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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
Ass. DA Terra Quebequente	T.:514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury O., Montreal	T.:514.388.4129
Centro Com. do Divino Espírito Santo
8672 Forbin Jason, Montreal	T.: 514.353.1550
Centro Comunitário Santa Cruz
60 Rachel O., Montreal	T.: 514.844.1011
CÍrculo de Rabo de Peixe T.: 450.687.2082
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

Filarmónicas

Agenda comunitária
Almoço

das

A VOZ DE PORTUGAL
Le plus ancien journal de langue portugaise au Canada

Estrelas

A Missão de Nossa Senhora de Fátima organiza no dia 31 de janeiro pelas 13 horas, o
Almoço das Estrelas. Com a ementa que será: sopa, salada e como prato principal, bife
com arroz, sobremesa, bolo, café e chá. Adultos: 20 estrelas, Crianças de 6 aos 12 anos
10 estrelas. Com DJ. Para reservar: Lina Pereira 514 296 4597; Crisantina Moniz 450 688
8260; António Leandres 514 984 0213.

Assembleia Geral

no

Clube Oriental

O Clube Oriental vai realizar a sua assembleia geral no dia 29 de janeiro 2016 para a nova
direção com jantar, carne estufada no forno. Pedimos aos sócios para se apresentarem
para continuar este projeto vivo que é o Oriental e também está programado o São Valentim no dia 13 de fevereiro no oriental. Para mais informações ou reservas, podem nos
contatar no 514-342-4373.

Festa

do

Chicharro

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional do Chicharro no
dia 20 de fevereiro de 2016 na sua sede. A noite será animada com o DJ da Casa. Para
mais informações: 514-982-0688 ou 514-465-3230.

Matança

do

Porco

A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional da Matança do
Porco no dia 5 de março de 2016 na sua sede. A noite será animada com o DJ da Casa.
Para mais informações: 514-982-0688 ou 514-465-3230.

Festa

das

Amigas

Venha comemorar a amizade no dia 22 de janeiro de 2016 às 19h00 no restaurante
Estrela do Oceano. Esta linda noite de amizade será animada pelo Eddy Sousa. Para
informações contactar Francisca Reis: 514-983-7837.

Associação Portuguesa do Canadá
24 de
Janeiro
13 de
fevereiro

Matiné com um almoço
Cozido à Portuguesa por 20$, incluindo sopa,
sobremesa e música.
São valentim
Venham celebrar o Dia de São Valentim connosco. Saboroso jantar com sopa, salada, terra e mar. Haverá baile,
prémio de presença e sorteio. 30 corações para sócios e
35 para não sócios.

Para informações ou reservas contactar
514-844-2269 ou 514-833-1949

Programa da semana
Quinta-feira 21 de janeiro
- Presidente da Sata em Montreal
- Matança do Porco na Associação
Portuguesa do Espírito Santo, Hochelaga

Sábado 23 de janeiro
- Especiais Presidenciais 2016
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Banda de Nossa Senhora dos Milagres
6024, Hochelaga, Montreal
T.:514.254.4647
Filarmónica Divino Espírito Santo
231, Fleury O, Montreal
T.:514.844.1774
Filarmónica Portuguesa de Montreal
260, Rachel E., H2W 1R6
T.:514.982.0688

Membre officiel

Ranchos Folclóricos

Campinos do Ribatejo	T.:514.648.8343
cana verde	T.:514.618.9087
Estrelas do Atlântico	T.:450.687.4035
Ilhas do Encanto	T.:514.388.4129
Rancho folc. santa cruz	T.:514.844.1011
Praias de Portugal	T.:514.844.1406

igrejas

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	T.:514.668.5601
Igr. Batista Portuguesa	T.:514.577.5150
Missão Santa Cruz	T.:514.844.1011
Missão de Nª Sª de Fátima	T.:450.687.4035

escolas

lusitana	
T.:514.353.2827
Portuguesa de brossard	T.:514.466.9187
Portuguesa de laval	T.:514.842.8045
Santa cruz - Montreal	T.:514.844.1011

info@tvpm.ca

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.

Chorar

perante uma Imagem
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acosta@avozdeportugal.com

António
Pedro Costa

A

visita a S. Miguel da Imagem Peregrina de Fátima,
que tem sido acolhida em clima de festa pelas Paróquias
da ilha de S. Miguel, permitiu-me acompanhar de perto a envolvência das populações,
que andam quilómetros a pé para estar junto
do seu andor, como que a tentarem tocar em
algo divino ou mesmo tentar que o céu desça
à terra.
Um mar de gente, de noite ou de dia, tem-se
juntado para acolher, venerar e aproveitar os
momentos de intimidade com o espiritual para
buscar a paz interior, que tanta falta faz nos dias
de hoje.
Ao ver a multidão desfilar perante uma singela
imagem banca, procurei tentar perceber a razão
de tanta devoção, tanto desvelo e de tanto carinho com que falam do acontecimento.
Vi novos e velhos, crianças e jovens, numa ânsia de chegar junto da Imagem Peregrina para
simplesmente olhá-la de perto ou tocar no andor, onde ela estava rodeada de flores trazidas a
cada instante. O coração apertava-se-me quando
reparava em tantos jovens que deambulam por
essas ruas, esquálidos e de rosto lívido, que se
ajoelhavam e de olhar fixo deixavam sair algumas lágrimas.
Ali vi o sofrimento atroz de muitos jovens que
enveredam por caminhos sinuosos da toxicodependência que, acorrentados a um mundo marginal, não encontram forma de sair das amarras e

