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Embaixada de
Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
Pagamentos somente dinheiro ou cheque
T.: 514.499.0359 | F.: 514.499.0366
E-mail: Montreal@mne.pt
Horário de Atendimento
2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00
6ª das 8h30 às 13h00
Cons. Geral de Portugal em toronto
438 University Avenue | T.: 416 217 0966/0971
Aberto ao público todos os dias úteis das 8 às 15 horas

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal	T.:514.495.3284
Ass. de Nossa Senhora de Fátima
1815 Favreau, Laval, 	T.:450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
4170 St-Urbain, Montreal	T.:514.844.2269
Ass. Portuguesa do Espírito Santo
6024 Hochelaga, Montreal	T.:514.254.4647
Ass. Portuguesa de Lasalle
2136A Pigeon, Montreal	T.:514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse
103B Turgeon, Ste-Thérèse	T.:514.435.0301

Agenda comunitária
Sessão

de Informação, com

Sata Azores Express

Sata Azores Express – Sessão de Informação 15
de janeiro de 2016 às 19h na Casa dos Açores do
Quebeque, 229 Fleury o., Montreal. Enviando à
Comunidade Portuguesa os seus votos de um Feliz e Próspero Ano Novo 2016, a Casa dos Açores
do Quebeque convida seus sócios assim como a
Comunidade Portuguesa de Montreal, incluindo
agências de viagens, associações, organismos, etc. para uma sessão de informação da parte da Sata Azores Express. O seu Presidente, Dr. Paulo
Menezes assim como o Diretor, Carlos Botelho, situado em Toronto liderarão esta sessão que ocorrerá na sede da Casa dos Açores do Quebeque na
sexta-feira, 15 de janeiro ás 19 horas. Venham juntar-se a nós e conhecer o
que há de novo na Sata Azores Express.

Eleição

do

Presidente

da

República

O Consulado – Geral de Portugal em Montreal apresenta os seus cumprimentos à Comunidade Portuguesa
residente na sua área de jurisdição consular e informa
que a eleição do Presidente da República se realizará
nos próximos dias 23 e 24 de Janeiro de 2016. A assembleia de voto funcionará no Consulado-Geral de
Portugal em Montreal sito em 2020, boul. Robert-Bourassa, suite 2425,
Montreal, Québec, H3A 2A5, com o seguinte horário:
Sábado, 23 de janeiro de 2016		 das 8 horas às 19 horas;
Domingo, 24 de janeiro de 2016		 das 8 horas às 14 horas.
Podem votar na assembleia de voto em Montreal todos os cidadãos inscriAss. DA Terra Quebequente	T.:514.237.3994
tos no caderno eleitoral deste Posto Consular. Para exercer o seu direito
Casa dos Açores do Quebeque
eleitoral o cidadão deverá apresentar o seu Bilhete de Identidade / Cartão
229 Fleury O., Montreal	T.:514.388.4129
de Cidadão ou outro documento idóneo válido. Caso não seja portador de
Centro Com. do Divino Espírito Santo
nenhum documento, a identidade do eleitor pode ser confirmada por dois
8672 Forbin Jason, Montreal	T.: 514.353.1550
eleitores titulares de um dos referidos documentos ou ainda pelo reconheCentro Comunitário Santa Cruz
cimento unânime dos membros da mesa. Deve ainda indicar o seu número
60 Rachel O., Montreal	T.: 514.844.1011
de eleitor, o qual consta do antigo cartão de eleitor ou da atual certidão de
CÍrculo de Rabo de Peixe T.: 450.687.2082 recenseamento eleitoral.
Clube Oriental Português de Montreal
4000 Coutrai, H3S 1C2	T.:5 14.342.4373
Clube Portugal de Montreal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8	T.:514.844.1406
festival Internacional
de Portugal em montreal T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
4397 St-Laurent, H2W 1Z8	T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
100 Bernard O., H2T 2K1	T.: 514.273.4389

CENTROs

Ajuda à Família	T.:514.982.0804
Ação Sócio Comunitário	T.:514.842.8045

Programa da semana
Quinta-feira 14 de janeiro
- Portugueses no Canadá?

Sábado 16 de janeiro
- Renovar a casa à Portuguesa...
Missão Santa Cruz

Filarmónicas
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Ranchos Folclóricos
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Estrelas do Atlântico	T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto	T.:514.388.4129
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514.993.9047

Courrier de deuxième classe
Numéro de contrat: 1001787.
Dépôts legaux à la Bibliothèque
nationale du Québec et à la
Bibliothèque nationale
du Canada.
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Editorial

Rio de Janeiro e a Música Popular Brasileira
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

O

mar, o céu, o sol e os morros se uniram para nos
deslumbrar. Quando se diz
com vários sentidos, que «Deus
é brasileiro» o Rio constitui a primeira prova
documental...
O que a nós portugueses ou pelo menos a mim,
dá ainda outro especial gozo. Pois não podemos
esquecer terem sido os portugueses que em Janeiro de 1502 chegaram ao que pensaram ser um rio
e daqui o seu nome: era antes esta fabulosa baía
entre montanhas de vegetação luxuriante. Foram
ainda os portugueses que neste sítio divinal, não
povoado, se instaram e criaram a cidade, que a
partir de 1763 foi capital da colónia, do Império
e da República, até 1960, quando se inaugurou
Brasília. O que em nada mudou o incomparável
encanto e a «bossa» do Rio, onde essa altura florescia a nova batida que, à imagem do samba e
da «Música Popular Brasileira» em geral, está
profundamente ligada à alma da cidade. Poucas
cidades, aliás terão sido tão celebradas em música e cantada , se alguma o foi como ela e quem a
atravessa pode fazê-lo com essas músicas no ouvido e das praias da zona sul às favelas, vendo as
mais belas morenas ou a malandragem, que Chico
Buarque representou na sua Ópera.
Cheguei e no aeroporto, há uma placa onde se lê
«Minha alma canta» serve para dar as boas-vindas
a quem chega e tem logo a recebê-lo todo o es-

plendor da cidade. Com um pequeno desvio ainda
pode espreitar a magnificente Lagoa Rodrigo de
Freitas, ter uma primeira visão do Corcovado, encimado pelo famoso Cristo Rei Redentor, espécie
de padroeiro da cidade. No coração de Copacabana, já o viajante estará rendido ao que bem poderá
considerar a mais bela terra do mundo. Junto à
praia e ao mar, com o passeio de calçada portuguesa, pequenos bares ao ar livre, gente bonita
gozando o sol, a brisa ou a noite, numa atmosfera absolutamente singular. O bairro de Ipanema e
Leblon... Quem gostar de boas caminhadas pode e
deve ir a pé até lá, via Praia do Arpoador, onde dominam surfistas e não faltam as ofertas de massagens chinesas. Copacabana, com os seus 200 mil
habitantes é o mais movimentado e popular... Ipanema e Leblon têm, em geral áreas residenciais ou
estabelecimentos mais elegantes, boas casas de
discos e livrarias e tudo o que se imagine...
Pelo lado popular humano, partindo da velha Cinelândia cheia de caráter, lugar de manifestações
cívicas, siga-se para a Av. Rio Branco, coração
da atividade empresarial e financeira, construída

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

na primeira década do século XX, na sequência
da época de maior prosperidade da antiga capital.
Destaque logo para três magníficos edifícios vizinhos, dessa época... O Teatro Municipal, o Museu
Nacional de Belas Artes, com uma coleção sobretudo rica em obras do séc. XIX e a Biblioteca Nacional, com um acervo criado a partir da biblioteca real de Lisboa, que para ali foi em 1808. E
agora, que ao viajante que não esteja por aqui pelo
menos uma semana faltará o tempo(!) como falar
de tanto ainda para ver nesta cidade de 11 milhões
de habitantes, com 600 favelas onde mora cerca
de um quinto da população... E se quiser passar
para o extremo oposto, vá até à Barra da Tijuca,
via São Conrado, zona onde predominam os edifícios de luxo e os condomínios fechados. Porém,
os 18 quilómetros de praia não poluída continuam
lá na Barra.

Rádio
1280 AM

Portugalíssimo
Produtora
Rosa Velosa

Contacto publicitário

514.366.2888

A nossa gente de 1963-2013
75 napoléon | montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

Domingo das 15h às 18h
Linha aberta 514.483.2362

Matança do
Porco em Hochelaga
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fotos da semana

Docas

de

Lisboa

As docas são predicado
Da Lisboa ribeirinha
Como antigamente o fado
Em qualquer tasca Alfacinha.
As docas são um feitiço
Da juventude de agora
Como antes era o castiço
Por essa Lisboa fora.
As docas são um fascínio
A que o Tejo dá Bonança
Onde a noite é o domínio
E a qualquer hora é criança.
As docas são a alegria
Que à noite Lisboa tem
E por perto em companhia
Está a Torre de Belém.
As docas são lugar doce
Para muita mocidade
É quase como se fosse
O ex-libris da Cidade.

louco, mas enquanto houver este espírito de voluntariado, teremos o prazer de apreciar paladaantero branco
res da nossa infância.
No início, quando a associação ainda não tinha
Associação Portuguesa do prédio, toda esta preparação era feita na garaEspírito Santo continua a gem de uma pessoa amiga e levada para as salas
manter e a preservar as tradi- de igrejas que se alugava. O problema é que, de
ções da nossa terra. No próxi- uma maneira geral, só nos alugavam uma vez,
mo sábado, teremos a opor- devido aos paroquianos, quando iam à missa no
tunidade de saborear uma refeição de dia de Domingo, detestavam o cheiro da morcela.
matança do porco.
Para esta festa da matança do porco, em HocheNas nossas aldeias e freguesias, criar um por- laga, têm na ementa: “sopa da matança, morcela,
co era primordial. Era uma aspiração de todas torresmos, inhames e batata doce. Além da boa
abranco@avozdeportugal.com

