia
13 de fevereiro.
Hoje, dia 13 de fevereiro, comemora-se o Dia
Internacional do Rádio. Coube à ONU, Organização das Nações Unidas anunciar publicamente
ao mundo em 2011, a data que homenageia este
veículo de comunicação tão importante. Em 13
de fevereiro de 1946 era inaugurada a Rádio das
Nações Unidas, e o dia 13 foi então proclamado
como o Dia Mundial do Rádio.
Apesar de vivermos num mundo digital, o rádio continua sendo uma ferramenta de alcance
ilimitado. Chega a milhões de pessoas, em tempo real, levando informações dos mais diversos
e controversos assuntos. As mensagens chamam
a atenção para acontecimentos que possibilitam
aos ouvintes, externar suas opiniões, seja num
grupo de amigos ou mesmo diretamente com o
programa que está sendo levado ao ar naquele
momento. Esta interação com a emissora coloca
os radiouvintes em perfeita sintonia com o apresentador e permite que as pessoas possam emitir
suas opiniões ou mesmo sugerir uma pauta. É
esta empatia que faz a diferença no rádio.
Muito se tem falado que o rádio está acabando,
mas se observarmos bem, esta tese cai por terra.
A tecnologia não consegue chegar aonde chega
o rádio. Ele está presente nos bares, no carro, nas
caminhadas, na cozinha, na sala e até no banheiro. O rádio faz companhia a muitas pessoas informando hora, previsão do tempo, dicas sobre o
trânsito. Ele nos acompanha em todos os lugares.
Historicamente, o rádio é o maior celeiro daquelas pessoas que hoje estão na televisão fazendo sucesso. Os primeiros ensinamentos de
comunicação de tais pessoas, sem dúvida vieram
do rádio. É o trampolim para um apresentador
galgar um programa de TV.
Por outro lado, o radialista deve manter uma
postura de imparcialidade nos acontecimentos
que descreve evitando tomar partido. A ética
deve ser exercida com base nos bons princípios

e com amor à profissão, zelo, dedicação e carinho ao
público ouvinte.
O rádio consegue
chegar a camadas
de povos mais carentes por ser uma
mídia de acesso
popular e de custo baixo, sem impedir ou excluir
qualquer que seja
seu ouvinte, e com
isso, torna-se uma mídia democrática onde todos Nossos cumprimentos pelo Dia do Rádio a todos radialistas.
têm direito de usufruir.
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“É UMA IRRESPONSABILIDADE E UMA INSENSIBILIDADE OFERECER-SE A MORTE”
O líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, esteve reunido, na manhã desta terça-feira, com o presidente do Partido Socialista (PS), Carlos César, no Largo do Rato, em Lisboa. Após a reunião, o presidente do CDS revelou aos jornalistas que apelou “à veia humanista do PS” para que “no debate
sobre a eutanásia possam afirmar o valor da vida contra uma cultura de morte e de descarte”. “É de uma irresponsabilidade e de uma insensibilidade social
oferecer-se a morte a pedido de um doente quando ele não sabe, nem conhece, nem tem ao seu dispor todos os cuidados
médicos necessários para tratar o seu sofrimento, a sua doença, numa situação de verdadeiro desespero e aflição”, atirou.
COMUNIDADE

São Valentim na comunidade
TELMO BARBOSA
SYLVIO MARTINS
JOÃO ARRUDA
HUMBERTO CABRAL

para haver noites como estas necessita de um
Capitão para o barco, mas que nada aconteceu
na ultima assembleia para novos diretores, e es-

E

ntre nós, o Dia dos Namorados celebra
o amor, a paixão e a partilha de sentimentos entre amantes. Todos os anos,
no dia 14 de Fevereiro, ocorre a azáfama da
troca de chocolates, envio de postais e oferta
de flores.
Muitos casais planeiam jantares românticos,
noites especiais e fazem planos para surpreender e agradar à sua «cara-metade». Há também
quem escolha este dia para se declarar à pessoa
amada e também quem avance com pedidos de
casamento, embebido pelo espírito do dia.
Nós os quatro fizemos um apanhado das festas
através da comunidade:
S. VALENTIM NO ORIENTAL (T.M.)
pera que o próximo dia 28 de fevereiro seja mais
O Oriental realizou no sábado 15 de fevereiro
positivo, para navegar para além do tempo, para
mais um baile de S. Valentim, a casa não estadar aos sócios e amigos noites como esta.
va completa mas os poucos tiveram o prazer
FORÇA ORIENTAL.
de saborear um bom jantar do Chefe SILVA e
sua equipa. A música esteve a cargo do DJ Jeff
CASA DOS AÇORES (S.M.)
Gouveia, que mais uma vez, fez um trabalho de
Pela primeira vez, festejei o meu São Valentim
verdadeiro profissional. O Presidente frisou que
na Casa do Açores do Quebeque na sexta-feira

14 de fevereiro, e fiquei surpreendido pela qualidade de acolhimento, e pela animação do DJ
Jeff Gouveia que apresentou um espetáculo de
alta qualidade, sem esquecer que o jantar foi sa-

boroso desde o início até ao fim. Tive um grande
prazer de estar presente nesta linda festa dedicada aos namorados e podemos sempre ver a alta-qualidade em todos os aspetos desta associação
que é a Casa dos Açores. Parabéns e até à próxima.
GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO ESTRELAS DO ATLÂNTICO (J.A.)
O Grupo Folclórico e Etnográfico Estrelas do
Atântico é o Mordomo do Espírito Santo de La-

Mercredi, le 19 Février 2020
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MAIS UMA CRIANÇA COM SUSPEITA DE CORONAVÍRUS EM PORTUGAL
Há mais um caso suspeito de infeção por novo coronavírus em Portugal. Trata-se de uma criança que, após avaliação clínica e epidemiológica, foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Num comunicado enviado ao Notícias ao Minuto, a Direção-Geral da Saúde (DGS) a menor em causa
regressou, recentemente da China. Tal como nos restantes casos, serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional
de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA). Recorde-se que o Hospital Dona Estefânia é o hospital de referência pediátrico para estas
situações.
COMUNIDADE

val e organizaram uma grande festa na Igreja de
Nossa Senhora de Fátima. Com um grande artista Tony Câmara e um grande perito em som, DJ
Alex Moreira. Os dois fizeram abanar a cabana
para agradar todos os presentes.
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DO CANADÁ (J.A.)
Sexta-feira a Associação Portuguesa do Cana-

CENTRO COMUNITÁRIO DE ANJOU (H.C.)
Em anjou a festa de S. Valentim é sempre muito
boa. Boa música com Júlio Lourenço e um saboroso jantar confecionado pela equipa de cozinha
do Centro Comunitário do Espírito Santo.