das teias em que foram embrenhados.
Mas se vi a candura de crianças inocentes, mesmo algumas ainda de colo a rezarem uma ave-maria, brilhantemente ensinadas nas escolas
para aformosear a homenagem da Escola Básica Integrada, que agrega vários graus de ensino,
numa mística que tocou nos corações dos adultos, vi também aqueles jovens esfarrapados que
foram à Igreja, sem fazerem parte de nenhum
grupo organizado, que levavam um telemóvel
para tirar uma fotografia à Imagem ou também
rezar aquela oração que há muito não brotava
dos seus lábios. De pé ou de joelhos pediam seguramente alguma graça do céu para os ajudar a
sair dos trilhos onde se meteram.
Foram momentos como estes, muito mais do
que as abundantes lágrimas dos adultos na despedida de Nossa Senhora de Fátima, que me
fizeram pensar quão importante foi a vinda de
Imagem Peregrina a esta terra, que catalisou
atenções e constituiu-se em acontecimento que
será lembrado pelos tempos fora e que tocou no
mais íntimo do ser. É necessário ir ao encontro
desses jovens que sofrem na carne e no espírito
as agruras do mundo da toxicodependência, pois
muitos deles não encontram forma séria e segura para se livrarem do mal que padecem. Ajudar uma pessoa que está envolvida com drogas
a perceber os riscos que corre e decidir mudar
de comportamento é um grande desafio para os
responsáveis. Importa, por isso, motivá-los e
estimulá-los ao convívio com grupos de pessoas
envolvidas em projetos desportivos, culturais,
intelectuais, sociais ou recreativos e proporcionar-lhes a oportunidade de se integrarem em grupos de sua faixa etária e livres de consumo de

drogas, como comportamentos alternativos para
que os levem a descobrir novas formas de encontrar prazer.
É confrangedor ver que cada vez mais cedo alguns adolescentes enveredam pela iniciação às
drogas e é importante dizer não na hora adequada, pois apenas os “sermões” dos adultos não
ajudam a reforçar as defesas da pessoa para enfrentar a tentação de experimentar.
A aceitação da pessoa, a amizade sincera, o
afeto, são atitudes importantes, mas também é
preciso estar atento para os limites da possibilidade de ajuda, porque existem situações em que
é necessário buscar apoio de especialistas, sejam
eles educadores, terapeutas ou médicos. Um verdadeiro amigo sabe estar presente, compreender,
dar apoio, mas também sabe mostrar diferenças,
estabelecer limites, reconhecer dificuldades e
apontar caminhos para que a pessoa encontre
meios de sair das situações de risco em que se
encontra. Oxalá a visita da Imagem Peregrina de
Nossa Senhora de Fátima que mobilizou tanta
gente, numa mole humana impressionante, possa constituir o leitmotiv a apontar novos rumos.

Dia

Matança

Porco
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de

Ó que matança tão bela
Que agora estou a ver
A deliciosa morcela
E o bom vinho pra beber

abranco@avozdeportugal.com

antero branco

D

ia de matança do porco
é sempre de alegria e de
festa. O povo até costumava
dizer: “Quem nunca matou
nem casou, nunca se conso-

do

completamente cheia, graças em parte, ao dinamismo e à perseverança do Fábio Marques e de
toda a sua equipa.
A animação era tal, que contou com a presença de várias personalidades do mundo artístico
de Montreal. Deu gosto cumprimentar o Eddy
Sousa, um artista de grande talento, conhecido
em toda a diáspora e que iniciou a sua carreira
naquela casa. A simpática Sylvie Pimentel que
tem ali animado inúmeros serões, desde o de-

lou”.
Ao entrarmos na sala, no passado sábado, da
Associação Portuguesa do Espírito Santo, havia
à nossa disposição, tal como era uso e costume,
uma mesa com figos passados, biscoitos e aguardente.
A festa da matança em Hochelaga esteve concorrida como há muito não se via. A sala estava

dedicação, sacrifício e disponibilidade de um
pequeno grupo de senhoras, lideradas por Fátinha Câmara, que confecionou a refeição com
sopa caseira, morcela, torresmos, chouriço, tudo
acompanhado por batata doce e inhames. Como
sobremesa, foi-nos oferecido o tradicional arroz
doce. Mais tarde vieram as malassadas para se
saborear com um bom café. Estava tudo uma
verdadeira delícia.

funto conjunto Origens, também marcou com a
sua presença. Surpreendeu igualmente encontrar
a Susy de Oliveira, que geralmente acompanhada, pela Filarmónica Portuguesa de Montreal,
encanta, nem só a comunidade portuguesa, mas
também a sociedade que nos acolheu.
É difícil encontrar palavras para descrever a

Na parte teatral, os donos da casa, a Sra. Maria Querida da Lagoa (Michael Costa) e João
Francisco Lagoa (Fábio Marques), animaram e
fizeram rir o público na sala. Por fim, convidaram a entrar o Rancho da Matança. Animado por
Manuel de Fátima e acompanhado por Eduardo
e Leonilde Revoredo, José Castro, Paulo Gomes
e Sérgio Cordeiro, acabaram por cantar, o “Só
Forró”, pelas mesas, dedicando uma quadra a
cada uma delas.
Quando David De Melo entrou em palco, foi
um delírio total. Era difícil procurar um espaço
na pista de dança e, quando se conseguia, mal se
podia mexer. David De Melo apresentou um es-
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petáculo à altura do seu grande talento e profissionalismo. A um momento dado interpretou “As
nossa tradições”, uma melodia que faz refletir e,
até motivar a transmitir aos nossos filhos e netos
a lingua de Camões, a cultura e as tradições de
nossos avós. Uma curiosidade, o David nasceu
nos Estados-Unidos, mas o seu pai é florentino,
sua mãe micaelense e sua esposa terceirense. A
mistura da vivência de três ilhas, fizeram dele
um ser extraordinário.
O DJ Lucky (Miguel Cardoso) animou muito
bem o serão, controlando o som com mãos de
mestre.