A

Nas docas pode sonhar.
Ver no Tejo inda a canoa
Parar no tempo e ficar
Junto às docas de Lisboa !...
Euclides Cavaco

as famílias. Compravam-no pequenino e com as
lavagens, leite desnatado, socas de milho e até
mesmo batata doce, começava a crescer, a arrobar e dentro de um ano, nos meses dos Reis ou
das Candeias, estava pronto para matar.
Geralmente era a dona de casa que convidava
as amigas e parentes para ajudar. Tal como lá na
terra, telefonaram, da associação, cá para casa a
convidar a Rosa. Num sotaque bem terceirense
a senhora disse: “ É vem dizê que conto contigo
sábado, p’ra m’ajudar a picá çabola e no Domin-

disposição, a animação está assegurada pelo extraordinário David DeMelo, vindo dos Estados
Unidos, pelo do DJ Lucky e ainda pelo rancho
da matança. O Fábio Marques e o seu grupo de
colaboradores convidam toda a comunidade a
vir participar neste memorável convívio. Basta
ligar para a associação e ou para o Fábio (438)
930-1000, para assinalarem a vossa presença.
Para lá chegar em transporte público, o Metro
mais perto é o da Cadillac e depois é só tomar o
autocarro 32 sul.

go, p’ra m’ajudar a lavar as tripas, a inchier as “Viemos vos visitar – Já que foi lembrança
morcelas e p’ra quilho que fô preciso”.
minha – também p’ra saborear – Morcela e
Confecionar morcela caseira, dá um trabalhão uma boa pinguinha”.
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Algumas Figuras E Datas
Marcantes Da Nossa História
Vamos sempre recordar
Os grandes da nossa história
Pois jamais se hão-de apagar
Os feitos de que há memória

. Afonso Henriques “Primeiro rei de Portugal”;
Martim Moniz “ficou decepado nas portas do Castelo”;
Gonçalo Viegas “espadeiro
colossal”; Mendes da Maia “Morreu com cerca
de cem anos a pelejar contra os mouros”; Mem
Ramires “Sem auxilio de ninguém, ergueu a
Signa Real nos muros de Santarém”; Geraldo

de Navas de Tolosa entre os mouros e Afonso
VIII de Castela. Participam forças portuguesas
e distingue-se a infantaria dos concelhos. 1216Alcácer do Sal é conquistada definitivamente.
Afonso II inicia as “confirmações” das terras
doadas. 1220- Às “Confirmações” Seguem-se
“Inquirições” aos títulos das posses das terras.
1223- Morte de D. Afonso II. Sucede-lhe seu
filho. 1226- Conquista de Elvas. 1232- Até este
ano conquistadas: Juromenha, Serpa e Moura.
1235- Conquista de Aljustrel. 1237- Conquista
de Mértola. 1240- Conquista de Ayamonte na
foz do Guadiana. 1242- Conquista de Tavira.
1237/1244- Estado de anarquia no reino. 1245No Concílio de Leão, O Papa Inocêncio IV depõe Sancho II e entrega o governo a seu irmão
D. Afonso Conde de Bolonha. 1246- D. Afonso

o sem Pavor “Conquista Évora”; Galdim Pais
“grande cavaleiro, defendeu em Tomar, o seu
Castelo roqueiro”; Fuas Roupinho “um no mar”;
Paio Peres Correia “outro na terra”, Egas Moniz
“aio de D. Afonso Henriques, que pretendeu dar
a vida em troca da palavra não cumprida”; Martim de Freitas “orgulho da nossa grei; só deu as
chaves da praça, depois de morto o seu rei”.
1122- D. Afonso Henriques arma-se cavaleiro
em Zamora.
1128- D. Afonso Henriques derrota sua mãe
D.Teresa - Batalha de São Mamede
1139- Batalha de Ourique.
1143- Tratado de Zamora, Independência de
Portugal.
1147- Conquista de Santarém e Lisboa. Sintra
entrega-se. Palmela é abandonada pelos mouros.
1153- Doação do mosteiro de Alcobaça aos
Cistercienses. Contribui largamente para o
povoamento do centro sul do País. 1158-Conquista de Alcácer do Sal. 1166- Évora é tomada aos mouros por Geraldo, o Sem Pavor.
1179-Papa Alexandre III confirma independência de Portugal pela Bula “Manifestis Probatum”. 1185-Morte de D. Afonso Henriques.
Sucede-lhe seu filho. 1189- Conquista de Silves. 1191-Alcácer do Sal, Palmela, Sesimbra,
Almada e Silves reocupadas pelos mouros sob
o comando do novo Almansor. A fronteira recua de novo à linha do Tejo. Ao sul só Évora
resiste. 1197- Fundação da Guarda. Sancho
I concede cerca de 50 cartas de foral a outras
tantas povoações. 1211- Morte de Sancho I.
Sucede-lhe seu filho. 1211- Cortes de Coimbra.
Primeira participação do povo. 1212- Batalha

desembarca em Lisboa. Inicia-se a guerra civil 1922-Primeira travessia aérea do oceano Atlâncom Sancho II.
tico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
1247- Sancho II pede auxilio a Fernando III 1926-Revolta militar do Marechal Gomes da
de Leão de Castela cujas forças invadem o Costa e instituição da ditadura em Portugal.
Reino. D. Afonso pactua mas o Arcebispo de 1974-Revolução de 25 de Abril que derrubou a
Braga ameaça os castelhanos com a sanção ditadura em Portugal.
papal. Sancho II desiste da luta e exila-se em
Toledo. 1248- Morte de Sancho II. Episódio
lendário da lealdade de Martim de Freitas, Alcaide de Coimbra. 1248-Sucede a seu irmão
D. Sancho II. 1249-Conquista de Faro. 1250Conquista de Albufeira, Loulé. Aljezur e Silves. 1250/1253-Litígio com Afonso, o Sábio,
de Leão e Castela, sobre o Algarve. Esponsais
de Afonso III com D. Brites, filha deste para
resolver o conflito. 1254-Cortes de Coimbra.
Primeira notícia da apresentação popular dos
concelhos em cortes. Quebra e reestruturação
da moeda no modelo carolíngio. 1258- Novas
Inquirições para verificação da validade dos títulos de posse das terras. 1279-Morre Afonso
III. Sucede-lhe seu filho.
1290-Fundação dos Estudos Gerais, em Lisboa, pelo rei D. Dinis, tendo mais tarde passado para Coimbra com o nome de Universidade.
1385-Os portugueses venceram os castelhanos
na batalha de Aljubarrota. 1415- Os portugueses conquistaram Ceuta, facto que marca o inicio da expansão portuguesa. 1420- O Infante D.
Henrique foi nomeado administrador da Ordem
de Cristo. 1497- Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. 1500- Pedro Alvares Cabral descobriu o Brasil. 1580- Luís de
Camões faleceu em Lisboa no dia 10 de Junho.
–Filipe II de Espanha Assenhorou-se de Portugal

jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

D

1640-Revolta do primeiro de Dezembro e fim
do domínio espanhol. - O Duque de Bragança
foi aclamado rei de Portugal. 1716- Início da
construção do Convento de Mafra. 1731-Inicio
da construção do Aqueduto das Águas Livres
de Lisboa. 1755-Terramoto de Lisboa. 1815O Brasil foi elevado a reino. 1820- Revolução
liberal no Porto. 1856- Inaugurado o primeiro
caminho de ferro português, de Lisboa ao Carregado.
1867-Abolida a pena de morte em Portugal
para os crimes civis. 1887- Eiffel construiu no
Porto a ponte D. Maria Pia. 1910- Proclamação
da República em Portugal.
1911- A “Portuguesa” foi adoptada como Hino
Nacional. - Aprovação da primeira.
Constituição da República.

As Janeiras Estiveram
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mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

O

Rancho Folclórico Português de Montreal, o
mais antigo grupo folclórico
do Canadá, reeditou a tradição das Janeiras em Montreal. Desde 1 de janeiro de 2016, o pequeno
grupo do rancho, praticou as músicas populares dos Reis, mas adaptadas à paróquia Santa
Cruz.
As Janeiras ou cantar as Janeiras é uma tradição que consiste no cantar de músicas pelas ruas
por grupos de pessoas anunciando o nascimento de Jesus, desejando um feliz ano novo. Esses
grupos vão de porta em porta, pedindo aos residentes as sobras das Festas Natalícias. Hoje em

dia, essas ‘sobras’ traduzem-se muitas vezes em
dinheiro. Ocorrem em Janeiro, começando no
dia 1 e estendendo-se até dia 6, Dia de Reis ou
Epifania. Hoje em dia, muitos grupos (especialmente citadinos) prolongam o Cantar de Janeiras durante todo o mês. A tradição geral e mais
acentuada, é que grupos de amigos ou vizinhos
se juntem, com ou sem instrumentos (no caso de
os haver são mais comuns os folclóricos: pandeireta, bombo, flauta, viola, etc.).
Depois do grupo feito, e de distribuídas as letras
e os instrumentos, vão cantar de porta em porta
pela vizinhança. Terminada a canção numa casa,
espera-se que os donos tragam as janeiras (castanhas, nozes, maças, chouriço, morcela). No fim

em

da caminhada, o grupo reúne-se e divide o resultado, ou então, comem todos juntos aquilo que
receberam. As músicas utilizadas, são por norma
já conhecidas, embora a letra seja diferente em
cada terra. São músicas simples, habitualmente à
volta de quadras simples que louvam o Menino

Montreal

como começa com a frase ‘vamos cantar as janeiras...’ é entendida por alguns como se fosse
música de Janeiras, embora não seja uma canção
de folclore.
O grupo constituído de 30 pessoas começou a
cantar o 3 de janeiro da missa da Santa Cruz,

Jesus, Nossa Senhora, São José e os moradores
que contribuíram. Tipicamente havia também
algumas quadras insultuosas reservadas para os
moradores que não davam as janeiras. Nos últimos anos, celebrizou-se uma música de Zeca
Afonso, intitulada «Natal dos Simples» que,

permitindo aos crentes descobrir os talentos da
comunidade e a antiga tradição. Na terça-feira,
5 de janeiro, eles fizeram a visita do Foyer Santa Cruz, na padaria Nossa Senhora do Rosário,
na padaria Romados, no restaurante Estrela do
Oceano e do mercado Universal –Intermaché.
Na sexta, 8 de janeiro, eles atuaram na padaria
Notre Maison, na mereceria Soares e filhos, o
mercado Volailles et Gibiers Fernando, o restaurante Casa Minhota, o Café Central, o restaurante Portus Calle, o Portugália e a casa do Sr. Padre
José Maria Cardoso.