festejar este lindo dia dos namorados.
ESTRELA DO OCEANO (J.A.)
É tradição que o restaurante Estrela do Oceano
organiza a festa dos namorados de uma manei-

dá teve casa cheia, o
jantar dos namorados era de alta qualidade e Eddy Sousa
e DJ XMen apresentaram um grande
show onde havia de
tudo, jovens e idosos todos em harmonia, todos a

ra muita romântica e com uma ementa bastante
“amorosa”. Júlio Lourenço animou todos os presentes com lindas canções românticas e fez bater
o pé para todos. Parabéns.
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REVELADO O VALOR DA MESADA QUE RONALDO DÁ A GEORGINA RODRÍGUEZ
Foram revelados novos pormenores sobre a vida privada de Cristiano Ronaldo e da sua companheira, Georgina Rodríguez. O programa ‘Viva La Vida’, do
canal espanhol Telecinco, diz ter conseguido saber qual o valor da mesada que o jogador português dá à namorada para as suas despesas e para as despesas da família. De acordo com o formato, agora citado pela imprensa italiana, CR7 disponibiliza a Georgina cerca de 100 mil euros todos os meses. O mesmo
programa dá ainda conta de que a modelo tem outras formas de sustento. Por exemplo, Georgina cobra 100 mil euros por cada
entrevista exclusiva e cada publicação patrocinada na sua conta de Instagram pode custar às marcas mais de oito mil euros.
COMUNIDADE

Noite Inesquecível com Kassio no
Clube Portugal para o São Valentim

se estenderá depois por Suiça, França, Londres e E, um presidente que é sempre ativo na comunidade, ajudando toda a comunidade com o rancho
obviamente por Portugal.
m 2018 o Kássio veio, “Deus deixou Escrito” 20 anos de Conquistas, folclórico e a sua pessoa ajudando vários festipela primeira vez, a será o nome escolhido para este ano muito espe- vais através da província do Quebeque.
Montreal com o Festi- cial para Kássio.
Nesta noite tivemos um grande “show” do Kásval Portugal, e gostei da sua
maneira de ser no palco, em
2018 veio uma segunda vez
para o aniversário da Casa
dos Açores do Quebeque e ao mesmo tempo
veio a festa do jornal A Voz de Portugal, na
inauguração da Livraria das Memórias.
E, finalmente, Kássio celebra 20 anos de Carreira este ano, que já iniciou em Fevereiro uma
intensa Tour aos Estados Unidos, Canadá e que
SYLVIO MARTINS

E

Sábado, 15 de fevereiro no Clube Portugal de
Montreal, festejou-se em grande o Dia dos Namorados com um grande artista de renome internacional. Sempre gostei do Clube Portugal em
Montreal, em primeiro, pelo maior Rancho Folclórico em Montreal e a sua longa história nesta
comunidade, também é agora o mais antigo da
comunidade, ativo.

sio e fez uma linda homenagem ao Roberto Leal
cantando alguns dos seus sucesso. E, ao mesmo
tempo tivemos a oportunidade de estararmos
presente com o filho do Roberto Leal que é muito simpático. O jantar foi formidável e a noite
inesquecível. É pena que não havia nenhum representante de outras associações presentes para
ouvir e contratar este grande artista. Parabéns.
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SÉRIE DE ‘DIABLO’ A CAMINHO DA NETFLIX
Uma atualização da página de LinkedIn do co-presidente da Blizzard Studios, Nick van Dyk, deixou os fãs de ‘Diablo’ em polvorosa, praticamente confirmando que está a ser desenvolvida uma série de animação baseada na série para a Netflix. “Produtor executivo de ‘Diablo’, uma adaptação para televisão
de uma propriedade intelectual da Blizzard Entertainment, em estilo anime. A série está atualmente em pré-produção para distribuição global pela Netflix”,
pode ler-se nas conquistas de carreira de van Dyk. Ainda não há qualquer confirmação nem da Blizzard ou da Netflix mas, dado que
a informação vem por via de um executivo de uma das divisões da produtora, é bem possível que se venha a confirmar.
CRÓNICA
Mercredi, le 19 Février 2020

DESPENALIZAÇÃO DA EUTANÁSIA
PROF.ª MARIA DA
CONCEIÇÃO BRASIL

E

stamos, então, perante
a realidade da Despenalização da Eutanásia. Quem nada sabe sobre
assunto tão melindroso e íntimo convém que seja esclarecido. Aqueles que
já estudaram e refletiram sobre esta questão,
saberão que neste momento da vida do nosso
País nada há a fazer para conter o inevitável
– a morte a pedido da pessoa que, na posse de
todas as suas faculdades, pede para deixar o
mundo físico.
As mais diversas religiões já entraram em campo para se fazerem ouvir. Talvez, não necessariamente, arrastando ainda símbolos de um poder
que têm perdido nos últimos – ou mais – tempos.
Farão o seu trabalho. Grupos da sociedade civil
também virão a terreiro pronunciar-se contra ou
a favor da Eutanásia. Uns empenhados verdadeiramente; outros sem conhecimento real; outros,
ainda, por hipocrisia. Alguém ganhará esta questão vendo reverter na Assembleia da República
o diploma que dirá sim à despenalização da Eutanásia? Não. Está decidido. É já um facto consumado. Chegou, portanto, o momento de cada
pessoa, devidamente esclarecida, tomar medidas
para que a sua vontade seja cumprida em qualquer circunstância e situação da sua vida privada
e íntima. O homem é um ser livre. Ou melhor,
vem ao mundo como alguém que traz consigo
a capacidade de tomar as suas próprias decisões
de forma consciente e responsável. Nasce dependente, é verdade, mas muito rapidamente passa a
poder conduzir o seu próprio caminho de vida,
seja no sentido do bem ou no do mal. Quando a
vida começa a esvair-se do corpo de um homem
ou mulher de qualquer idade, com o consequente
sofrimento e dor que a acompanha, há que dar a

este ser humano, que “grita” em silêncio pedindo
ajuda, as melhores e mais eficazes respostas no
tempo que parece que falta a todos – doente, médicos, enfermeiros e família. Mas, muito antes
de chegarmos a estes momentos finais há várias
etapas com as respetivas respostas que devem
ser cumpridas. Testamento Vital, um documento
a que todos têm acesso e no qual a pessoa que
o faz decide sobre o cumprimento de um conjunto de desejos próprios e só dela que ninguém
pode alterar. É feito em vida e na posse de todas as faculdades da pessoa que o fez e assinou.
Já foi devidamente esclarecida a sua existência
e dado conhecimento a todos os habitantes do
nosso País que é Portugal? Ou só os “letrados”
o conhecem? Desistência dos tratamentos recomendados pelo médico que assiste a pessoa
doente por opção deste. Creio que é explicado
ao paciente com doença grave ou terminal que o
pode fazer. E sei, e outros também o saberão, que

por vezes os tratamentos são tão dolorosos e/ou
agressivos que é o próprio a pedir a sua suspensão. Viverá calmamente até o “seu dia chegar”,
como o diriam os antigos.
Cuidados Paliativos. Há anos que ouvimos falar no controle da Dor e nos Cuidados Paliativos.
A Dra. Teresa Flor de Lima que eu considero a
mãe da introdução da Unidade da Dor na Região
Autónoma dos Açores, Unidade esta que levou à
implementação dos Cuidados Paliativos no Hospital do Divino Espírito Santo, lutou encarniçadamente contra todos e tudo para que chegássemos aqui – Despenalização da Eutanásia – bem
informados e com uma sólida estrutura de apoio
a fim de não aceitarmos a morte a pedido.
Portanto, temos instrumentos à nossa mão para
evitar que a Eutanásia se transforme num hábito
natural como aconteceu com o aborto (morte de
um inocente) quando a prática do aborto foi despenalizada.
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ESTE É UM DOS NOVOS E PROMISSORES PROTÓTIPOS DA TCL
A TCL era uma das empresas que prometia apresentar grandes novidades durante o Mobile World Congress. O evento acabou por ser cancelado depois
de múltiplas empresas apresentarem reservas em viajar devido ao surto de coronavírus, o que nos impediu de ver o dispositivo que pode ver acima. Diz
o CNet que as imagens mostram um modelo do 3D de um protótipo a ser desenvolvido pela TCL e o qual seria alegadamente apresentado no evento
de Barcelona. Em vez de um smartphone de ecrã dobrável, o dispositivo em questão terá um ecrã deslizante que permite que
seja usado enquanto tablet.
CRÓNICA