Esta sexta-feira, a comitiva das Sanjoaninas,
vai estar em Hochelaga, durante o jantar habitual das sextas-feiras, por volta das 19h00, para
promover a festa de 2016. Contacte o Fábio
(438) 930-1000, para assinalar a sua presença.
Na ementa vai constar de filete de peixe e de costeleta de porco.
É de louvar a Associação Portuguesa do Espírito Santo por continuar a bem manter a
cultura e tradições da nossa terra.

Grupo Sata Comemora 30 Anos
de Presença no Canadá
A Voz de Portugal | 20 DE janeiro de 2016 | P. 6
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Francisca reis

S

ábado 15 de Janeiro realizou-se na Casa dos Açores do Quebeque um encontro
comemorativo dos 30 anos de
Presença da SATA no Canadá.
Pela primeira vez em Montreal as cerimónias
foram presididas pelo novo Presidente do Grupo
SATA Eng. Paulo Menezes, acompanhado pelo
Diretor da SATA no Canadá, Carlos Botelho, Administradora da SATA Dra. Isabel Barata, Administrador da SATA Eng. Francisco Gil, Diretor da
SATA nos EUA Duarte Carreiro.
O Presidente da Casa dos Açores do Quebeque
deu as boas-vindas a todos presentes e ofereceu o
Palco ao Diretor da Sata Express Carlos Botelho
para dar início a sessão de informação.
O Senhor Carlos convidou ao palco para virem
falar o João Carvalho, Rui Serpa, Cônsul-Geral de
Portugal em Montreal José Eduardo Bleck Guedes
de Sousa e Benjamin Moniz. João Carvalho mencionou que a SATA tem vindo ao longo dos anos a
melhorar mas que ainda há muito trabalho para ser
feito. Rui Serpa sublinhou que os horários têm que
ser respeitados o melhor para que os passageiros
com escala em Ponta Delgada, com distino a outras
ilhas não tenham que passar uma noite em Ponta
Delgada. Rui salientou que é ridículo os voos diretos de Montreal para Ponta Delgada durarem simplesmente 3 meses. Não podemos continuar desta
maneira a SATA tem que reagir de outra maneira...
A SATA precisa de organizar um pacote para atrair
outros mercados, como a clientela canadiana. O
Cônsul Geral José Guedes de Sousa agradeceu à
SATA todo o apoio que fazem à nossa comunidade
através de patrocínios de viagens para artistas e do
Continente, tal como o fadista Hélder Moutinho.
O presidente da Casa dos Açores do Quebeque salientou que os nossos idosos acham que as viagens
são muito cansativo viajando de Toronto para os

Açores, também é de acordo que foi mencionado
que 3 meses é muito pouco tempo para os voos diretos, disse Rui Serpa, e devia-se começar em maio
e terminar em outubro. Carlos Botelho afirmou que
este encontro era muito especial porque pela primeira vez em trinta(30) anos de presença da SATA
no Canadá, uma entrega de CERTIFICADOS DE
MÉRITO a todas as Agências de Viagens e aos Orgãos de Comunicação Social.
O novo Presidente do Grupo Sata Eng. Paulo Menezes com um mês no novo posto como Presidente
está a cumprir da melhor maneira aproximação dos
Açores às comunidades. Eng. Paulo Menezes que

se sentia muito feliz e satisfeito com a sua visita
às comunidades de Toronto, Montreal e Boston.
“Desloquei-me para conhecer os emigrantes e a
melhor maneira é de aproximar os Açores às comunidades através do mundo. Criar uma amizade
entre os emigrantes e os Açores. Criar um espírito
de grupo com os agentes e as agências de viagens.
Avaliar o mercado, criar melhor condições para
crescer.
Queremos que os nossos emigrantes tenham confiança na SATA. “Nos últimos trinta anos a SATA
transportou milhares de pessoas.Transportou, também, saudades expectativas e bens inestimáveis.
Fê-lo com dedicação e profissionalismo disponibilizando aos seus passageiros mais do que uma
simples viagem. Um empreendimento que deve o
seu sucesso graças a insuperável colaboração dos
órgãos de comunicação Social, que o presente Certificado tem a honra de distinguir”. Os Certificados
de Mérito foram oferecidos a: Voyages Algarve Rui Serpa; Voyages Comfort - Joaquim da Silva;
Voyages Vasco Chomedey - João Carvalho; Jornal
A Voz de Portugal; Jornal Luso Presse; Correio da
Manhã; Radio Centre-Ville 102,3 FM; Radio Portugalíssimo CFMB 1280AM; Lusaq TV; Montreal
Magazine.

Carlos Botelho agradeceu com profundo respeito
e sentimento aos emigrantes e a todos açorianos,
afirmando que a SATA é importante para os Açorianos.
Queremos as melhores condições para os nossos emigrantes, explicou que os custos são muito
elevados para a SATA vir a Montreal buscar meia
dúzia de passageiros. A SATA é uma grande empresa local (nos Açores), mas para a América do
Norte é uma empresa muito pequena, não podemos
comparar a SATA com estas grandes companhias.
É sempre um enorme prazer receber o Senhor Carlos Botelho na nossa comunidade, este Senhor que
está a cumprir a sua missão como ele prometeu
quando pousou os pés no Canadá como Diretor
da SATA para o Canadá. A sua primeira paragem
foi em Montreal antes de seguir para Toronto e foi
neste momento que ele prometeu que não se ia esquecer da comunidade açoreana de Montreal.Homem de palavra, pois não se tem esquecido de nós
e sempre que pode, lá está para nos apoiar. Faz o

possível para encontrar melhores condições para os
emigrantes viajarem. Pelo menos já não nos sentimos abandonados como nos sentíamos antes da
sua chegada. Confiamos no Senhor Carlos Botelho, uma pessoa que vai ouvir e fazer o possível
para resolver, na medida do possível, os problemas
aqui mencionados.
Para concluir o serão, a Casa dos Açores ofereceu
uma lembrança ao Presidente do Grupo Açores,
Paul Menezes, e também preparou um beberete
confecionado pela Casa dos Açores e oferecido a

todos os presentes.
O sorteio teve dois prémios de presença, duas viagens aos Açores, ganhantes foram a Rosa Carreiro
e Laura Cordeiro, e ainda uma viagem, oferta de
aniversário, para Gabriel David Feio pelo seu 8º
Aniversário.
Parabéns à SATA pelos 30 anos de Presença no
Canadá.