O rancho queria visitar muitos mais comércios portugueses, que venham em apoio à
comunidade portuguesa de Montreal, mas a
tradição e a vida pessoal, não permite visitar
todos. Muitos comerciantes visitados ficaram
surpreendidos e contentes pela visita, oferecendo um copinho para aquecer as cordas
vocais dos cantores, que tiveram coragem de
andar nas ruas frias e geladas do Plateau. Já
estamos prontos para a edição de 2017, com a
mesma excelente equipa.

600 ANOS DOS DESCOBRIMENTOS
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Conclusão: 2015 Aniversário Importante em Portugal
lsaraiva@avozdeportugal.com

Luiz Saraiva

N

ão tenho nenhuma intenção d’ ensinar ou dar lições sobre os descobrimentos ,
mas num mínimo de informação festejar à minha maneira
os 6oo anos do segundo mais
importante acontecimento da história de Portugal.
Há portugueses em todos os continentes
do globo. Do norte ao sul, de leste a oueste.....250.000.000 (nativos). Tudo consequência

dos descobrimentos portugueses. Não percebo
porque é que a língua portuguesa seja considerada a nona língua mais importante do mundo.
Compeendo que o chinês (mandarim) seja a primeira pois que há 1.300.000.000 de pessoas na
China que o falam, mas não é uma língua de comércio (possivelmente vai ser... vendo a invasão
do comércio chinês no mundo). Tudo o que segue diz respeito exclusivamente aos nativos das
línguas.
Falando dos nativos nas línguas, posso aceitar o espanhol 400.000.000 pessoas, o inglês
350.000.000, visto a existência, agora reduzido
do Império Britânico, mas... o francês a segunda
língua (115.000.000) não percebo.
Afinal talvez perceba... Os franceses souberam
e sabem vender o país, sem que este pensamento
tenha um sentido pejorativo. Querem exemplos;
a volta à França em bicicleta é apresentada na televisão mostrando os castelos, os palácios e tudo
o que é histórico, com referências ao passado. A
exportação dos factos históricos, do turismo, a
exportação da cozinha francesa incluindo os vinhos, faz efeito no mundo; os artistas, as obras
de arte, os escritores e os poetas, a música, sobretudo a popular, tudo é projetado, de maneira
sistemática, etc. Dizem os franceses que Paris é
a capital do mundo (existe um selo a projetar a
ideia). Afinal compreendo porque a língua francesa é a segunda do mundo. A França e os governos franceses, em todas as épocas souberam
publicar e vender a França. Um exemplo pessoal: quando vivi em Paris, só duas companhias
de teatro me interessavam: o Teatro Nacional
Popular de Jen Vilar (que foi meu professor) e
o Teatre de France de Jean Louis Barrault. Fui
convidado como ator para trabalhar nestes dois

teatros. Os dois teatros são subvencionados pelo
estado. Impunham-me uma obrigação que não
pude aceitar...exigiam que eu aceitasse a nacionalidade francesa. Fiz as malas insultado, e vim
para o Quebeque, com intenção de ir viver nos
Estados-Unidos. A que serviram os descobrimentos portugueses... nada mais que um facto
que ficou facto e pior: facto histórico. Nenhum
governo ou político português defendeu não só a
língua, como o comércio de exportação, mesmo
se registados na União Europeia, com produtos
de alta qualidade, (aparte os vinhos e o turismo,
não percebo o recuo da Portugal a nona língua
comercial do mundo. Com uma literatura e artistas excecionais, (poetas, romancistas, autores
de teatro, músicos e cantores populares e clássicos...), que defendem a língua portuguesa, nada
ou quási nada se fez. Proponho que 2016 seja
um ano para pensar seriamente à organização da
projeção dos artistas, autores, criadores portugueses pela organização de uma companhia de
tradução, publicação e exportação da literatura e

das artes portuguesas; fazer um estudo sobre as
possibilidades de desenvolver um comércio de
produtos de fabricação portuguesa e desenvolver a comercialização. Quanto dinheiro poderia
entrar nos cofres portugueses, que davam uma
vida equilibrada aos criadores e que poderiam
talvez equilibrar as finanças ou pelo menos ajudar em Portugal. Última meditação, como fazer
que o Galo de Barcelos, criação portuguesa, seja
o símbolo de Portugal e não da França.
Exceto alguns vinhos não encontrei produtos
portugueses comercializados no Quebeque (evidentemente não falo dos comércios de portugueses, quási exclusivamente para portugueses...
azeite, azeitonas, chás, compotas, enchidos, licores, mel, cerejas, queijos, vestuário, vinagres,
carnes, frutas, castanhas, sal, rendas , bilros, moveis, decorações, etc. Esqueci os livros dos autores contemporâneos ou clássicos portugueses).
Conclusão: As descobertas foram importantes... foram... mas atualmente... que valor
têm?
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Morreu David Bowie,

O

choque. A morte é-o sempre, mas nas circunstâncias atuais foi-o mais. Ninguém
sabia publicamente que estava doente. E na última sexta-feira, dia do seu aniversário, tinha
acabado de lançar um novo álbum que parecia um recomeço. É verdade que o mistério e a
surpresa sempre fizeram parte dele. Esta era,
porém, a notícia que ninguém desejava.
O músico britânico David Bowie, uma das maio-

res celebridades da cultura popular, morreu na
madrugada desta segunda-feira, aos 69 anos, em
Nova Iorque, onde estava radicado há anos. A notícia foi divulgada na sua página oficial do Facebook e do Twitter. O seu publicista, Steve Martin,
confirmou a morte ao canal Sky News.
“10 de Janeiro de 2016: David Bowie morreu
tranquilamente hoje, rodeado pela sua família,
após uma corajosa batalha contra o cancro duran-

um dos maiores ícones da cultura popular
te 18 meses”, referia a nota publicada nas redes
sociais, cerca das 6h30. “Muitos de vós partilham
esta perda, mas pedimos que respeitem a privacidade da família durante o tempo do luto”, completa a nota.
Era músico, cantor, compositor ou letrista, mas
acima de tudo era um artista total, alguém que foi
capaz de compreender antes de todos que o rock
era também a possibilidade de afirmar um novo

universo cultural, um outro imaginário, renovadas formas de ser e de existir. E foi-o até ao fim.
Blackstar, o álbum com que (sabemos agora) escolheu despedir-se, estava a ser bem acolhido. No
PÚBLICO, descrevemo-lo como um disco ousado ou inspirado pelo jazz.
É uma obra inquietante e negra, povoada por
personagens bizarros e música intensa, onde por
vezes parece refletir sobre si próprio e outras so-

bre a angústia do presente, numa obra em aberto
com muitas possibilidades de decifração.
No vídeoclipe para a canção Lazarus (nome do
musical co-escrito por Bowie e pelo dramaturgo
irlandês Enda Walsh que se encontra em cena
na Broadway), realizado por Johan Renck, surge magro e envelhecido, deitado numa cama de
hospital, começando por cantar: “Look up here,
I’m in heaven/ I’ve got scars, that can’t be seen/
I’ve got drama, can’t be stolen/ Everybody knows
me now.” Naturalmente, agora, mais do que uma
canção ou um vídeo premonitório, pode ter-se a
leitura de que a totalidade do álbum era quase um
testamento, uma espécie de carta de despedida. Já
esta segunda-feira, o produtor Tony Visconti, seu
colaborador desde os anos 1960, publicou no Facebook uma nota que atribui sentido a essa leitura, dando a entender que sabia da morte iminente.
“Fez sempre o que quis”, escreveu. “Queria fazer
as coisas à sua maneira e da melhor forma. A morte foi como a sua vida – uma obra de arte. Fez Blackstar para nós como prenda de despedida. Há um
ano que eu sabia que ia ser assim. No entanto, não
estava preparado. Era um homem extraordinário,
cheio de amor e vida. Estará sempre connosco.
Por enquanto, o que há a fazer é chorar.”
Desde que a morte foi anunciada, as redes sociais foram inundadas. No Twitter registaram-se três milhões de mensagens até às 12h30. Os
Rolling Stones lamentaram o desaparecimento de
“um artista extraordinário”; Bruce Springsteen
classificou-o como “um artista visionário”; Iggy
Pop recordou a amizade com Bowie como “a luz”
da vida dele; Madonna disse ter ficado “devastada”, enquanto Kanye West e os Pixies admitiram
reverenciá-lo. .
Era um artista total. Tinha uma maneira emancipada de pensar a sua atividade. Partia da música para, com liberdade e inquietação, transcender linguagens – algures entre a música, a arte, a
moda, a literatura, a filosofia, o cinema, o teatro, o
design gráfico ou a performance –, mostrando que
a cultura popular podia ser reveladora. Era assim
que se pensava a si próprio, era assim que pensava a realidade à sua volta. Completa-se com ele
a despedir-se de nós. Até sempre.
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Lusodescendente Toma Posse como um dos
Presidentes de Câmara mais Jovem nos EUA
O

lusodescendente Jasiel Correia II, de 24 anos, que acaba de tomar posse como o mais
novo presidente de Câmara de
Fall River, em Massachusetts,
quer devolver a cidade aos anos
de ouro em que atraía milhares

“É

inaceitável” que

de portugueses.”Ouvimos uma e
outra vez sobre o grande potencial de Fall River. Hoje começamos a mostrar resultados”, disse
Correia durante a cerimónia de
tomada de posse, que aconteceu
esta semana.