CASAL DA SEMANA

Teatro do Estado
ANTÓNIO PEDRO COSTA

F

iquei abismado com
a notícia, em parangonas e com ar triunfalista, acerca da proposta
da criação de uma entidade
pública empresarial para o
aparecimento de uma companhia de teatro
nos Açores, com sede em Angra do Heroísmo. Mesmo só à boa maneira esquerdizante,
e ainda por cima, tudo isto em memória da
antiga deputada Zuraida Soares e em complemento da homenagem feita pela Diocese
de Angra.
Ao que havíamos de chegar, pois criar companhias de teatro oficiais, nunca deverá ser
competência do Estado e neste caso particular
da Região, pois seria centralizar a produção
cultural, criando companhias de Estado, em
vez de apoiar o desenvolvimento de um tecido
cultural plural e independente nos Açores.
O dinamismo cultural nos Açores é por demais evidente e sua capacidade de evoluir será
maior, se lhe forem facultados os meios. Ao
criar uma companhia oficial nas nossas ilhas,
com a sua sede, seja que lugarejo for, mesmo
no mais recôndito espaço de um pequeno espaço açórico, ou numa grande cidade, vai dar
ao mesmo, dado que é castrar a oportunidade
de se desenvolver um sector naturalmente ativo e empreendedor.
Compete, como é óbvio, aos poderes públicos, Governo Regional, através da Secretaria
Regional da Educação e Cultura, bem como às
Câmaras Municipais e às Juntas de Freguesia
fomentar a cultura, através de apoios adequados aos agentes de produção e criação independentes por concursos, porque só assim se
garante que o setor continue a caraterizar-se

pela necessária criatividade.
O BE veio pomposamente numa conferência de imprensa dizer que é chegada a altura
de termos na Região um grupo de teatro profissional, propondo que o executivo açoriano
crie um grupo de teatro profissional, através
de uma entidade pública empresarial regional,
e definindo mesmo os seus estatutos.
Entre eles, está a obrigatoriedade de o grupo,
com sede na ilha Terceira, levar anualmente,
pelo menos, duas peças de teatro a cada ilha
do arquipélago.
Com isto, entende o BE que a perspetiva é de
complementar a atividade dos grupos existentes, até com o objetivo de, num futuro mais ou
menos próximo, termos ainda mais grupos de
teatro amador.
Por outro lado, com isso, pretende o Bloco de
Esquerda, no seu entendimento político, que
este grupo de teatro profissional tenha uma
componente fortemente pedagógica, não só ao
garantir a formação aos grupos de teatro amador, mas também levar o teatro cada vez mais
a uma maior variedade de públicos.
Depois vem justificar que a intenção de sediar
o grupo profissional de teatro na ilha Terceira
é por terem em conta a grande tradição que
a ilha tem no desempenho de artes cénicas,
desde grupos de teatro amadores, já há muito
conhecidos, com longa existência, e também
pelo próprio caráter espontâneo associado às
danças e bailinhos de Carnaval, que acabam
por ser a maior manifestação do país em termos de teatro amador.
É preciso não esquecer que, por norma, tudo
o que é oficial e dependente do Estado fica sujeito a interferências políticas e as suas estruturas são normalmente muito mais caras e com
um funcionamento burocratizado, fazendo-nos
lembrar as estruturas de criação estatais que
pululavam por terras além da cortina de ferro.
Na cultura, como em muitas outras áreas da
sociedade, os agentes culturais têm tido criatividade quanto basta, a avaliar pela intensa e
excelente atividade no âmbito cultural que tem
acontecido por estas ilhas todas, o que é um
bem imorredouro que muito carateriza a cultura açoriana. São muitos os exemplos da qualidade da produção do sector cultural, em que
os promotores independentes levam a cabo nas
nossas comunidades, sem necessidade da asfixiante e descabida tutela governamental.
Não pode uma ideologia ir contra a corrente
e impor um modelo de produção cultural, pois
é precisamente aquilo que que a cultura não
deve ser. Importa, isso sim, dotar os agentes
culturais das ferramentas indispensáveis para
continuarem a desenvolver com grande criatividade e inovação nas mais variadas áreas
culturais os bens culturais que o público avidamente absorve.
Com os apoios oficiais adequados os agentes
culturais têm capacidade e engenho para continuarem a fazer dos Açores uma Região de
referência no contexto nacional. À Região não
deve competir substituir a iniciativa privada,
mas acima de tudo apoiá-la.
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NOVO GALAXY FOLD ESTÁ PREVISTO PARA O VERÃO
Não é a primeira vez que surgem rumores de que a Samsung se encontra a desenvolver um sucessor do Galaxy Fold mas, de acordo com novas informações,
parece que o dispositivo tem previsão de ser lançado em julho. De acordo com o site sul-coreano Ajunews, o Galaxy Fold 2 encontra-se a ser desenvolvido
com nome de código “Champ”, tendo alegadamente um ecrã de 7.7 polegadas e uma nova tecnologia de câmara que permite que o sensor fique por baixo do
vidro. Tal como acontece com o sensor de impressões digitais. Ainda é cedo para confirmar estas informações mas, de acordo com o
fundador e CEO da Display Supply Chain Consultants, Ross Young, parece que oontinuará a ter um preço demasiado alto.
CRÓNICA

Como comprar decorações com confiança
dutos e estilos no mercado não é
para menos que fiquemos confusos
e nos perguntemos. Por onde devo
u a n d o começar? Qual é o meu estilo de
chega a decoração favorito? Devo comprar
altura de isso? Não querendo comprar sem ter
nos
aventurar- a certeza que é adequado para o seu
mos a fazer com- lar, e acabando saindo da loja sem
pras para decoração do nosso lar, comprar nada. Você pode relacionem sempre é coisa fácil. A maio- nar com isso? Não está só, pois faz
ria das pessoas sentem inseguran- parte da maioria das pessoas. Mas
ça causando confusão e até mes- não desespere pois há métodos para
vos ajudar no processo tornando a
mo frustração.
Com tanta escolha variada de pro- experiência agradável, desenvolver
ANABELA
MEDEIROS