Entrevista

Paulo Menezes
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Francisca reis

A

PM: Desloquei-me ao Canadá com diversos objetivos: - Conhecer as pessoas que aqui trabalham
na SATA e que são muito importantes para nós.
- Conhecer os agentes de viagem que são nossos
parceiros e têm contribuido para nos ajudar a crescer, para criar mais condicoes para crescer mais. avaliar o mercado. - Estar com a comunidade emigrante e perceber os seus anseios e expectativas,
criar uma ligação mais forte com os nossos acorianos. Quero fazer convosco um brinde à SATA
pelos seus 30 anos ao serviço desta comunidade,
E brindar também a todos os que nos proporcio-

Voz de Portugal:
Seja bem-vindo pela segunda vez a Montreal, pela
primeira como Presidente do
Grupo SATA e ao Jornal A Voz
de Portugal. O que traz de novo para a comunidade de Montreal?
Paulo Menezes: Obrigada, faz hoje precisamente 16 anos, no dia 15 de janeiro de 2000
que estive no Canadá, provavelmente com alguns
de vos, no primeiro voo regular da SATA Internacional entre os Açores e o Canadá. Estou agora
ao vosso dispor no comando deste grupo de Empresas. Em 2015 tivemos um total de 91.574 passageiros transportados. A nossa oferta para 2016
ascende a cerca de 96.000 lugares, sem contar
com lugares oferecidos em voos extraordinários.
É assim, que agora damos o primeiro passo neste intercâmbio, trazendo connosco nesta visita, o
responsável da empresa dos EUA, o Senhor Duarnaram estarmos aqui a festejar juntos.
te Correiro.
AVP: Quais sao os seus objetivos da sua visita Quero que a comunidade saiba que tudo farei,
com a minha equipa, isto é, com todos os trabaao Canada?
lhadores da SATA, para que os Açores estejam
mais próximos de vós, para que o serviço que
prestamos seja cada vez melhor e para que nos
orgulhemos desta empresa. Iremos tentar ir ao encontro dos anseios de todos.
AVP: Já sabemos que a comunidade de Montreal não viaja o suficiente no inverno para
cubrir os custos da SATA para fazer rota no
inverno, voos diretos para os Acores, mas pelo
menos será possível comecar os voos para o Senhor Santo Cristo em Maio em vez de Junho
e terminar o último voo no 30 de Setembro.
Respeitar os horários como o Rui Serpa mencionou é muito importante para os passageiros
com escala em Ponta Delgada e destinação a

Atividades

da

mlcarvalho@avozdeportugal.com

MANUEL CARVALHO

C

omo mencionei no último
artigo relacionado com
a Biblioteca, que redigi para
este jornal, o Grupo de Amigos da Biblioteca, com o objetivo de criar
novas sinergias, irá realizar, no decorrer do
ano, diversas atividades que procurarão ir
ao encontro das aspirações culturais da Comunidade Portuguesa.
Como já foi divulgado anteriormente, relembramos que na reunião do Núcleo de Leitura,
coordenado pela Joaquina Pires, no próximo
dia 29 de Janeiro, às 18h00, irá ser discutido
o romance “O Manuscrito” da Maria-Adelaide
Oliveira, recentemente publicado. Contando
com a presença da autora, estamos certos que
esta sessão irá despertar o interesse de muitos
amantes das letras e amigos da autora. Esperamos vê-los no Centro Comunitário Santa Cruz
em grande número pois a autora merece esse
reconhecimento.
Também já está confirmado a realização de
Sessões de Leitura para as pessoas da terceira-

outra ilha.... E fazer um pacote com bons
precos 8-10 dias com preços mais baixos para
atrair outros mercados especialmente no mês
de Setembro..
PM: Vamos tentar, para este ano já é tarde, mas

para 2017 podemos tentar talvez. A SATA tem
vindo ao longo dos últimos anos a melhorar e a
aumentar cada vez mais a sua oferta como sabem
teremos em breve uma nova frota, a A330. Esta
frota será constituída inicialmente por um avião,
posteriormente por mais um. Também as ligacões ao Canadá serão completadas com um destes
aviões.
“Quero agradecer ao Jornal a Voz de Portugal por esta oportunidade sinto-me feliz e satisfeito, uma entidade tão importante da nossa
imagem e para a promoção dos nossos produtos. Quero expressar o meu agradecimento”.