35

horas de

trabalho semanais só cheguem em julho

O

dirigente socialista e da UGT
José Abraão contestou hoje
que o diploma do PS para a redução do horário semanal para os
trabalhadores da administração
pública apenas possa entrar em
vigor a partir de julho.
A posição de José Abraão foi

transmitida na reunião da Comissão
Nacional do PS, mas segundo o que
próprio afirmou aos jornalistas não
obteve para já qualquer resposta da
parte do secretário-geral socialista e
primeiro-ministro, António Costa.
No final da reunião, José Abrão
considerou “incompreensível e inaceitável” o facto de o projeto de lei
do PS sobre as 35 horas de trabalho
por semana prever que essa mudan-

ça só entre em vigor a partir de julho deste ano.
“Bem sei que em algumas situações é necessário adaptar o número de trabalhadores. Mas, entre os
trabalhadores, havia uma enorme
expetativa de uma mudança classificada como prioritária”, alegou.
De acordo com o dirigente socialista, a UGT “não
aceita que um diploma
com esta importância, que
repõe a justiça no tempo
de trabalho, entre em vigor
apenas meio ano depois de
entrar na Assembleia da
República”.
“Não faz sentido pedir-se aos trabalhadores para esperarem meio
ano. Se isso fosse feito estaríamos a
privar mais de meio milhão de trabalhadores da redução do horário
de trabalho. Esta é uma das grandes
expetativas dos trabalhadores da
administração pública e o diploma
tem de entrar em vigor o mais rapidamente possível”, insistiu o dirigente da UGT.

Com origens cabo-verdianas pelo
lado do pai e açorianas pelo lado da
mãe (Pico da Pedra, São Miguel),
Correia foi eleito em novembro
com 52% dos votos, derrotando
Sam Sutter, que lutava pela reeleição e apenas conseguiu 48%.
Com cerca de 90 mil habitantes,
Fall River é o centro da vida portuguesa em Massachusetts. Segundo
os últimos censos, 49% da população da cidade eram portugueses
ou luso-americanos, sendo que a
grande maioria é oriunda das ilhas
dos Açores. No centro da cidade,
existe mesmo uma réplica das Portas da Cidade de Ponta Delgada.
As celebrações do Espírito Santo
acolhem todos os verões dezenas
de milhares de pessoas. Lembrando
as dificuldades que a cidade passou
nos últimos 40 anos, depois do fecho de muita indústria na segunda
metade do século passado, Correia
disse que vai “trabalhar para afastar
a perceção negativa que foi injustamente lançada sobre a cidade nas
últimas décadas.”
Correia nasceu e foi criado em Fall
River, onde também estudou, tendo
depois concluído uma licenciatura
no Providence College em Ciências
Empresariais e Políticas.
Durante a campanha, disse que a

sua questão preferida era quando lhe
perguntavam se tinha maturidade
suficiente para ser presidente.”Não
posso mudar a minha idade. Não
posso ser desacreditado apenas pela
minha idade. Vou ser o mais energético, o mais otimista presidente de
que têm memória recente, se não de
sempre”, disse.
Correia é fundador e diretor executivo da SnoOwl, uma aplicação para
telemóveis que reúne ‘posts’ das redes sociais sobre empresas.
O jovem diz que vai usar a sua experiência como empresário para falar com outros homens de negócios
e revitalizar a economia da cidade.
Correia, que até há alguns meses
ainda vivia em casa dos pais, detalhou planos específicos para a cidade, que passam pela recuperação
da frente ribeirinha, construção de
estacionamento, um novo sistema
de recolha de lixo e de coordenação
com as escolas.”
Nos próximos meses, verão a minha administração fazer parceria
com o Conselho da Cidade e o Comité Escolar para desenhar um
orçamento que garante serviços
de qualidade para os nossos residentes e lançar as bases para uma
era de desenvolvimento económico”, concluiu o luso-descendente.
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
13 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
04:59	Bem-vindos a Beirais
05:48 O Direito e o Avesso
06:44 Os Nossos Dias
07:28	Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
	As Civilizações na
	Passagem de Ano
10:15	A Praça
13:00	Portugal em Direto
14:01 Hora dos Portugueses
14:16 O Preço Certo
15:00	Telejornal
15:57	Agora Nós
18:39 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:34 Campanha Eleitoral
20:50	Palavra aos Diretores
21:20	Bem-vindos a Beirais
22:03 Os Nossos Dias
22:46	Grande Entrevista
23:38	Telejornal Açores
00:09	Telejornal Madeira
00:39 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
14 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
05:38	Grande Entrevista
06:30 Os Nossos Dias
07:13	Manchetes 3
07:44 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
08:55	Sociedade Civil
	Viver 2016
10:04	A Praça
13:00	Portugal em Direto
14:00 Hora dos Portugueses
14:17 O Preço Certo
14:58	Telejornal
16:00	Agora Nós
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Campanha Eleitoral
20:45	As Palavras e os Atos
21:24	Bem-vindos a Beirais
22:02 Os Nossos Dias
22:44	Grande Área
23:30	Telejornal Açores
00:00	Telejornal Madeira
00:30 5 Para a Meia-Noite
sexta-FEIRA
15 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Bem-vindos a Beirais
05:42	Grande Área
06:40 Os Nossos Dias
07:23	Manchetes 3
07:47 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
Lisboa
10:14	A Praça
13:00	Portugal em Direto
14:00 Hora dos Portugueses
14:14 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:29	Agora Nós
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Campanha Eleitoral
20:45	Sexta às 9
21:17	Bem-vindos a Beirais
22:13 Os Nossos Dias
22:45 O Princípio da Incerteza
23:30	Telejornal Açores
00:00	Telejornal Madeira
00:30 5 Para a Meia-Noite
sábado
16 de janeiro
01:30	Nelo & Idália
02:02	A Grandiosa
Enciclopédia
do Ludopédio
03:00	Bom Dia Portugal
05:02 Hora dos Portugueses
05:48 Filhos da Nação
06:21	Network Negócios 2016
07:09 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Zig Zag
09:30	Visita Guiada

Cidadela de Cascais
10:00	Mar de Letras
	Péqui Mpuló
10:30	Decisão Nacional
11:09	Donos Disto Tudo
12:00	Atlântida - Madeira
13:31 Online 3
13:43	A Cidade na
	Ponta dos Dedos
Quinta do Arneiro
13:51	Tech 3
14:15	Política Sueca
15:00	Telejornal
16:00	Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 Campanha Eleitoral
21:45	Donos Disto Tudo
22:45	A Grandiosa
Enciclopédia
do Ludopédio
23:33	Telejornal Açores
00:00	Telejornal Madeira
00:33 Os Números do Dinheiro
domingo
17 de janeiro
01:30	Palavra aos Diretores
02:00	Poplusa
03:00	Bom Dia Portugal
05:30 Eucaristia Dominical
06:00	As Horas Extraordinárias
06:30	Visita Guiada
Convento de São Paulo
07:00 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Zig Zag
10:00	Poplusa
11:00 À Porta da História
	Roberto Ivens
11:30	Programa a designar
12:15	As Horas Extraordinárias
12:45	Palcos Agora
Casa da Karnart
13:45	Animais Anónimos
14:15 Hora dos Portugueses
15:00	Telejornal
16:00	Sociedade Recreativa
Catarina Furtado e
	Vasco Palmeirim
17:00	Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30 Campanha Eleitoral
21:00	Decisão Nacional
21:30	Treze
22:45 Online 3
23:00	Telejornal Açores
23:30	Telejornal Madeira
00:00	Inesquecível
	Michel, João d´Ávila
e Francis Seleck
segunda-feira
18 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
04:59	Ideias & Companhias
05:19 O Princípio da Incerteza
06:09 Os Nossos Dias
06:53	Manchetes 3
07:25 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:11	Sociedade Civil
10:13	A Praça
12:56	Donos Disto Tudo
13:48 Hora dos Portugueses
14:02 O Preço Certo
14:38 Zig Zag
15:00	Telejornal
16:00	Golo RTP - Int.
18:46 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:33 Campanha Eleitoral
20:50	Golo RTP - Int.
23:31Telejornal Açores
00:04Telejornal Madeira
00:35 5 Para a Meia-Noite
terça-feira
19 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
04:58	Nelo & Idália
05:30 Online 3
05:42	Política Sueca
06:32 Os Nossos Dias
07:14	Manchetes 3
07:44 Zig Zag
08:00 Jornal da TardeDireto
09:12	Sociedade Civil
10:15	A Praça

monumentos

Câmbio do dólar canadiano
12 de janeiro de 2016
1 euro = cad 1.562060
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

dentista

restaurantes

GRANITE
LACROIX INC.

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

notários

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666
agências
funerárias

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec,
www.mapoulemouillee.ca

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411
padaria

fotógrafo

Eduíno Martins
Cel.: 514.862.2319
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

INFORMAÇÃO
PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO
PaRA
QUEM ANUNCIA.

Casamentos,
Batizados, Festas,...
Tel.: 514.299.1593
importadores

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

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124
renovações

514.522.5175

TRAGA O
SEU VINHO

LE
Grill
Tasquaria
2490 Bélanger, Montreal
Tel.: 514.729.4894
Na apresentação deste
cupão receba 15% de
desconto no total da fatura.
serviços
financeiroS

assure-toi.ca

Seguros

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

T.: 514.668.6281

Produtos do mar
Miguel
514-835-8405
Fernando
514-944-5102
info@beiranova.ca
MERCEARIAS

restaurantes

assure-toi.ca
111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca

canalizador

7813 Cartier, Mtl,Qc
Orçamento
gratuito
Tel.: 514.725.6531

traduções
A mercearia das famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
T.: 514-849-3808

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

contabilista

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

MERCEARIA
SÁ E FILHOS
4701 St-Urbain
Tel.: 514.842.3373

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

Documentos a traduzir
Sandy Martins
pode vos ajudar
serviço Impecável

Tel.: 514.943.7907
INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.
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EMPREGOS
Somos uma família que fala inglês em Montreal e estamos à procura de uma governanta (babá) responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a aceitar
para viver connosco ou não. Estamos prontos a patrocinar e oferecer contratos se necessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2 crianças. Por favor,
envie a sua informação, juntamente com o seu número de telefone para lilasara2015@gmail.com e alguém
irá contactá-la com mais detalhes.

Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir
de casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Fulltime: 2500-4000$ possíveis. Compatível com
outras atividades ou emprego. 514-961-0770
Companhia precisa de homens ou mulheres com experiência na industria da limpeza para edificios corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter um carro.
450-975-2303 ou enviar CV por Fax 450-975-1977
Pessoa para trabalhar na grelha para uma churrascaria portuguesa. Possibilidade de trabalhar de dia
ou de noite a tempo inteiro ou parcial.
438-764-4964

vende-se
Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click Mega
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e outros mais, canais desportivos de todos os países,
filmes, séries, possibilidades ilimitadas.
Desloco-me para instalação.
514-267-8766

serviços

Linhas da
mão e cartas.
Vidente com dons
naturais. Resolve
os seus problemas
sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956

serviços

Perca peso, ganha energia
e sinta-se em forma,
resultados garantidos.
Peça o seu pacote e
experiência de 3 dias.
Carlos Palma
514-961-0770

Renovações
Ferreira Inc.

Servindo

a comunidade,

fazemos renovações,

casa de banho, cozinhas,

gybroc, pinturas, e muito

mais.

Orçamento gratuito
R. Ferreira
514-655-7168

encontros

Cavalheiro português procura senhora entre 68-75 anos,
honesta para relações sérias.
Não hesite em telefonar. Telefone depois 18h para
o 514-770-1936.

†

Águeda da Costa Sousa Puga
1935-2016

Faleceu em Longueil no dia 8 de Janeiro de 2016, com
80 anos de idade, a senhora Águeda da Costa Sousa
natural da Ribeira seca, cidade da Ribeira Grande, São
Miguel, Açores, esposa do já falecido, Gabriel Puga.
Deixa na dor seus filhos Manuel (Conceição Botelho),
Angelina/Angie (Jacinto Raposo), Gabriel (Helena Grilo), Conceição/Connie, Joe Puga. Seus netos/as e bisnetos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120, Jean-Talon E., Montreal
514-277-7778 www.memoria.ca
Eduíno Martins
Os serviços fúnebres tiveram lugar, segunda feira às
11h00 na igreja Santa Cruz. Foi sepultada em cripta no
mausoléu St-Martin, em Laval. Renovam com profunda
saudade a missa do sétimo dia, quinta-feira 14 de janeiro de 2016 às 18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram na
dor. A todos Obrigado e Bem-haja.

†

Maria Eugénia Pinto Gil
1948-2016

Faleceu em St-Jérôme, no
dia 10 de janeiro de 2016,
com 67 anos de idade, Maria Eugénia Pinto, natural
de Barcelos, Minho, Portugal, esposa de João Da
Costa Gil.
Deixa na dor seu esposo,
filhos/as John, Susana, Daniel, Diana (Danny), neto
Logan, netas Bianca e Alycia, mãe Amélia Da Silva,
irmãos, irmãs, familiares e
amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159, St-Martin E., Laval
514-277-7778 www.memoria.ca
Pedro Alves
O velório tem lugar, hoje, quarta-feira 13 de janeiro de
2016 das 14h às 17h e das 19h às 22h, quinta-feira a
partir das 9h. O serviço será celebrado no salão quinta-feira 14 de janeiro de 2016 às 11h e será sepultada em
cripta no Mausoléu St-Martin.
A Família, em homenagem à defunta, gostaria que
em vez do envio de flores, que façam um donativo
à “Société Parkinson du Québec”,
8550 Pie-IX #110, Montréal, QC H1Z 4G2
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que, de qualquer forma, se lhes associaram
na dor. A todos Obrigado e Bem-haja.

INFORMAÇÃO
PRA QUEM LÊ.
RESULTADO PRA
QUEM ANUNCIA.
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Rendas

e rendeiros

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

J

Horizontais: 1. Da cor do ouro, do trigo maduro. Em grau
mais elevado, no alto. 2. Grande porção. Sulco natural ou
artificial por onde passa água. A unidade. 3. A minha pessoa.
Destampara. 4. Que é formado de partes semelhantes. Um
certo. 5. Espaço de 12 meses. Relativo a idade. 6. Cólera.
Qualquer abertura circular. 7. Acalento. Oferecer. 8. Relativo a ele. Tornar loiro. 9. Vento quente que sopra do sueste,
sobre o Mediterrâneo. Contr. do pron. pess. compl. me e do
pron. dem. o. 10. Graceja. Haste delgada e comprida. Substância utilizada para condimentar os alimentos. 11. Penhor.
Rua pequena.
Verticais: 1. Red. de freire. Reverência que se faz ao cumprimentar. 2. Loisa. A mim. Mover-se de um sítio para outro.
3. O espaço aéreo. Grande carro para transporte de passageiros, com itinerário preestabelecido. 4. Fruto da amoreira e
de algumas espécies de silvas. Acrónimo de Imposto sobre o
Valor Acrescentado. 5. Globo. Abanos (ant.). 6. Nome da letra
R. Cheiro agradável. 7. Especulador de fundos. Esvaziar. 8.
Coloração. Custoso. 9. Abalar. A si mesmo. 10. Filho de burro
e égua ou de cavalo e burra. Grito de dor ou de alegria. Lanço
secundário de estrada ou caminho de ferro. 11. Vastos. Ave
parecida com a pomba.

osé Gomes Ferreira, subdiretor de informação da
SIC, escreveu interessante artigo no passado dia 8 intitulado “Estado de asfixia numa
economia de rendas e rendeiros (http://
sicnoticias.sapo.pt/opinionMakers/jose_gomes_ferreira/2016-01-08-Estado-de-asfixia-numa-economia-de-rendas-e-rendeiros).
Nele começa por afirmar o excessivo peso do
Estado na economia portuguesa. Isto é assunto
nada simpático para a faixa “esquerdista” política.
Continua o artigo salientando as diversas áreas
económicas onde se instalou um comodismo de
não competição que permite rendas precisas e
iguais a todos os intervenientes económicos.
Exemplo dos bancos: os custos de manutenção
de contas, custos de transferências e outras operações, spreads, etc., são praticamente iguais
ou com diferenças tão insignificantes que não
permitem alternativa a quem pretende serviços
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solução

Horizontais: 1. Flavo, Acima. 2. Ror, Rego, Um. 3. Eu, Abrira. 4. Isómero, Tal. 5. Ano, Etário. 6. Ira, Aro. 7. Embalo, Dar. 8. Seu, Alourar. 9.
Siroco, Mo. 10. Ri, Vara, Sal. 11. Arras, Ruela.
Verticais: 1. Frei, Mesura. 2. Lousa, Me, Ir. 3. Ar, Ónibus. 4. Amora,
IVA. 5. Orbe, Alaras. 6. Erre, Olor. 7. Agiota, Ocar. 8. Cor, Árduo. 9. Atroar,
Se. 10. Mu, Ai, Ramal. 11. Amplos, Rola.

Carneiro: Carta Dominante: Valete de Espadas, que
significa que deverá manter-se sempre alerta. Amor: Andará muito exigente em relação ao seu par. Liberte toda a
criatividade que existe dentro de si e aprenda a contemplar
o Belo. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia. Dinheiro: Aproveite
bem as oportunidades. Números da Semana: 8, 11, 22, 29, 32, 34.

Horóscopo

bancários.
O facto de termos assistido a um aumento em
bloco por parte de todos os bancos das taxas
cobradas pela posse de cartões de débito (vulgo
cartão multibanco) em valores na casa de 30%
e até mais, mantendo o mesmo nível de serviço,
mostra o nível de descaramento a que se chegou
na exposição da falta de competição comercial
entre bancos apenas para manterem a sua “renda” e não criarem “ondas”!
Mas outros exemplos há, como na área das
telecomunicações, da energia (EDP), onde os
sucessivos aumentos sempre superiores à inflação não são justificáveis por qualquer razão
plausível para além do aumento de faturação e
consequente aumento de dividendos dos acionistas destas empresas. José Gomes Ferreira
refere ainda um caso curioso do novo projeto
de remodelação da 2ª circular em Lisboa, via
importantíssima que corta a cidade de oeste a
leste. Pretende-se gastar milhões para dificultar
a vida dos condutores que sem alternativa têm
que atravessar tão importante via, pois mesmo
outras alternativas rodoviárias já se encontram
no limite ou muito próximo deste.
Outro exemplo apontado é a obrigação de pequenos agricultores se sujeitarem a um “curso” de aplicação de pesticidas e herbicidas se
os pretendem usar! Para isso são mais 150 Eur
que têm que desembolsar a entidades que foram organizadas à pressa para fornecerem esses
serviços...
No livro que escreveu, “O Meu Programa de
Governo”, José G. Ferreira aponta para além
destas situações, muitas outras que escravizam
a sociedade portuguesa.
E digo bem, escravizam, pois nunca vi um
povo que afirma tanto pela liberdade mas comete os mais baixos e vulgares atentados contra
a sua própria liberdade.
A própria troika, que tanto celeuma levantou,
apontou o dedo a estas rendas, entre outros fatores, como limitativos da economia portuguesa.
E os portugueses o que fizeram? Ainda escarneceram da troika, iludidos por forças políticas
que se levantaram contra a troika não sabendo
aproveitar o que de melhor esta dava. E porquê?
Porque a nenhum dos partidos convinha, da
extrema esquerda à extrema direita, pois é
de rendas e rendeiros que vive este Portugal
e é assim que os portugueses pretendem continuar a viver.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa Novos Planos. Amor: Sentir-se-á liberto para expressar os
seus sentimentos e amar livremente. Que o seu tempo
seja gasto a amar! Saúde: Estará melhor do que habitualmente. Dinheiro: Boa altura para pedir um aumento ao seu chefe.
Números da Semana: 2, 11, 23, 30, 35, 39.