Q

o seu senso de criatividade, confiança e disfrutar e gostar da decoração
do seu lar tendo prazer em partilhar
o seu lar com familiares e amigos.
Determinar o que você mais gosta? O que lhe atrai mais? Tal como
quais são as suas cores favoritas?
Cores que o faz sentir feliz. Prefere
de cores pastéis, cores escuras? Ou
acha que as cores pastéis são cores
sem interesse? Ou preferia ter cores
mais vivas. Começar a notar o que
atrai mais e que mesmos elementos
se repetem.
PREPARAR UM PLANO
Durante o processo será importante identificar o que gosta mais, naturalmente você vai começar a ver
as coisas que gosta mais. Gosta de
madeira mais clara ou escura? Materiais claros, escuros, com padrões
ou simples. Antes de se aventurar
a fazer as compras, sempre melhor
tirar as medidas das mobílias que
você tem intenção de decorar, assim
desta forma você compara as decorações com as boas dimensões.
Identificar o que já tem assim será
mais fácil se concentrar somente no
que você precisa, identificar se tem
espaços vazios que necessitam algo

ou tem muito duma coisa e você
tem que alternar.
COMPRAR A DOBRAR
Comprar a mais, não há problema nem vergonha se você comprar
uma varieda de produtos para poder
testar na sua casa. Como você está
no processo de experimentar e se
adaptar à decoração, não hesite em
seguir este conselho, não há nada de
mais. O objetivo é trazer a loja para
sua casa e experimentar até encontrar o que fica melhor porque não
é sempre fácil visualizar o efeito
final. Mais, não se esqueça de verificar a política de reembolso das lojas, pois alguns lugares só oferecem
crédito da loja.
NÃO TENHA
MEDO DE REPETIR
Isso não quer dizer que tudo tem
que ser o mesmo mas é importante
ter um fio condutor. Encontra fios
comuns, por exemplo cores, as cores de acentos devem ser repetidas
na casa de forma coesa.
DIVERTA-SE
Não tenha medo de experimentar,
diverta-se a mudar coisas de lugares
e talvez ficara surpresa(o) do efeito
que fará.
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GUIA DO CONSUMIDOR

Agências de viagens

agência
ALGARVE

imóveis

Renovações

Notários

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

MAITRE

EDUARDO DIAS
4270 St-Laurent #200

Seguros / Financeiros

Seguros / Financeiros

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

assure-toi.ca

Tel.: 514.985.2411

Agências funerárias

- Reforma
- Investimentos - REER-CELI

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

GILBERTO
ESPECIALISTA EM

Importadores

RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

T.: 514.668.6281

Renovações

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR

MIGUEL: 514.835.8405
FERNANDO: 514.944.5102
info@beiranova.ca

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Restaurante

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

INFORME-SE NOS NOSSOS
SERVIÇOS DE MONUMENTOS

STEVEN OU ÉLIAS
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164
www.ferma.ca
Mercearias

TONY: Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

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

SEMPRE MAIS PERTO DE SI

Dentista

4031 De Bullion, Mtl, Qc

T.: 514-849-3808

Monumentos

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

Paulo F. Gonçalves

T.: 514 884.0522

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS

T.: 514.495.3284

ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

T.: 450.681.0612

ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ

T.: 514.844.2269

ASS. PORTUGUESA DE LASALLE

T.: 514.366.6305

ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE

T.: 450.435.0301

ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE

T.: 514.237.3994

CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE

T.: 514.388.4129

CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

T.: 514.353.1550

CÍRCULO DE RABO DE PEIXE

T.: 514.843.8982

CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL

T.: 514.342.4373

CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL

T.: 514.844.1406

COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL

T.: 514.619.5932

FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL

T.: 514.923.7174

LIGA DOS COMBATENTES

T.: 514.844.1406

SPORT MONTREAL E BENFICA

T.: 514.273.4389

CENTRO

T.: 514.842.8045

ESCOLAS

INFORME-SE
SOBRE
OS NOSSOS
PREÇOS

PORTUGUESA DE LAVAL
SANTA CRUZ

FILARMÓNICAS

DIVINO ESPÍRITO SANTO
PORTUGUESA DE MONTREAL

T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011
T.: 514.844.1774
T.: 514.982.0688

PALAVRA CRUZADA

7 8 2
3
3
9
1

8
A MERCEARIA DAS
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

INFORME-SE SOBRE OS NOSSOS
PREÇOS A PARTIR DE 40$/S

AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO

SUDOKU

Contabilista

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS

4701 St-Urbain, Montreal
Tel.: 514.842.3373
www.saetfils.com

Doença Grave
Invalidez | Vida

PLANO POUPANÇA

Padaria

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

SEGUROS

www.acaixa.ca
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RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Bacalhau grelhado com brócolis e batata

DIFICULDADE: FÁCIL | PREPARO RÁPIDO (ATÉ 30 MINUTOS) | RENDIMENTO: 1 PORÇÃO

INGREDIENTES:
200 bacalhau dessalgado; 1 porção de brócolis (4 buquês pequenos); 1 unidade de cebola; 1 colher (sopa) de alho picado;
3 colheres (sopa) de farinha de trigo; 1 maço de salsa (ou salsinha) picado; 50 mililitros de azeite de oliva; 4 unidades de
batata descascadas e cortada em quatro partes
MODO DE PREPARO
Passar o bacalhau levemente na farinha de trigo. Colocar na
chapa bem quente com um pouco de azeite. Deixar grelhar por
25 minutos virando os lados de vez em quando. Fritar o alho e
a cebola. Verificar se o bacalhau está no ponto espetando com
o garfo. Colocar no prato, cobrindo com o alho, a cebola e a
salsinha. Servir com batata e brócolis cozidos.

HORIZONTAIS
1. Concha do mar usada para consultar o futuro. 4. Neste
momento. 7. Infecção que produz lesões na pele. 8. Flor
rosa. 10. Instrumento com dentes usado para cortar coisas
(plural). 11. Metal precioso. 13. Famoso cantor de música
sertaneja. 15. Calmo, sossegado, tranquilo. 17. Sigla da antiga União Soviética. 18. Ciência que estuda os animais. 22.
Comportamento, modo de agir. 23. Plural de dor. 24. Ter
ódio. 25. Assentos (em inglês).
VERTICAIS
1. Líquido produzido pelo fígado. 2. Presente em malas, bolsas, calças jeans. 3. Pessoas que discursam em público. 4.
Fios usados em cercas. 5. Rezar. 6. Sabor ácido, amargo.
9. Finança, garantia, abonação. 12. O “Pai da Geometria”.
13. Feminino de deus. 14. Aquele que nasceu. 16. Lutar seguindo as regras do boxe. 19. Calão, jargão. 20. Machado
de ___, o maior nome da literatura brasileira. 21. Conjunto
de pessoas incubidas de avaliarem o mérito de coisas ou
pessoas.

Mercredi, le 19 Février 2020

PEQUENOS ANÚNCIOS
EMPREGOS

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 trabalhar no
betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

TERRASSEMENT

TERRA-NOVA
Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença
de condução de classe 1 ou 3.
Salário competitivo.

ROBERTO: 514-992-1586

Precisa-se de padeiro com experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362

†

PADARIA NOTRE MAISON

Vendedora/caixeira a tempo parcial, mais ou menos
20h por semana. Deve falar português.
Tel: 514-844-2169
Precisa-se de caixeiro/a a tempo parcial
Enviar o seu CV para janis@schwartzdeli.com
ou deixar o CV
no 3895 Boul. St-Laurent.