Biblioteca José D’almansor
-idade e não só. Com a coordenação da Maria-Adelaide Oliveira, irão decorrer, em princípio
uma vez por mês, na Biblioteca, depois do almoço da atividade “Vamos Comer Juntos”. Será
uma forma agradável de proporcionar aos presentes no almoço mais uma agradável atividade
cultural que virá enriquecer a confraternização
da tarde.
Por último, uma bela notícia. O grupo “Amigos
da Biblioteca José d’Almansor”, irá promover
um concurso de quadras populares, iniciativa
que tem como principal objetivo encorajar o
aparecimento de novos valores literários e, paralelamente, prestar homenagem ao poeta luso-canadiano Fernando André, por ocasião do
10º aniversário do seu falecimento.
O regulamento do Concurso será divulgado
brevemente (início de Fevereiro) e os prémios
são aliciantes e convidativos à participação dos
nossos poetas. Os concorrentes vencedores serão conhecidos no decorrer da Festa Final que
irá decorrer no dia 10 de Abril, mais uma vez
no Salão Nobre do Centro Comunitário Santa
Cruz.
Pode-se desde já revelar que os três membros
do júri são reconhecidos poetas da diáspora
portuguesa que generosamente se prontificaram

para proceder à classificação dos trabalhos concorrentes.
Estamos certos que este concurso irá despertar grande interesse na Comunidade Portuguesa
que é grande amante desta forma da poesia cujo
maior vulto foi o imortal poeta António Aleixo
do qual aqui fica uma quadra de bela simplicidade, que se ajusta perfeitamente ao espírito
deste concurso:
Não é só na grande terra
que os poetas cantam bem:
os rouxinóis são da serra
e cantam como ninguém.
AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

profeSSor AidArA

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35
anos de experiência. Especialista de todos os trabalhos
Ocultos, ajuda a resolver os problemas por mais difíceis
que sejam: Amor, Negócios, Má Sorte, Invejas, Maus-Olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência
Sexual, Mau vício, etc. Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não perca mais tempo, um só
telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395 falo português
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Eleição Presidencial Portuguesa 2016
mfelix@avozdeportugal.com

Miguel Félix

E

ste fim-de-semana, 23
de janeiro das 8h às
19h e 24 de janeiro das 8h
às 14h, os cidadãos inscritos
na lista eleitoral, são convidados a ir votar
no consulado geral de Portugal em Montreal, para a eleição presidencial de Portugal.
Qual é a função de presidente da República
de Portugal? As suas funções constitucionais
são fundamentalmente as de representação da
República Portuguesa, de garante da independência nacional, da unidade da Nação e do Estado e do regular funcionamento das instituições, sendo ainda, por inerência, Comandante
Supremo das Forças Armadas e Grão-Mestre
das Ordens Militares, Nacionais e de Mérito
Civil. O Presidente de Portugal usa uma Faixa
Presidencial cerimonial, distintivo do cargo de
Presidente e de grão-mestre da Banda das Três
Ordens.
São 10 candidatos que estão a concorrer.
Edgar Silva foi padre, saiu desiludido do sacerdócio e é o candidato presidencial do PCP.

Defende, no entanto, que marxismo e cristianismo não são antagónicos e recebe elogios
dos adversários. Edgar Freitas Gomes da Silva
nasceu em São Martinho, Funchal, Madeira, a
25 de setembro de 1962.
Marcelo Rebelo de Sousa nasceu em Lisboa,
o 12 de dezembro de 1948. Ele é professor
catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Conselheiro de Estado
e político português. Foi Marcelo Caetano, o
padrinho de casamento dos seus pais, que levou a sua mãe à maternidade para o dar à luz.
Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito presidente
do PSD, cargo que desempenhou entre 1996 e
1999.
Marisa dos Santos Matias nasceu em Sé
Nova, Coimbra, a 20 de fevereiro de 1976).
Ela é uma socióloga portuguesa com trabalho na área do ambiente e da saúde pública e
deputada europeia do Bloco de Esquerda. É a
mais nova de todos os candidatos na corrida a
Belém.
António Sampaio da Nóvoa nasceu em Valença, a 12 de dezembro de 1954 e é um professor
universitário português. Atualmente, é professor catedrático do Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa e reitor honorário da
mesma universidade. As suas investigações e