Sagitário: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa
Vitória. Amor: A sua vida amorosa dará uma grande volta
brevemente. Que a alegria de viver esteja sempre na sua
vida! Saúde: Consulte o seu médico. Dinheiro: Evite gastos supérfluos. Números da Semana: 4, 8, 25, 30, 47, 49.

Touro: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa
Desgosto. Amor: Organize um jantar para reunir os seus
amigos. Procure gastar o seu tempo na realização de coisas úteis a si e aos outros. Saúde: A rotina poderá levá-lo
a estados depressivos. Combata-os com otimismo! Dinheiro: Não
se precipite nos gastos. Números da Semana: 2, 3, 9, 20, 30, 45.

Virgem: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa
Inquietação. Amor: Dê mais atenção à pessoa que tem a
seu lado. Não deixe que os assuntos domésticos interfiram
na sua vida amorosa. Saúde: Faça exames médicos. Dinheiro: Pode fazer aquele negócio que tanto deseja. Números da
Semana: 1, 5, 19, 25, 40, 47.

Capricórnio: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força. Amor: Não deixe que a pessoa que tem ao seu
lado sinta a falta da sua atenção e carinho. A felicidade é
de tal forma importante que deve esforçar-se para a alcançar. Saúde: O seu sistema nervoso anda um pouco alterado.
Dinheiro: Os investimentos estão favorecidos.
Números da Semana: 1, 4, 6, 9, 15, 20.

Gémeos: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa Perda de Oportunidades. Amor: A seta do Cupido espera por
si. Que a beleza da Aurora invada a sua vida! Saúde: Tendência para dores musculares. Dinheiro: Boa altura para
comprar casa, desde que aproveite as oportunidades certas.
Números da Semana: 11, 17, 22, 40, 43, 49.

Balança: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Irá ter notícias de uma pessoa muito
especial, com a qual não mantém contacto já há algum
tempo. Que a alegria de viver esteja sempre na sua vida!
Saúde: Momento calmo, sem preocupações. Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida. Números da Semana: 5, 6, 10,
28, 32, 39.

Aquário: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau
Pressentimento. Amor: Não se deixe iludir pelo aspeto físico, procure ver primeiro quem as pessoas são realmente
por dentro. Seja verdadeiro, a verdade é eterna e a mentira dura apenas algum tempo. Saúde: Poderá sofrer de
alguma retenção de líquidos. Dinheiro: Não seja irresponsável e
pense bem no seu futuro. Números da Semana: 8, 15, 19, 36,
38, 42.

Caranguejo: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição. Amor: Aproveite com muita sabedoria os
conselhos da sua família. Perdoe aos outros e a si próprio.
Saúde: Coma alimentos com mais vitaminas.
Dinheiro: Não misture a amizade com os negócios, poderá
vir a arrepender-se se o fizer.
Números da Semana: 14, 21, 30, 33, 38, 45.

Escorpião: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa
Energia. Amor: Demonstre o seu amor através de um jantar romântico. Que os seus mais belos sonhos se tornem
realidade. Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível,
seja prudente. Dinheiro: Momento favorável.
Números da Semana: 7, 9, 10, 22, 33, 44.

Peixes: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários. Amor: O seu coração poderá ser invadido pela saudade, que o vai deixar melancólico. Não
se deixe manipular pelos seus próprios pensamentos! Saúde:
Previna-se contra constipações. Dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Semana: 12, 15, 22, 29, 35, 36.

A Educação e as Políticas
de Proteção das Crianças
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acosta@avozdeportugal.com

António
Pedro Costa

O

s Deputados Regionais
do Grupo de Trabalho da
Comissão de Assuntos Sociais,
constituído pela Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores
para analisar e avaliar as políticas públicas
regionais açorianas de proteção das crianças,
estão a levar a cabo reuniões com diversas
instituições açorianas, a fim de se inteirarem
da realidade in loco.
Os Deputados pretendem assim conhecer as
vertentes de intervenção das instituições que trabalham com crianças, no âmbito dos objetivos da
Resolução nº 27/2015/A, tomando conhecimento das ações levadas a cabo, nas creches, jardins
de Infância, ATL’s e Projetos de jovens em risco.
Na base de muitos problemas figura a problemática do abandono, do absentismo e insucesso
escolar que nos Açores atingem taxas que devem
preocupar os responsáveis políticos e educadores.
De acordo com dados divulgados pelo Serviço
Regional de Estatísticas dos Açores, a taxa de
retenção e desistência no ensino básico nas escolas da Região foi de 17,3% no ano letivo de
2013/2014, muito superior à verificada no continente, que foi de 9,8%. Por outro lado, a taxa de
desistência no 1º Ciclo, nos Açores, é de 12,9%,
enquanto que no Continente foi de apenas 4,8%
e no 2º Ciclo é de 17,6% e de 11,2% no Continente e no 3º Ciclo é de respetivamente 23,2%
e 14,9.
A preocupação da Assembleia Legislativa com
aquela Resolução visa aprofundar o conheci-

Amicum

ex

mento dos Deputados Regionais relativamente a
estes dados estatísticos, como forma de avaliarem as políticas públicas regionais de proteção
das crianças que se está a desenvolver na nossa Região, visando o seu adequado desenvolvimento psíquico, mental, espiritual e social, num
ambiente saudável e normal e em condições de
liberdade, dignidade e igualdade de oportunidades.
Infelizmente nesta como noutras situações de
âmbito social, S. Miguel é a ilha onde se verifica a maior taxa de desistência no ensino básico,
com 19,5%, seguindo-se o Corvo com 17,5%,
Graciosa com 17,1%, Flores com 16,5%, Terceira com 14,6%, Faial com 13,5%, Santa Maria com 12,1%, S. Jorge com 11,5% e Pico com
11,2%. Como não poderia deixar de ser, o Concelho onde se regista a maior taxa de desistência
do ensino básico é a Ribeira Grande com 25,8%,
seguindo-se Lagoa com 22,2%, Povoação com
21,7%, Vila Franca com 19,2%, Nordeste com
17,9% e Ponta Delgada com 16,1%.
Importa olhar para estes números com muita
atenção e deixarmo-nos de nos preocupar com
a necessidade de tapar o sol com a peneira e encontrar as políticas mais corretas, tendo em vista
colmatar tal realidade, porque não há nada pior
do que a resignação perante o insucesso escolar,
como se não houvesse nada a fazer e que tal situação fosse uma fatalidade.
Esta resignação é inaceitável. Já era no passado, mas hoje ainda é mais. O lugar das nossas
crianças e dos nossos jovens é na escola, porque
é aqui que se abrem possibilidades e caminhos
que, de outra forma, teriam ficado fechados. Sem
escola não há liberdade. Como tal, é de aplaudir
a implementação do Plano Integrado de Promoção do Sucesso Escolar nos Açores, conhecido

como ProSucesso.
Para agir é fundamental valorizar o papel e a
ação dos professores, é preciso que haja motivação e confiança, que se crie nas escolas um clima
de cooperação e de colaboração. A formação dos
professores deve contribuir para consolidar novas práticas pedagógicas em torno do compromisso de promover o sucesso escolar de todos.
Nada substitui um bom professor.
Em 2011, 23% dos jovens açorianos entre os
15 e os 24 anos apenas tinham concluído o 2.º
ciclo e a taxa de abandono precoce de educação e formação1 nos Açores era de 43,8%. Em
2014, melhorámos para 32,8%, uma recuperação muito boa relativamente a todo país. Contudo, não podemos esquecer que em 2011/2012
e 2012/2013, os Açores registaram, em todos os
ciclos do ensino básico e no ensino secundário,
as taxas de retenção mais elevadas do país, ou
seja, em cada cinco alunos, um não aprovou o
4.º ano de escolaridade e a retenção no 2.º ciclo
atingiu os 17%. No 3.º ciclo e no secundário, em
cada quatro alunos, um ficou retido.
Na mesma altura, 10% dos alunos que frequentavam o 1.º ciclo já deveriam estar nos ciclos
seguintes, e na faixa etária dos 15 aos 17 anos,
38% dos alunos matriculados ainda não estavam
a frequentar o ensino secundário. Trata-se de números que retratam bem como está a educação
no nosso país e devem servir como mote na avaliação das políticas públicas regionais de proteção das crianças.
Em resultado da análise que os Deputados estão
a fazer junto de diversas instituições, a Comissão
de Assuntos Sociais elaborará um relatório para
ser apresentado na Sessão Plenária e discutida
por todos os Parlamentares.