SERVIÇOS

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-893-8213

JORGE MATOS

COM BONS PREÇOS COM CERTEZA

ABERTO DA 2ª À 5ª DAS 9H ÀS 17H

4231-B BOUL. ST-LAURENT

JOÃO PACHECO LERIAS
1946-2020

Faleceu em Montreal, no
dia 16 de fevereiro de 2020,
com 74 anos de idade, Senhor João Pacheco Lerias
esposo da já falecida Maria
da Trindade Sousa Lerias,
natural de Ponta Delgada,
São Miguel, Açores.
Deixa na dor suas filhas
Susy (Ricardo) e Zita, seus
netos Luca e Zakary, seu
irmão, cunhados/as, sobrinhos/as, familíares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon E.
514-277-7778
Pedro Alves
O velório terá lugar sexta-feira 21 de fevereiro de 2020
das 14h às 17h e 19h às 21h, sábado a partir das 9h. O
funeral de corpo presente terá lugar sábado 22 de fevereiro de 2020 às 11h na Igreja Saint-Vincent-Ferrier
8115, Henri-Julien em Montreal. A família vem por este
meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer
forma, se lhes associem na dor. Bem-haja

MEMORANDUM

D

A SUA LIVRARIA PORTUGUESA

TEL.: 514-299-1593
NECROLOGIA

Espírito de Solidariedade
iga-se que em terra
de cegos, quem tem
um olho é rei, como
muitos outros este provérbio ou adágio popular, tem
muito de verdade e é bem mais profundo do
que, à primeira vista possa parecer.
Como já foi dito antigamente a instrução no
geral era precária. Era assim porque noutros
tempos a escola era algo secundário. Só quase
para gente rica ou fidalga. Aos pobres competia ganhar o pão de cada dia desde tenra idade.
Sobretudo no que dizia respeito aos rapazes.
Felizmente que vai sendo diferente. Ainda
bem, dada essa circunstância os mais letrados
acabavam por sobressair no meio dos outros. E
esse facto nada tinha de mal. Até podia ter as
suas vantagens.
O que era menos bom é que se julgavam doutores e tinham desejo de domínio sobre os outros.
É o que se vai verificando nos dias de hoje,
sentem-se seres superiores e de variadas formas e feitios, pretendem dominar os seus compatriotas e comunitários. Para ajudar nos seus
diversos aspetos, numa comunidade é fundamental haver um verdadeiro espírito de serviço e de esclarecida Solidariedade. Ora isso
implica uma atitude de muita humildade em
que primeiro se procure o bem alheio ou do
próximo. Se assim não acontecer, nunca sere-

UMA ESCOLHA CERTA

EMPREGOS

Companhia especializada em renovações de casa
precisa de homens com ou sem experiência, trabalho
durante todo o ano. 514-952-0004
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MEMORANDUM
1º mês de saudade

JOSÉ SEBASTIÃO
1934-2020

mos capazes de ir muito longe. E esse verdadeiro espírito de serviço não é tão fácil como
possa parecer.
Há sempre o perigo de cairmos na auto-promoção que se torna nociva, indesejável e por
isso mesmo reprovável.
Seja no aspeto social associativo ou outros,
essa tendência às vezes muito bem disfarçada causa sempre grave prejuízo.

Recordando com profunda
saudade, José Sebastião
natural de Pousadas Vedras,
Redinha, Pombal, Portugal,
para o seu primeiro mês de
saudade em sufrágio pela
sua alma.
Uma missa será celebrada
sábado, dia 22 de fevereiro
de 2020, às 18h00, na Igreja Santa Cruz situada no 60
Rachel oeste em Montreal.
Agradecemos antecipadamente todas as pessoas
que se dignarem assistir a
este ato religioso.
Esposa e família

14 | Jornal A Voz de Portugal

Quarta-feira 19 de fevereiro de 2020

ENCARNADOS COM REGISTO IMPRESSIONANTE NOS 16 AVOS DE FINAL
Em vésperas de os quatro representarem Portugal nos ‘últimos 32’, repetindo 2010/11, os ‘encarnados’ são, com grande distância, a melhor equipa lusa
nesta fase, somando as mesmas oito vitórias do que os outros três clubes em conjunto. O Benfica ultrapassou todas as eliminatórias, perante três equipas
alemãs (Hertha Berlim, Estugarda, Bayer Leverkusen), uma grega (PAOK Salónica) e uma turca (Galatasaray), com 80% de triunfos (oito em 10) e nenhum
desaire. Os 18 golos marcados e quatro sofridos reforçam os categóricos números do Benfica na primeira fase da Liga Europa a
eliminar pós fase de grupos.
DESPORTO

QUATRO TREINADORES E 21 JOGADORES
LUSOS EM 10 EQUIPAS ESTRANGEIRAS
Os ‘wolves’, que ultrapassaram, juntamente com o
Sporting de Braga, o Grupo K, são orientados por
Nuno Espírito Santo, que tem ao seu dispor oito jogadores lusos, incluindo o reforço Daniel Podence
(ex-Olympiacos). O guarda-redes Rui Patrício, o defesa Rúben Vinagre, os médios Rúben Neves, João
Moutinho e Bruno Jordão e os avançados Pedro
Neto e Diogo Jota completam o contingente luso da
mais portuguesa das equipas do futebol internacional. A formação comandada pelo ex-guarda-redes
do FC Porto é uma das três da Premier League nos
16 avos de final e todas contam com representantes lusos, dois deles reforços de inverno. No Manchester United, o médio Bruno Fernandes chegou do
Sporting, a troco de 55 milhões de euros -- mais 25
variáveis -, juntando-se a Diogo Dalot, enquanto o
Arsenal, que ajudou a eliminar o Vitória, contratou
Cédric ao Southampton. Os ‘gunners’ vão disputar o
acesso aos ‘oitavos’ com os gregos do Olympiacos,
que são orientados por Pedro Martins e contam com
um trio de futebolistas lusos, o guarda-redes José
Sá e os defesas Bruno Gaspar e Rúben Semedo.
A representação nacional estende-se a outros fortes
candidatos ao título, casos do tricampeão Sevilha,

de Julen Lopetegui, que conta com o defesa Daniel
Carriço e o médio Rony Lopes, e que vai defrontar o
Cluj, de Camora e Luís Aurélio. O Eintracht Frankfurt,
outros dos ‘carrascos’ do Vitória, tem os avançados
André Silva e Gonçalo Paciência, e o Ajax o guarda-redes Bruno Varela, habitual suplente. Em matéria
de treinadores, e além de Wolverhampton e Olympiacos, mais duas equipas são orientadas por portugueses, a Roma, por Paulo Fonseca, e o Shakhtar
Donetsk, adversário do Benfica, por Luís Castro. No
total, e contando com as equipas lusas, são oito os
técnicos lusos nos 16 avos de final, em 32 equipas,
sendo que o segundo país com mais treinadores é
a Espanha, com quatro. Dos clubes mais cotados,
apenas os italianos do Inter Milão e os alemães do
Wolfsburgo e do Bayer Leverkusen, os adversários
do FC Porto, não têm elementos lusos.

“João Félix vai ter um grande futuro
no Atlético, tem qualidade de sobra”

J

oão Félix está longe de convencer no Atlético de Madrid, depois de ter apontado apenas quatro golos nos seus primeiros 24 jogos
oficiais como jogador colchonero. Ainda assim, o capitão do emblema da capital
espanhola, Koke, saiu em defesa do
avançado, enaltecendo as suas qualidades.
“Foi difícil para todos os grandes jogadores aqui no Atlético de Madrid. Dou-vos o exemplo de Antoine Griezmann
que, até dezembro, não jogou, as coisas
não lhe estavam a sair bem. O João Félix vai ter um grande futuro aqui porque
tem qualidade de sobra e muita vontade de que as
coisas lhe saiam bem”, atirou o médio em decla-

rações prestadas ao programa El Larguero, da rádio Cadena Ser. “É verdade que o Félix começou
muito bem a temporada, lesionou-se, não lhe saíram bem as coisas, agora voltou a lesionar-se... É
complicado. Não lhe podemos dar toda
essa responsabilidade, a responsabilidade tem de ser para nós, que estamos aqui
há mais tempo, ele tem que desfrutar”,
prosseguiu Koke.
“Há quem diga que o Félix não se está
a adaptar ou que não tem os mecanismos
[da equipa], mas eu vejo-o comprometido, com vontade de fazer bem as coisas. Quando isso não acontece, ele fica
chateado consigo próprio, mas acho que, com o
tempo, se vai adaptar”, sentenciou.