interesses incidem sobre história e psicologia
da educação, educação comparada, e formação
de professores. É candidato independente às
eleições presidenciais de 2016, agregando vários apoios à esquerda, nomeadamente dos três
ex-Presidentes da República, Ramalho Eanes,
Mário Soares e Jorge Sampaio.
Henrique Neto nasceu em Lisboa, a 27 de
Abril de 1936 e é um empresário, colunista na
imprensa e antigo deputado à Assembleia da
República Portuguesa, eleito pelo Partido Socialista.
Maria de Belém nasceu em Covas do Douro,
Sabrosa, a 28 de julho de 1949. Ela é uma jurista e política. Nas eleições presidenciais de
2011 foi a mandatária nacional da candidatura
de Manuel Alegre. Cinco antes, nas presidenciais de 2006 apoiara Mário Soares contra Alegre, que se candidatara como independente. Já
em setembro de 2011 Maria de Belém, depois
de apoiar António José Seguro em eleições diretas no PS, foi eleita presidente do PS.
Paulo Morais nasceu em Viana do Castelo, a
22 de dezembro de 1963 e é um docente universitário e um político. Foi vice-presidente da
Câmara Municipal do Porto, de 2002 a 2005,
tendo sido responsável pelos pelouros do Urbanismo, Ação Social e Habitação. É colaborador regular do jornal “Correio da Manhã”.
Atualmente, é professor na Universidade Portucalense, no Porto.
Tino de Rans, Jorge Sequeira e Cândido
Silva são candidatos também com menos
interesse mediático português. Vitorino
Silva (Tino de Rans) é calceteiro e antigo
presidente da Junta de Freguesia de Rans.
Vitorino Silva tornou-se conhecido a nível
nacional em fevereiro de 1999, quando durante o 11.º Congresso do PS fez um acalorado discurso que terminou com um abraço
a António Guterres. Jorge Sequeira é psicólogo, investigador, orador motivacional e
professor universitário. Cândido Ferreira
é médico e antigo presidente da Federação
Distrital de Leiria do PS.
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
20 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Decisão Nacional
05:34	Inesquecível
07:07 Zig Zag
07:25	Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:13	Sociedade Civil
	Subsolo Português
10:17	A Praça
13:00	Portugal em Direto
14:01 Hora dos Portugueses
14:14 O Preço Certo
15:00	Telejornal
16:01	Agora Nós
18:39 Hora dos Portugueses
19:00 24 HorasDireto
20:00	Manchetes 3
20:33 Campanha Eleitoral
20:51	Palavra aos Diretores
21:23	Bem-vindos a Beirais
22:07 Os Nossos Dias
22:52	Arq 3
23:07 À Porta da História
(Microprogramas)
	Sousa Martins
23:19 Online 3
23:29	Notícias do Atlântico
00:30 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
21 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Palavra aos Diretores
05:26	Poplusa
06:28	Grande Entrevista
07:13	Manchetes 3
07:44 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
08:55	Sociedade Civil
	Robôs
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
21:00	Bem-vindos a Beirais
22:02 Os Nossos Dias
22:44	Grande Área
23:15 Online 3
23:30	Notícias do Atlântico
00:30 5 Para a Meia-Noite
sexta-FEIRA
22 de janeiro
01:30	Bom Dia Portugal
05:00	Sexta às 9
05:30	Nelo & Idália
06:00 Os Números do Dinheiro
07:23	Manchetes 3
07:47 Zig Zag
08:00 Jornal da TardeDireto
09:11	Sociedade Civil
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
21:17	Bem-vindos a Beirais
21:45 Os Nossos Dias
22:45 O Princípio da Incerteza
23:15 Online 3
23:30	Notícias do Atlântico
00:30 5 Para a Meia-Noite
sábado
23 de janeiro
01:30	Nelo & Idália
02:02	A Grandiosa
Enciclopédia do
Ludopédio
03:00	Bom Dia Portugal
05:02 Hora dos Portugueses
05:45 Filhos da Nação
06:21	Network Negócios 2016
07:09 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Zig Zag
10:00	Visita Guiada
Convento de São Paulo
10:30	Mar de Letras
Carlota de Barros
11:09	Donos Disto Tudo
12:00	Atlântida- Açores
13:31 Online 3
13:45	A Cidade na
	Ponta dos Dedos
Quinta do Arneiro
13:51	Tech 3
14:15	Política Sueca
15:00	Telejornal
15:43 Liga NOS 2015/2016
	P. Ferreira x Sporting
17:45 Linha da Frente
19:00 24 HorasDireto
20:00 Entrevista a
	D. Manuel Clemente
20:30 Campanha Eleitoral
21:15	Donos Disto Tudo
22:15	A Grandiosa
Enciclopédia
do Ludopédio
23:00	Notícias do Atlântico
00:00	A Cidade na
	Ponta dos Dedos
	Silver Spoon
00:33 Os Números do Dinheiro
domingo
24 de janeiro
01:30	Palavra aos Diretores
02:00	Poplusa
03:00	Bom Dia Portugal
05:00 Eucaristia Dominical
06:00	As Horas Extraordinárias
06:30	Visita Guiada
	Museu de Lisboa
07:00 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Zig Zag
10:00	Poplusa
11:00 À Porta da História
	Sousa Martins
11:30	As Horas Extraordinárias
12:00	Palcos Agora
12:30	Ideias que Brilham 2015
13:00 Hora dos Portugueses
14:00 Eleições Presidenciais
18:45	Telejornal
19:00 24 Horas
20:00	Manchetes 3
20:30	Decisão Nacional

Rádio
1280 AM

Portugalíssimo
Produtora
Rosa Velosa

Contacto publicitário

monumentos

Câmbio do dólar canadiano
19 de janeiro de 2016
1 euro = cad 1.583310
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

dentista

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

514.366.2888

Domingo das 15h às 18h
Linha aberta 514.483.2362

restaurantes

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
Precisa de costureira/chefe de secção qualificada
(de alta costura) a tempo parcial ou a tempo
inteiro. Para começar no inicio de fevereiro.
Contactar La Boutique
Arianne Carl Design
514-495-1075

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

aluga-se
Aluga-se quartos para homens, perto do Café
Central. Ao dia | semana | mês.
514-588-3571
Aluga-se uma cervejaria (brasserie) ou aceito
sócio cozinheiro situado no 6430 St-Laurent.
514-588-3571

serviços

Perca peso, ganhe energia e sinta-se em
forma, resultados garantidos.
Peça o seu pacote e experiência de 3 dias.
Carlos Palma:
514-961-0770
Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais. Resolve
os seus problemas sem voodoo.
Rosa: 514-278-3956

Renovações Ferreira Inc.
Servindo

Precisa-se de cozinheiro/a para trabalhar na grelha
com experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
Precisa-se de pessoa responsável para
fazer limpeza ligeira numa casa.
somente 1 dia por semana (sexta-feira).
Esther: 514-341-1937

Precisa-se de um pessoa para fazer limpeza
numa casa, terça e quarta-feira. 15$/hora
deveria falar um pouquinho de francês
ou inglês. A pessoa deve ser um bom
trabalhador e meticuloso
T: 514-484-8483 | C: 514-963-8483.

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.

Belo condomínio de 1128 pc.
2 quartos + escritório.
Cozinha muito espaçosa. 2o
andar de très. Perto de todos
os serviços , transportes e
Parc Lafontaine. Disponível a
01 Julho. $294,000 nego.

OCCUPAÇÃO DUPLA Belo 2plex muito bem Bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no
situado na rua Sewell. 2 qrts no rés-de-chão. rés-de-chão. Bom terreno. Muito tranquilo mas
Cave de 5’ 10’’. Quintal. A VER! $549,000 nego. perto de tudo. $359,000 nego.