Machina

Não faz sentido acusar o Mickey de corrupção,
to conhecida, mas vive com desafogo.
A diferença é que as personagens de Walt Dis- fraude fiscal e branqueamento de capitais.
Ricardo
ney
vivem num mundo de fantasia, no qual o Disney opta por não justificar o estilo de vida
Araújo Pereira
dinheiro não tem o valor que lhe damos na vida das suas personagens: umas são príncipes e
em querer menosprezar real, ao passo que Sócrates vive num mundo princesas, e supõe-se que tenham fortuna, oua imaginação de Walt
tras vivem numa realidade imaginária, da qual
Disney, creio que o mundo
o trabalho está ausente. Sócrates vive num munde José Sócrates tem mais
do de fantasia porque tem um amigo fantástico.
fantasia.
A explicação parece um deus ex machina mas
Aos poucos, as crianças vão deixando de se
não é. É um amicum ex machina.
identificar com os heróis da Disney, mas eu sou
A única semelhança é que este amigo, tal como
adulto (enfim, mais ou menos) e ainda gosto
deus, também aparenta ser omnibenevolente.
de me imaginar protagonista das maravilhosas
“Imagine no possessions”, cantou John Lenaventuras de José Sócrates. São histórias que
non em 1971, sonhando com um mundo melhor
continuam a fazer-me sonhar. Sim, Cinderela é
e mais justo. Quatro décadas mais tarde, não
feliz para sempre depois de casar, mas Sócrates
conheço ninguém que esteja mais perto de reaencontra a paz, a harmonia e a felicidade no dilizar o sonho de Lennon do que José Sócrates.
vórcio.
“Imagine all the people sharing all the world”.
O príncipe cumula Cinderela de riquezas quanSantos Silva partilha o seu dinheiro com Sódo ela se torna sua mulher, mas Sócrates paga
crates, que o partilha com vários familiares e
todas as contas da ex-mulher, o que é bem mais
amigos. Amigo dá a amigo que distribui por
raro e difícil de imaginar. Peter Pan não quer muito parecido com o nosso, mas no qual o di- amigos.
crescer, claro, mas na Terra do Nunca é fácil nheiro também não tem o valor que lhe damos “A brotherhood of man”. Uma belíssima
permanecer criança. Sócrates recusa entrar no na vida real. Mas parece evidente que, sendo ideia. E, no entanto, Lennon levou quatro timundo dos adultos mesmo vivendo no mundo ambos fantasiosos, tanto o mundo de Sócrates ros nas costas e Sócrates esteve preso.
dos adultos.
como o do Mickey devem reger-se por regras O mundo ainda não está preparado para a
Tal como Mickey, não tem fonte de rendimen- próprias, diferentes das do nosso mundo.
amizade fraternal.

S

Messi
C
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vence

Bola

raque argentino ganhou a quinta Bola
de Ouro da sua carreira. Lionel Messi
foi esta segunda-feira distinguido como o melhor jogador do Mundo de 2015 com 41,33%
dos votos. O argentino conquista assim a sua
quinta Bola de Ouro da sua carreira, numa
gala que teve lugar em Zurique, na Suiça.
O internacional português, apesar dos 58 golos
marcados ao longo do ano, não conquistou nenhum troféu coletivo, o que dificultou ao craque
do Real Madrid a revalidação do título de melhor
jogador do Mundo, tendo acabado por ficar no
segundo lugar com 27,76% dos votos. Já Neymar, que este ano foi pela primeira vez nomeado
para os três finalistas do prémio, ficou no terceiro
lugar com 7,86% dos votos, ainda sem conseguir
intrometer-se na luta de Messi VS Ronaldo, um
duelo que já é certamente um marco na história
do futebol mundial.
13:54: Futebolista do ano: Lionel Messi
(Barcelona / Argentina)
Confirma-se o esperado: Messi ganha a Bola de
Ouro pela quinta vez. “É um momento muito especial para mim. É incrível que seja a quinta vez.
É muito mais do que sonhava quando era pequeno”, afirmou o jogador argentino do Barcelona.
13:50: Falta o prémio mais esperado, a Bola
de Ouro, para o melhor futebolista de 2015. A
anunciar o vencedor vai estar Kaká, o último a
intrometer-se entre Messi e Cristiano Ronaldo
nesta luta (ganhou em 2007). Recorde-se que os
finalistas são Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar.
13:46 Jogadora do ano: Carli Lloyd (EUA)
Carli Lloyd, futebolista dos Houston Dash, é
eleita a melhor jogadora de 2015, após ter sido
decisiva para a conquista do título mundial pelos
EUA.
13:40: Prémio Puskas: Wendell Lira (Goianésia) É a (primeira?) grande surpresa da noite: o
outsider brasileiro ganha o Prémio Puskas, pela
“meia biclecleta” que marcou num jogo do Goianésia, no campeonato estadual de Goiás. Emocionado, Wendell agradece a Deus pela vitória
e pela oportunidade de estar com ídolos de “só
conhecia dos videogames”.
13:36: Após um momento musical, com Leonna Lewis, chegou a hora de ser entregue o Prémio Puskas, para o melhor golo do ano. Os nomeados são Florenzi (Roma), Messi (Barcelona)
e o outsider Wendell Lira (Goianésia).

de

Ouro 2015. Ronaldo

em

2º

13:25: É a vez de Ronaldo subir ao palco, para
falar da sua nomeação para o prémio de melhor
do mundo - depois de ser apresentado um vídeo
seu, com Marcelo. “Sinto-me como um miúdo
grande, quando marco um golo. Marcar golos,
conquistar troféus, ajudar a equipa e fazer os
adeptos felizes, é isso que me diverte”, diz o jogador do Real Madrid. “Sou jovem, quero jogar
mais anos”, acrescenta. Depois do português,
sobe ao palco a alemã Celia Sasic.
13:19: É anunciado o Prémio Fair Play da

13:07 Treinadora do ano: Jill Ellis (EUA)
Jill Ellis, a selecionadora que levou os EUA
à vitória no Campeonato do Mundo de futebol
feminino, é distinguida com o primeiro prémio
desta gala: o de treinadora do ano, no ramo feminino.
13:05: O primeiro prémio a ser entregue será
o de treinador(a) do ano, no futebol feminino.
A norte-americana Jill Ellis (Estados Unidos),
o galês Mark Sampson (Inglaterra) e o japonês
Norio Sasaki (Japão) são os nomeados.

FIFA, que vai para os jogadores, clubes e instituições de todo o mundo que ajudam refugiados.
Recebo-o Gerald Asamoah (antigo jogador do
Schalke 04 e da seleção alemã, de origem ganesa), que tem participado nestas campanhas, em
solo germânico.
13:17: Continua a apresentação dos candidatos
aos prémios de melhor jogadora do ano. Sobe ao
palco a japonesa Aya Muyama.
13:10: Treinador do ano: Luis Enrique (Barcelona)
Luís Enrique, o técnico que levou o Barcelona
à vitória na Liga dos Campeões, no campeonato
e na Taça do Rei de Espanha, e no Mundial de
Clubes, foi eleito o treinador do ano.
13:08: Para a distinção que se segue, a de treinador do ano, os candidatos são os espanhóis
Pep Guardiola (Bayern Munique) e Luís Enrique
(FC Barcelona) - que estão ausentes da gala - ,
e o argentino Jorge Sampaoli (Chile). Carlos Billardo, antigo selecionador argentino, anuncia o
vencedor.

13:04: Entretanto, vão sendo apresentados, à
vez, os candidatos aos prémios de melhor jogador e melhor jogadora do ano. Os primeiros são
os favoritos: Carli Lloyd (Houston Dash/EUA),
no campo feminino, e Lionel Messi, no masculino (Barcelona/Argentina), que vão ao palco recordar os momentos altos do seu 2015.
12:54: Sebastien, um jovem dinamarquês que
adivinhou o XI do ano, teve direito a colocar
uma pergunta a um jogador do onze. Escolheu
Ronaldo e perguntou-lhe o que fará após terminar a carreira de jogador: “Tenho um plano estratégico, com a minha equipa. Quero continuar
com a minha marca”, respondeu o madeirense.
12:52: Neste onze, La Liga domina claramente,
com oito escolhido: um empate entre Real Madrid e Barcelona, com quatro jogadores cada Os
intrusos são Neuer (Bayern/Budesliga), Thiago
Silva (Paris SG/Ligue 1) e Pogba (Juventus/Série A). Há quatro brasileiros no onze.

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga BBVA
1-Atlético Madrid
2-Barcelona
3-Real Madrid
4-Villarreal
5-Celta de Vigo
6-Eibar
7-Sevilla
8-Athletic
9-Deportivo
10-Málaga
11-Valencia
12-Getafe
13-Espanyol
14-Real Betis
15-Real Sociedad
16-Las Palmas
17-Granada
18-Rayo Vallecano
19-Sporting Gijón
20-Levante

P	J	V	
44 19 14
42 18 13
40 19 12
39 19 12
31 19 9
30 19 8
29 19 8
28 19 8
27 19 6
24 19 6
23 19 5
23 19 6
21 19 6
20 19 5
20 19 5
18 19 4
17 19 4
15 19 4
15 18 4
14 19 3

Inglaterra
Premier League
E
2
3
4
3
4
6
5
4
9
6
8
5
3
5
5
6
5
3
3
5

D
3
2
3
4
6
5
6
7
4
7
6
8
10
9
9
9
10
12
11
11

P	J	V	
1-Arsenal
42 20 13
2-Leicester City 40 20 11
3-Manchester City 39 20 12
4-Tottenham
36 20 9
5-Man. United
33 20 9
6-West Ham
32 20 8
7-Crystal Palace 31 20 9
8-Liverpool
30 20 8
9-Watford
29 20 8
10-Stoke City
29 20 8
11-Everton
27 20 6
12-West Bromwich 26 20 7
13-Southampton 24 20 6
14-Chelsea
23 20 6
15-Norwich City
23 20 6
16-AFC Bournemouth21 20 5
17-Swansea City 19 20 4
18-Newcastle
17 20 4
19-Sunderland
15 20 4
20-Aston Villa
8 20 1

Itália
Serie A
E
3
7
3
9
6
8
4
6
5
5
9
5
6
5
5
6
7
5
3
5

D
4
2
5
2
5
4
7
6
7
7
5
8
8
9
9
9
9
11
13
14

1-Napoli
2-Juventus
3-Internazionale
4-Fiorentina
5-Roma
6-Sassuolo
7-Empoli
8-Milan
9-Lazio
10-Chievo
11-Udinese
12-Atalanta
13-Sampdoria
14-Torino
15-Bologna
16-Palermo
17-Genoa
18-Frosinone
19-Carpi
20-Hellas Verona

P	J	V	
41 19 12
39 19 12
39 19 12
38 19 12
34 19 9
31 18 8
30 19 9
29 19 8
27 19 8
26 19 7
24 19 7
24 19 7
23 19 6
22 18 6
22 19 7
21 19 6
19 19 5
15 19 4
14 19 3
8 19 0

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
5
3
3
2
7
7
3
5
3
5
3
3
5
4
1
3
4
3
5
8