Portugal tem tudo para reforçar
sexto lugar do ranking da UEFA

B

enfica, que ‘tombou’ da Liga dos Campeões, e FC Porto, Sporting e Sporting
de Braga, que ultrapassaram a fase de
grupos da Liga Europa, são os representantes lusos, que já não vão ter a concorrência da
Rússia, sétima classificada do ‘ranking’.
Os russos começaram a época no sexto posto
- que vale duas entradas diretas e uma vaga na
terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões -,
mas foram ultrapassados por Portugal e estão impossibilitados de recuperar, pois as suas seis equipas que começaram a época europeia foram todos
eliminadas. Com quatro equipas a pontuar, o futebol luso tem, assim, uma excelente ocasião para
se afastar da Rússia, numa altura em que a diferença já é de 3,300 pontos -- 48,849 contra 45,549
nas últimas cinco épocas, depois dos 9,700 contra
4,666 em 2019/20. Portugal pode distanciar-se
da Rússia e também aproximar-se dos franceses,
dos quais está à frente na presente temporada: é
quinto em 2019/20, enquanto os gauleses são oitavos, com 8,500 pontos. A França, que ainda tem
em prova Paris Saint-Germain e Lyon, ambos na
Liga dos Campeões, já não poderá perder o quin-

to posto, no ‘ranking’ a cinco anos, até ao final
da época, pois ainda tem uma vantagem confortável sobre Portugal -- 56,082 contra 48,449. Nos
oitavos da ‘Champions’, o PSG vai medir forças
com os alemães do Borussia Dortmund e o Lyon,
um dos ‘carrascos’ do Benfica na fase de grupos,
com os italianos da Juventus. Por seu lado, nos 16
avos de final da Liga Europa, o Benfica defronta
os ucranianos do Shakhtar Donetsk, o FC Porto os
alemães do Bayer Leverkusen, o Sporting os turcos do Basaksehir e o Sporting de Braga os escoceses do Rangers. Todos os pontos somados (dois
por vitória e um por empate) pelas equipas lusas
são divididos por cinco (0,4 por vitória e 0,2 por
empate), o número de equipas portuguesas que
arrancaram para a época 2019/20. Em 2020/21
(sétimo lugar entre 2014/15 a 2018/19), Portugal terá, como em 2018/19, uma entrada direta e
uma equipa na terceira pré-eliminatória da Liga
dos Campeões, mais três na Liga Europa (uma na
fase de grupos, uma na terceira pré-eliminatória
e outra na segunda), e, para 2021/22 (sexto entre
2015/16 e 2019/20), já recuperou uma segunda
entrada direta na ‘Champions’.

CLASSIFICAÇÃO DO PRINCIPAIS CAMPEONATOS
Espanha
Liga Santander
1-Real Madrid
2-Barcelona
3-Getafe
4-Atlético Madrid
5-Sevilla
6-Valencia
7-Villarreal
8-Real Sociedad
9-Granada
10-Athletic
11-Osasuna
12-Real Betis
13-Levante
14-Alavés
15-Valladolid
16-Eibar
17-Celta de Vigo
18-Mallorca
19-Leganés
20-Espanyol

P
53
52
42
40
40
38
38
37
33
31
31
29
29
27
26
24
21
21
19
19

J
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24

V
15
16
12
10
11
10
11
11
10
7
7
7
9
7
5
6
4
6
4
4

E
8
4
6
10
7
8
5
4
3
10
10
8
2
6
11
6
9
3
7
7

D
1
4
6
4
6
6
8
8
11
7
7
9
13
11
8
11
11
15
13
13

Inglaterra
Premier League
1-Liverpool
2-Man. City
3-Leicester City
4-Chelsea
5-Tottenham
6-Sheffield U.
7-Man. United
8-Wolverhampton
9-Everton
10-Arsenal
11-Burnley
12-Southampton
13-Newcastle
14-Crystal Palace
15-B&H Albion
16-Bournemouth
17-Aston Villa
18-West Ham
19-Watford
20-Norwich City

P
76
51
50
41
40
39
38
36
36
34
34
31
31
30
27
26
25
24
24
18

J
26
25
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26

V
25
16
15
12
11
10
10
8
10
7
10
9
8
7
6
7
7
6
5
4

E
1
3
5
5
7
9
8
12
6
13
4
4
7
9
9
5
4
6
9
6

D
0
6
6
9
8
7
8
6
10
6
12
13
11
10
11
14
15
13
12
16

Itália
Serie A
1-Juventus
2-Lazio
3-Internazionale
4-Atalanta
5-Roma
6-Milan
7-Hellas Verona
8-Parma
9-Bologna
10-Napoli
11-Cagliari
12-Sassuolo
13-Fiorentina
14-Torino
15-Udinese
16-Lecce
17Sampdoria
18Genoa
19-Brescia
20-SPAL 2013

P
57
56
54
45
39
35
35
35
33
33
32
29
28
27
26
25
23
22
16
15

J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

França
Ligue 1
V
18
17
16
13
11
10
9
10
9
9
8
8
7
8
7
6
6
5
4
4

E
3
5
6
6
6
5
8
5
6
6
8
5
7
3
5
7
5
7
4
3

D
3
2
2
5
7
9
7
9
9
9
8
11
10
13
12
11
13
12
16
17

1-Paris SG
2-Marseille
3-Rennes
4-Lille
5-Monaco
6-Montpellier
7-Strasbourg
8-Stade de Reims
9-Nice
10-Bordeaux
11-Lyon
12-Nantes
13-Brest
14-Angers
15-Metz
16-Saint-Étienne
17-Nimes
18-Dijon
19-Amiens
20-Toulouse

P
62
52
41
40
38
37
37
36
36
35
34
34
33
30
28
28
27
26
21
13

Liga Angolana
J
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

V
20
15
12
12
11
10
11
9
10
9
9
10
8
8
6
8
7
6
4
3

E
2
7
5
4
5
7
4
9
6
8
7
4
9
6
10
4
6
8
9
4

D
3
3
8
9
9
8
10
7
9
8
9
11
8
11
9
13
12
11
12
18

P
1-1º de Agosto
42
2-Petro de Luanda 40
3-Bravos do Maquis 34
4-Ac. Lobito
29
5-Rec. Libolo
28
6-Desp. Huíla
27
7-Interclube
27
8-Benguela
25
9-S. Esperança
22
10-Sp. Cabinda
20
11-R. Caála
18
12-C. Cubango
16
13-F. Huambo
15
14-P. Sambizanga 14
15-Santa Rita
13
16-1º Maio Benguela
0

J
18
17
19
17
19
18
19
18
18
17
18
18
19
18
19
0

V
13
12
10
8
8
7
7
6
5
5
5
3
3
4
2
0

E
3
4
4
5
4
6
6
7
7
5
3
7
6
2
7
0

D
2
1
5
4
7
5
6
5
6
7
10
8
10
12
10
0
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“AGASSI FOI APANHADO QUATRO VEZES COM DOPING E A ATP ESCONDEU-O”
Em declarações prestadas ao jornal As, Marcelo Ríos, antigo tenista profissional chileno, fez duras revelações sobre o passado recente do mundo do
ténis, acusando a ATP (Associação de Tenistas Profissionais) de esconder os resultados positivos apresentados por Andre Agassi em testes de doping.
“Apanharam-no quatro vezes e a ATP escondeu-o porque era o Agassi e o ténis ficava com muitos problemas. Nessa altura, os masters eram sempre
indoor e em campos rápidos, para o Sampras ganhar sempre”, apontou Ríos. Ríos, vale lembrar, já foi o número um do ranking
mundial, tendo vencido cinco Masters Series e uma Grand Slam Cup ao longo da sua bem sucedida carreira de tenista.
DESPORTO