Apartamento renovado para alugar. Disponível Casa familiale semi-destacada com cave e grana 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. de terreno, 3 qrts em cima. Teto refeito, janelas
mudadas, air condicionado central $259,900 .
Rua Coloniale/Rachel. $1350/mês

†

Louis Benard
1961-2016

Faleceu em Laval, no sábado 16 janeiro de 2016, com a
idade de 54 anos, o Sr. Louis
Bernard, comissário industrial
da cidade de Montreal e esposo da Sra. Maria Leonor Lopes
Patrício, natural de Moitas-Venda, Alcanena, Portugal.
Deixa na dor sua esposa, filhas
Clara e Florence, enteado/a
Thiago Patrício e Cátia Lopes,
sua mãe Jacqueline Tremblay,
seu irmão Bernard (Nathalie),
suas irmãs Chantal, Manon,
Claudia
(Stéphane),
sua
sogra, sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
2159 Boul. St-Martin, Laval.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar sábado o 23 de janeiro de 2016, de
11 às 17 e das 18h30 às 22h. Haverá uma liturgia da
palavra às 20h no mesmo complexo.
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. Bem-Haja.

†

Maria Cláudia Amaral

Faleceu em Côte-St-Luc, no
dia 13 de janeiro de 2016, com
a idade de 84 anos, a Sra.
Maria Cláudia Amaral, natural
de Santo Espírito, Santa
Maria, Açores, esposa do Sr.
José Bairos.
Deixa na dor seu esposo,
filhos/as Lurdes (José António
Bairos),
Connie
(Aníbal
Neves), Helena (Nic Balbino),
António (Ana D’Aguanno), mãe
do já falecido José Armando
(Irit Antebi), netos/as, bisneto,
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa de corpo presente foi sábado, 16 de janeiro de
2016, às 10h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultada no
cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
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. Bem-Haja.
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palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

e desmando

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

N

Horizontais: 1. Fêmea do pombo. Acreditar. 2. Que há de ir ou
desaparecer. Parcela. 3. Contr. da prep. em com o art. def. o. Homem que vive na opulência e no fausto. 4. Além disso. Acidez do
estômago. Avançar. 5. Poder estar dentro. Relato, escrito geralmente em livro especial, de tudo quanto se tratou numa reunião.
6. Sacou. Granjear. 7. Composição poética de assunto elevado
e destinada ao canto. Pessoa que é muito parecida com outra.
8. Graceja. Terreno arável. Aguardente do melaço. 9. Doença de
certas árvores a que chamam vulgarmente lágrima. Despido. 10.
Peixe da família dos escômbridas da ordem dos acantopterígios.
Fêmea do carneiro. 11. Damas de companhia. Irisar.
Verticais: 1. Posição vertical do corpo com a cabeça para
baixo. Variedade de urze. 2. Perfume. Imbecil. 3. Molibdénio
(s.q.). Azedo, agro. Espécie de ameixa de Macau. 4. Veículo de
transporte público ou coletivo. Contr. da prep. a com o art. def.
o. Adição. 5. Atmosfera. Irregularidades, atropelos. 6. Dez mais
um. Gordura líquida constituída essencialmente por ésteres dos
ácidos gordos. 7. Elegante. Assisti. 8. Ribanceira. Bismuto (s.q.).
Possuir. 9. Sétima letra do alfabeto grego correspondente ao e
longo dos latinos. Apertar com nó ou laçada. Medida itinerária chinesa. 10. Dobra que se dá na extremidade de um prego para que
não se solte da madeira. Garra de ave ou de felino. 11. Habitar.
Que é da raça dos mus.

SUDOKU

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

Irreverência

9
8
5
7

solução

Horizontais: 1. Pomba, Crer. 2. Idouro, Item. 3. No, Nababo. 4. Ora,
Azia, Ir. 5. Caber, Ata. 6. Tirou, Obter. 7. Ode, Sósia. 8. Ri, Solo, Rum. 9.
Gomose, Nu. 10. Atum, Ovelha. 11. Aias, Iriar.
Verticais: 1. Pino, Torga. 2. Odor, Idiota. 3. Mo, Acre, Mui. 4. Bus, Ao,
Soma. 5. Ar, Abusos. 6. Onze, Óleo. 7. Airoso, Vi. 8. Riba, Bi, Ter. 9. Eta,
Atar, Li. 10. Rebite, Unha. 11. Morar, Muar.

Carneiro: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa
Força na Adversidade. Amor: Os ciúmes não o levam a
lado algum, tenha confiança na pessoa que tem a seu
lado. Viva o presente com confiança! Saúde: Cuidado com
a diabetes, não coma muitos doces. Dinheiro: Momento propício
para fazer um investimento mais sério.
Números da Semana: 15, 20, 24, 36, 45, 49.
Touro: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil.
Amor: Poderá reconciliar-se com uma pessoa com quem
já não fala há alguns anos. Aprenda a escrever novas páginas no
livro da sua vida! Saúde: Sistema nervoso alterado. Pense positivo. Dinheiro: Tudo correrá dentro da normalidade, se souber
argumentar. Números da Semana: 1, 4, 13, 24, 28, 29.

os tempos que correm
há uma desvelada forma
de pensar e agir que se imiscui na sociedade portuguesa
e um pouco por todo o mundo. As referências
de respeitabilidade pelo próximo e até por si
mesmo, que se deve basear em elevados valores éticos e não na capacidade financeira
ou de influência (para o bem ou para o mal),
têm vindo a ser sucessivamente varridas para
debaixo do tapete sobre a falsa bandeira da
liberdade, entre outras.
Liberdade implica necessariamente responsabilidade, e esta só existe em indivíduos estruturados e capazes de reconhecer que a liberdade
de agir em proveito próprio e desproveito do
próximo, mesmo quando a situação não implica
qualquer sanção legal ou social, não representa
sinal verde para avançar. O sistema legal marca
balizas precisas do comportamento em sociedade, mas este baseia-se na ética e valores culturais
que necessariamente vão evoluindo ao longo do
tempo, baseados por sua vez em valores morais
mais elevados quando estes por ventura não estão pervertidos por interpretações facciosas: a
nossa consciência! Esta evolução dos valores
éticos espera-se que seja no sentido da melhoria, ao encontro do que a nossa consciência dita,
no entanto nota-se um levantar de armas pelo
desregramento e desresponsabilização em todos os sectores da sociedade humana. Vejamos
exemplos perfeitamente distintos mas que julgo
exemplares.
1. Os diversos fiascos de instituições financeiras assim como outras, empresariais particulares, públicas, etc., ao contrário da volatilidade
tão badalada nos mercados financeiros, mostra
sim a incapacidade de se certificar da verdadeira