D
2
4
4
5
3
3
7
6
8
7
9
9
8
8
11
10
10
12
11
11

P	J	V	
1-Paris SG	
54 20 17
2-Angers
34 20 9
3-Monaco
33 20 8
4-Nice
30 20 8
5-Caen
30 20 9
6-Lyon
29 20 8
7-Saint-Étienne 29 20 9
8-Rennes
28 20 6
9-Lorient
27 20 6
10-Nantes
27 20 7
11-Marseille
26 20 6
12-Bordeaux
26 20 6
13-Lille
25 20 5
14-GFC Ajaccio 25 20 6
15-Montpellier
22 20 6
16-Bastia
22 20 6
17-Stade de Reims 21 20 5
18-Toulouse
20 20 4
19-Guingamp
20 20 5
20-Troyes
8 20 0

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

D
0
4
3
6
8
7
9
4
5
7
6
6
5
7
10
10
9
8
10
12

P	J	V	
1-B. München
46 17 15
2-B. Dortmund 38 17 12
3-Hertha BSC
32 17 10
4-B. M’gladbach 29 17 9
5-B. Leverkusen 27 17 8
6-Schalke 04
27 17 8
7-Wolfsburg
26 17 7
8-FSV Mainz
24 17 7
9-FC Köln
24 17 6
10-Hamburger SV	22 17 6
11-FC Ingolstadt 20 17 5
12-FC Augsburg 19 17 5
13-Darmstadt 98 18 17 4
14-E. Frankfurt
17 17 4
15-Stuttgart
15 17 4
16-W. Bremen
15 17 4
17-Hannover 96 14 17 4
18-TSG Hoffenheim13 17 2

E
1
2
2
2
3
3
5
3
6
4
5
4
6
5
3
3
2
7

D
1
3
5
6
6
6
5
7
5
7
7
8
7
8
10
10
11
8
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[1-4] Hat-trick de Jonas
carimba Vitória em
‘passeio’ do Benfica
O

Benfica bateu um Nacional da Madeira sem ideias por 4-1, com tentos
de Jonas (23’, 56’ e 63’) e de Mitroglou
(89’). Soares ainda chegou a empatar,
mas as ‘águias’ foram sempre mais fortes e nunca sentiram o ‘nevoeiro’ da
Choupana.
A formação de Rui Vitória mantém-se no
terceiro posto, com os mesmos pontos do
FC Porto e está a quatro do Sporting, líder
da I Liga. Já sem o nevoeiro que impediu a

correspondeu e voou para uma enorme defesa. Resultado que pecava por escasso ao
intervalo, com o segundo tempo a trazer
um Nacional mais atrevido. Mas foi por
pouco tempo. A formação insular empatou num lance em que há mais demérito
da equipa do Benfica, do que mérito de
Soares. O brasileiro aproveitou uma hesitação da defensiva das ‘águias’ para fazer
o golo num lance muito caricato. Contudo,
o Benfica não se deixou abater e a ime-

1-Sporting
2-FC Porto
3-Benfica
4-Braga
5-Paços Ferreira
6-Rio Ave
7-Arouca
8-V. Guimarães
9-V. Setúbal
10-Marítimo
11-Estoril Praia
12-Belenenses
13-Moreirense
14-Nacional
15-U. Madeira
16-Académica
17-Boavista
18-Tondela

Federer

O

perde na

diata reação das ‘águias’ terminou com o
jogo ainda no segundo tento. Jonas, ‘o pistoleiro’ estava lá, para repor a vantagem e
a justiça no encontro. Pouco depois carimbou praticamente a vitória do Benfica ao
fazer o hat-trick. Foi o seu 18.º tento na
liga. O brasileiro é o melhor marcador do
campeonato e vale 42 por cento dos tentos
dos ‘encarnados’. Mitroglou ainda entrou
a tempo de fazer o quarto e dar maior expressividade ao triunfo. O Benfica foi um
justo vencedor perante um Nacional que
nunca se conseguiu encontrar dentro de
campo e que foi muito permissivo perante
a ofensiva dos Benfiquista. A formação da
Luz aproveitou a falta de tranquilidade insular para dominar o encontro como quis.
À 17.ª jornada, o conjunto da Luz cola-se
ao FC Porto com os mesmos 40 pontos e
mantém a distância para quatro em relação
ao líder, Sporting (44 pontos).

Austrália

canadiano Milos Raonic, 14.º do
ranking mundial, conquistou o oitavo título da carreira, depois de vencer
o suíço Roger Federer, na final do torneio de Brisbane, Austrália.
Na reedição da final de 2015, Raonic
desforrou-se da derrota do ano passado e
superiorizou-se ao antigo líder do ranking

mundial. Esta foi a 11.ª vez que Federer e
Raonic se cruzaram no circuito e apenas a
segunda que o canadiano conseguiu bater
o suíço, que venceu nove frente a frente.
Já Stanislas Wawrinka, número quatro do
ATP, ganhou o Open de Chennai, Índia,
após bater na final o croata Borna Coric
(19 anos e 44.º mundial), por 6-3 e 7-5.

J

V

E

D

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
12
13
8
8
7
5
6
5
6
5
4
4
4
4
4
2
2

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

1
1
3
4
5
6
3
6
5
8
7
7
8
8
8
9
11
13

RESULTADOS

1-FC Porto B
2-Chaves
3-Feirense
4-Freamunde
5-Gil Vicente
6-Portimonense
7-SC Braga B
8-Sporting B
9-Olhanense
10-Desp. Aves
11-Famalicão
12-Atlético CP
13-Ac. Viseu
14-Santa Clara
15-Varzim
16-Farense
17-V. Guimarães B
18-Leixões
19-Benfica B
20-Sp. Covilhã
21-Penafiel
22-Mafra
23-Oriental
24-UD Oliveirense

GM
35
36
45
25
25
26
22
22
28
26
14
20
19
17
10
16
9
10

GS
9
10
11
11
18
24
19
26
30
35
19
36
27
23
22
31
27
27

próxima jornada

V. Guimarães 2-2 Arouca
Académica 2-1 Tondela
Marítimo 5-1 Moreirense
Rio Ave 1-0 U. Madeira
Estoril Praia 2-0 Belenenses
Sporting 3-2 Braga
Boavista 0-5 FC Porto
Nacional 1-4 Benfica
Paços Ferreira 2-1 V. Setúbal

		

realização do jogo para além dos oito minutos, ontem, na Choupana, o Benfica reatou esta segunda-feira a partida diante do
Nacional da Madeira com vontade de abrir
o marcador desde o primeiro momento.
O jogo foi retomado com a conversão de
um canto a favor da equipa da casa, mas
foi do Benfica a primeira oportunidade.
Carcela teve o golo nos pés no primeiro
ataque das ‘águias’, mas Rui Silva impediu o golo com boa defesa. Sucederam-se
as oportunidades, com Lisandro e Jonas
como principais intervenientes. O avançado brasileiro falhou de forma escandalosa
aos 22’, mas um minuto depois redimiu-se
com o primeiro do Benfica. A formação
da Luz controlava e, do lado do Nacional,
apenas Soares e Agra pareciam querer inverter o rumo dos acontecimentos. Foi dos
pés de Soares que saiu a melhor oportunidade para a formação da casa com um
grande remate de fora da área. Júlio César

P
44
40
40
29
28
25
24
23
22
21
20
18
17
17
17
16
10
8

15/01	Sporting 15:30 Tondela
16/01	Académica 11:15 P. Ferreira
	Marítimo 13:30 U. Madeira
Estoril Praia 15:45 Benfica
17/01	Rio Ave 11:00 Belenenses
	Arouca 11:00 Moreirense
	Nacional 13:15 Braga
	Guimarães 15:30 FC Porto
18/01	Boavista 15:00 V. Setúbal

P

J

V

E

D

49
43
42
40
40
39
37
35
34
33
33
32
32
31
31
30
30
27
27
26
26
24
22
17

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

15
11
11
11
11
10
10
10
10
9
8
8
8
9
8
8
8
6
8
5
6
5
6
3

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

5
3
4
6
6
5
7
9
10
9
7
8
8
11
9
10
10
9
13
8
10
10
14
13

GM GS
53
31
29
28
30
35
27
29
25
26
31
22
26
27
24
25
25
26
26
22
23
19
30
22

29
20
21
18
21
30
24
28
28
21
27
21
30
28
27
27
30
31
36
32
30
23
38
41

Quartos-de-Final
2016/01/13	Gil Vicente
	Rio Ave
	Braga
	Boavista

11:00	Nacional
11:30 Estoril Praia
13:30	Arouca
15:30 FC Porto

Fase
19/01
Grp.B Oriental
	Grp.C	Portimonense
20/01	Grp.B	Moreirense
	Grp.D	Leixões
	Grp.C	Arouca
	Grp.A	 Famalicão
	Grp.D	Rio Ave

de

Grupos

10:00 Benfica
14:45	Sporting
10:00	Nacional
10:00	Braga
9:00	Paços Ferreira
14:45 FC Porto
15:00	Belenenses

Oitavos-de-Final
Paris SG - Chelsea
Benfica - Zenit
Gent - Wolfsburg
Roma - Real Madrid
Arsenal - Barcelona
Juventus - Bayern München
Dynamo Kyiv - Manchester City
PSV - Atlético Madrid

1ª Mão
16/02 14:45
16/02 14:45
17/02 14:45
17/02 14:45
23/02 14:45
23/02 14:45
24/02 14:45
24/02 14:45

2ª Mão
09/03 14:45
09/03 12:00
08/03 14:45
08/03 14:45
16/03 14:45
16/03 14:45
15/03 14:45
15/03 14:45

Borussia Dortmund - FC Porto
FC Sion - Braga
Sporting - Bayer Leverkusen

1ª Mão
18/02 18:00
18/02 20:05
18/02 20:05

2ª Mão
25/02 20:05
24/02 17:00
25/02 18:00
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