“Marega? Isto, Mais do que Racismo,

Foi Uma Prova de Estupidez”

À

chegada ao Tribunal da Relação Porto, para ser ouvido a respeito dos ataques à Academia de Alcochete, Pinto
da Costa, presidente do FC Porto, foi questionado sobre a polémica em torno de Marega,
que, no encontro com o Vitória SC, abandonou o relvado depois de ter sido alvo de insultos racistas vindos da bancada.

como ídolos jogadores de outras raças. O futebol
serviu para que não exista racismo”, atirou o líder azul e branco.
“Aquilo foi uma atitude infeliz, nem posso dizer que as pessoas foram racistas, foi uma maneira de atingir o Marega, porque o Vitória SC
também tem jogadores de outras raças que nunca foram ofendidos. Obviamente que têm de ser
castigados, mas isto, mais do que racismo, foi
uma prova de estupidez”, prosseguiu.
“Foi positivo ter tanto destaque porque é um
alerta para que este problema seja debatido. O
racismo é um problema estúpido. No primeiro
jogo que eu vi, o FC Porto tinha um jogador, o
Gastão, que era negro e era dos que mais gostava. Não compreendo este problema. Isto é, sobretudo, um caso de polícia. Quando roubam as
carteiras às pessoas num estádio a responsabilidade não é dos clubes”, defendeu Pinto da Costa, antes de comentar as declarações de Miguel
Pinto Lisboa, presidente do Vitória SC, sobre o
caso.
“É a opinião dele, ele é que tem de responder
pelo que diz. Eu não vou comentar. Solidariedade total com o Marega. Não é por ter sido
vítima de racismo que nós temos consideração
“Esse conceito não me foi ensinado por nin- pelo Marega. Em dezembro recebeu o Dragão de
guém, eu é que o vivi na infância, quando os Ouro, pelas suas qualidades enquanto futebolista
meus ídolos, os jogadores do FC Porto, alguns e homem. Depois do que aconteceu em Guimaeram de cor. Para mim, era absolutamente indi- rães, a vida decorre normalmente no FC Porto”,
ferente a raça, o país ou a cor. As crianças têm sentenciou.

“O tempo de Coutinho no Liverpool já passou”

J

ordan Henderson desvalorizou os rumores que dão conta da hipótese de Philippe
Coutinho vir a regressar ao Liverpool,
emblema que abandonou no inverno de 2018
rumo ao Barcelona, por uma verba próxima
dos 140 milhões de euros.
Em entrevista concedida ao jornal
espanhol Sport, o capitão dos reds
referiu-se ao internacional brasileiro que se encontra emprestado ao Bayern
Munique até ao final da temporada como um “bom amigo”, mas disse
duvidar que a transferência se venha
a concretizar. “É um jogador excecional, tem tudo, tem uma grande atitude
e adora o futebol. Por isso, é claro que,
para mim, seria sempre bem-vindo,

mas não depende de mim. Provavelmente, seria
melhor perguntar isso ao treinador”, referiu.
“Os rapazes adoravam-no, por isso, se lhes
perguntares algo, estou certo de que dirão que
adorariam tê-lo de volta. Mas penso que o tempo dele aqui já passou. Mudou-se
e espero que, num futuro próximo,
vejamos o mesmo Phil que vimos
aqui”, acrescentou. Jordan Henderson aplaudiu, ainda, a forma como a
equipa do Liverpool suprimiu a ausência de Philippe Coutinho: “Senti que seria uma grande perda, mas
também que era o momento para dar
um passo em frente. os rapazes elevaram as suas prestações e ficámos
bastante bem sem ele”.

PTS J

1-Benfica
54
2-FC Porto
53
3-SC Braga
37
4-Sporting
36
5-FC Famalicão 33
6-Rio Ave
33
7-Santa Clara
29
8-Boavista
28
9-V. Guimarães 28
10-Gil Vicente
26
11-V. Setúbal
26
12-CD Tondela
24
13-Marítimo
24
14-Moreirense
23
15-Belenenses SAD 21
16-P. Ferreira
16
17-Portimonense 15
18-CD Aves
13

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

21ª JORNADA

E

D

GM

18
17
11
11
9
9
8
7
7
6
6
6
5
5
6
4
2
4

0
2
4
3
6
6
5
7
7
8
8
6
9
8
3
4
9
1

3
2
6
7
6
6
8
7
7
7
7
9
7
8
12
13
10
16

49
46
33
32
34
29
17
18
34
23
15
18
21
29
18
12
15
22

1-Carlos Vinícius [Benfica]
2-Pizzi [Benfica]
3-Paulinho [SC Braga]

		

P

J

43
41
36
34
33
32
31
30
30
28
28
28
27
27
25
21
13
10

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

J

G

19
21
17

V

12
13
9
11
8
9
9
8
8
7
8
7
7
6
7
5
3
2

E

7
2
9
1
9
5
4
6
6
7
4
7
6
9
4
6
4
4

D

2
6
3
9
4
7
8
7
7
7
9
7
8
6
10
10
14
15

14
12
9
GM
31
28
31
31
23
31
28
18
27
21
22
31
29
22
31
24
16
17

GS
14
20
21
24
17
24
23
20
28
21
23
30
30
19
28
38
38
43

22ª JORNADA

21ª JORNADA
15/02 Académica OAF 0-0 CD Mafra
Varzim 3-0 Estoril Praia
Nacional 5-1 Vilafranquense
Feirense 1-0 Leixões
16/02 Casa Pia 1-3 FC Porto B
Benfica B 2-0 CD Cova Piedade
SC Covilhã 0-1 Académico de Viseu
Farense 3-1 UD Oliveirense
17/02 FC Penafiel 0-0 GD Chaves

12
15
23
23
37
21
21
19
24
27
23
25
27
30
38
30
30
40

21/02 CD Aves 15:30 V. Guimarães
22/02 CD Tondela 13:00 Rio Ave
Belenenses SAD 15:30 Marítimo
23/02 Moreirense 10:00 Santa Clara
P. Ferreira 10:00 FC Famalicão
Sporting 12:30 Boavista
SC Braga 15:00 V. Setúbal
FC Porto 15:30 Portimonense
24/02 Gil Vicente 14:30 Benfica

MELHOR MARCADOR

1-Nacional
2-Farense
3-CD Mafra
4-Estoril Praia
5-Feirense
6-Académica OAF
7-SC Covilhã
8-Académico de Viseu
9-Varzim
10-Leixões
11-GD Chaves
12-FC Porto B
13-Benfica B
14-FC Penafiel
15-UD Oliveirense
16-Vilafranquense
17-CD Cova Piedade
18-Casa Pia

GS

22ª JORNADA

14/02 V. Setúbal 1-2 Gil Vicente
15/02 Portimonense 1-1 Moreirense
Santa Clara 1-0 CD Tondela
Benfica 0-1 SC Braga
Rio Ave 1-1 Sporting
16/02 Marítimo 3-0 Paços de Ferreira
Boavista 1-2 Belenenses SAD
V. Guimarães1-2FC Porto
FC Famalicão 1-1 CD Aves

JOGADOR

V

21/02 Vilafranquense 15:00 Farense
22/02 Leixões 6:00 SC Covilhã
UD Oliveirense 15:00 Casa Pia
FC Porto B 12:00 Estoril Praia
GD Chaves 12:15 Feirense
23/02 Académico de Viseu 6:15 Benfica B
CD Mafra 10:00 FC Penafiel
CD Cova Piedade 10:00 Varzim
Nacional 11:00 Académica OAF

Taça de Portugal
Benfica (4-3) FC Famalicão
A. de Viseu (1-4) FC Porto

1ª Mão
3-2
1-1

2ª Mão
1-1
0-3

24/05/2020 BENFICA 12:15 FC PORTO
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INSULTOS RACISTAS PARAM PROVA DE PATINAGEM ARTÍSTICA NOS AÇORES
Uma juíza de patinagem artística recusou continuar a avaliar as prestações dos atletas, no passado dia 2 de fevereiro, na freguesia dos Arrifes, ilha de
São Miguel, Açores, depois de ser alvo de vários insultos racistas vindos da bancada, onde estavam os pais de alguns patinadores. Os factos levaram
mesmo à interrupção da prova de promoção organizada pelo Ateneu de Patinagem Arstística Micaelense e a Associação de Patinagem de São Miguel.
De acordo com o jornal local Açoriano Oriental, a juíza em questão já apresentou queixa à direção da Associação de Patinagem
de São Miguel, cujo Conselho de Disciplina já está a averiguar a ocorrência de atos de racismo.
DESPORTO

O CANTO DO ZÉ

Todos somos Marega
JOSÉ COSTA
“Desporto Rei” está
a tornar-se um caso
muito sério de polícia. De facto, as proporções
que o futebol está a registar,
deixam o pacato dos cidadãos
perfeitamente alheados de um
desporto de massas e que move todos os quadrantes da vida política, social e financeira de
um País. Infelizmente ir ao futebol em família é
coisa do passado e que teima em não regressar
ao presente num país de “brandos costumes”,
como sói dizer-se, a coisa começa a tomar proporções que em nada abonam o bom nome do
povo lusitano.
Isto para dizer que, no passado fim-de-semana,
naquela que é a cidade “berço de Portugal”, o
povo adepto do seu clube mais representativo, o
Vitória, manchou o bom nome do Clube, da cidade e das suas gentes, que estou certo, não se
revêem na atitude francamente racista e xenófoba
com que brindaram um profissional de futebol negro, na circunstância, Moussa Marega do FC Porto. Este jogador abriu mesmo a discussão sobre o
racismo no futebol português. O maliano, perante
a petulância que surgia das bancadas, resolveu
abandonar o terreno do jogo, como forma de pro-

O

Quero agradecer publicamente
o XAMÃ INDIANO porque, graças ao PROSPERITY RITUAL
que ele me fez, voltei a ser um
homem de sucesso. Desde tenra idade eu estava indo bem nos
negócios, mas ultimamente eu
tive muitos obstáculos e dificuldades que não me permitiram
realizar meus projetos. Todas as vezes que eu fechava um bom negócio, sempre havia alguma coisa que impedia de avançar, até que eu cheguei ao
XAMÃ e a ABRIU O MEU CAMINHO. Graças a ele
minha vida mudou e eu sou novamente um homem
próspero. ANTÓNIO SANTOS

testo. E fez muito bem.
Como lembrou o técnico do FC Porto, Sérgio
Conceição, no final do encontro, há dias em que
o futebol “passa para segundo plano”, mesmo que
seja por um incidente que envergonha o futebol
português e prometia correr mundo. “O que tenho
a dizer, perdoem-me por eu não falar do jogo, da
dinâmica, das substituições... O jogo passa para
segundo plano. Estamos completamente indignados com aquilo que se passou. Sei da paixão que
existe aqui no Vitória pelo clube e que a maior parte dos adeptos não se revê na atitude de algumas
pessoas que estavam na bancada a insultar desde
o aquecimento o Moussa [Marega]. Nós somos
uma família independentemente da nacionalidade, da cor da pele, da altura, da cor do cabelo. Nós
somos uma família. Somos humanos. Merecemos respeito. O que se passou aqui é lamentável.
Lamentável”, disse. É de facto a ação imprópria
de alguns adeptos do clube vimaranense, correu
mundo e mereceram a condenação, como é obvio,
de todas as pessoas. Assim, desde o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, até ao simples dirigente de clube, passando pelo Primeiro
Ministro, António Costa e várias outras personalidades da vida pública e política de todos os quadrantes, todos repudiaram e condenaram aquilo
que se viveu em Guimarães. Os jornais fizeram
manchetes e toda a gente se colocou ao lado de

Procurei ajuda com tantas
pessoas erradas que só se
aproveitaram da minha tristeza
e dos meus problemas. Como
último recurso, decidi visitar o
PODEROSO XAMÃ INDIANO
e, logo na primeira consulta,
mostrou-me através de um espelho a razão pela qual meu
marido me deixara por uma mulher mais jovem
do que eu. Ela estava manipulando-o através de
um boneco de vodu para controlá-lo. Agradeço a
DEUS por me enviar o XAMÃ INDIANO porque
graças à libertação do meu marido, hoje estamos
mais unidos do que nunca. MARIA DE FÁTIMA

Marega. Todos somos Marega. Agora, resta saber
o que vai fazer a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga de Clubes e as entidades oficiais policiais a quem o Governo de Portugal mandatou
para agir e agir com agilidade e não deixar passar
mais uma ação de desrespeito para com um ser
humano, punindo quem tiver de ser punido e de
forma exemplar.
Uma palavra final, em situações diferentes, para
o árbitro do encontro (Luís Godinho), e para o
presidente (Miguel Pinto Lisboa) e treinador (Ivo
Vieira) do Vitória de Guimarães. O primeiro que
ostenta as insígnias da FIFA, não soube aplicar
os regulamentos que lhe permitem suspender de
imediato a partida, fazer soar na instalação sonora
o término dos insultos sob pena de terminar o desafio com o resultado que se registar. Nada disto
Luís Godinho fez, limitando-se a analisar o que
se passava sem intervir. Finalmente o residente e
o treinador do clube da casa, no final do encontro,
em plena sala de imprensa, tentaram sob a capa
de não terem visto ou ouvido nada, limpar a vergonhosa ação daqueles que apenas deveriam ir ao
futebol para apoiar a sua equipa com cânticos de
incentivo e não o contrário.
Razão tem Frederico Varandas, presidente do
Sporting, ao afirmar e concretizar a limpeza de
gente deste tipo no futebol, que não faz falta nenhuma ao espetáculo. Haja quem o ajude.

Por mais de 10 anos sofri
de dor nas pernas e na
coluna após um acidente que tive quando era
muito jovem. Eu visitei
muitos médicos e especialistas, mas ninguém
conseguiu me curar, fiz
fisioterapia por meses,
mas as dores persistiram
até que um amigo me
recomendou ao XAMÃ
INDIANO e, através de
CERIMÓNIAS DE CURA E ERVAS INDIANAS,
consegui me curar. Hoje me sinto muito saudável
e abençoada.
ROSA SOUZA