Silva, Langelier & Pereira inc.
seguros gerais

www.os50anos.com

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

Horóscopo

Maria Helena Martins
Leão: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Não sinta saudades daquilo que
não viveu. Pense nos momentos lindos que teve na sua
infância. Que o futuro lhe seja risonho! Saúde: Poderá sofrer de uma quebra de tensão, tenha cuidado! Dinheiro: A impulsividade poderá causar alguns estragos na sua conta bancária.
Números da Semana: 5, 15, 26, 29, 38, 39.
Virgem: Carta Dominante: Valete de Ouros, que significa Reflexão, Novidades. Amor: As brincadeiras serão uma
constante na sua relação afetiva. Saúde: Não deixe que a
irresponsabilidade afete a sua saúde, e procure com maior
regularidade o médico. Dinheiro: Cuidado com os gastos inesperados. Números da Semana: 18, 19, 17, 12, 26, 38.

Gémeos: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: Não deixe que a rotina perturbe a sua relação
afetiva. Tenha a ousadia de sonhar! Saúde: Cuidado com o consumo excessivo de doces. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente pode. Números da Semana: 5, 9, 17, 20, 39, 49.

Balança: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Deixe de lado o orgulho e dê o braço
a torcer. Saúde: Possíveis dores musculares, sem motivo
aparente. Dinheiro: Se gastar em demasia, poderá não ter
dinheiro para pagar as contas que tem certas.
Números da Semana: 4, 9, 15, 19, 36, 48.

Caranguejo: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: Os defeitos também fazem
parte da nossa personalidade, não espere encontrar alguém perfeito. Descubra a imensa força e coragem que
traz dentro de si! Saúde: Poderá sofrer algumas dores de cabeça.
Dinheiro: Nada o preocupará.
Números da Semana: 10, 20, 24, 27, 29, 36.

Escorpião: Carta Dominante: O Mágico, que significa
Habilidade. Amor: Aproveite os momentos com a família
pois dar-lhe-ão um grande bem-estar emocional. Viva de
uma forma sábia. Saúde: Faça um retiro que lhe proporcione bem-estar físico e emocional. Dinheiro: Tenha presente a
situação de crise em que se vive.
Números da Semana: 25, 31, 32, 39, 42, 43.

situação financeira dessas entidades, havendo a
certeza generalizada da facilidade em falsear resultados. Assim, a volatilidade não é uma causa
mas sim uma consequência da falta de confiança
generalizada, pois se passamos o tempo em que
a palavra nada valia, hoje nem os documentos
oficiais nada valem também.
2. As mudanças de educação propostas pelo
atual ministro da educação em Portugal, impostas a meio do ano letivo, contra o próprio parecer
do conselho nacional de educação, satisfazendo
unicamente o sindicato liderado por Mário Nogueira, demonstra a mais intensa embriaguez do
mudar pela conveniência política sem apreço por
aqueles a quem o ministro diz ser o foco das medidas: os alunos!
3. O recente espetáculo do bebé de uma deputada do “Podemos”, partido espanhol “irmão” do
Bloco de Esquerda português, que levou o seu
rebento de 5 meses para a sessão parlamentar foi
da maior irresponsabilidade, não contra os seus
pares, mas sim com a própria criança. Em nenhuma circunstância se justificava tal ação, nem
como protesto nem por falta de condições no
parlamento, que tanto quanto sei possui creche
dando a possibilidade inclusive das mamãs deputadas de aleitarem os seus filhos quando for
conveniente, situação que já ocorreu anteriormente. Carolina Bescansa, protagonista deste
episódio tão caricato quanto irresponsável para
com o seu bebé, deveria pensar se as mães de
outrora que, essas sim por falta de condições,
trabalhavam nos campos ou em fábricas com os
filhos às costas em situações deploráveis, o que
não dariam para ter as condições que a senhora
Bescansa tem hoje ao seu dispor. Há lugares e
exemplos próprios para promover os direitos de
mães e filhos que indubitavelmente devem ser
defendidos e respeitados ao máximo em toda a
sociedade.
Mas a liberdade está aí, confundida com irresponsabilidade, satisfazendo o gosto interno
de pessoas que protestam contra as injustiças e
iniquidades sem contudo se aperceberem da iniquidade que cometem contra aqueles que simplesmente não concordam com eles ou que são
objeto ou ferramenta do seu protesto, fazendo
assim pior do que aqueles contra quem combatem.
A irreverência e o desmando tornam-se assim as ferramentas preferidas de quem prefere alinhar-se com o desrespeito sistemático
fruto dum sectarismo por vezes muito mal
disfarçado.
Sagitário: Carta Dominante: A Estrela, que significa
Proteção, Luz. Amor: Dê mais atenção aos seus familiares
mais próximos. Reúna a sua família com o propósito de
falarem sobre os problemas que vos preocupam. Saúde:
Tudo correrá dentro dos parâmetros normais. Dinheiro: Nada de
preocupante acontecerá.
Números da Semana: 5, 6, 18, 22, 31, 34.
Capricórnio: Carta Dominante: A Lua, que significa
Falsas Ilusões. Amor: Não esconda os sentimentos, partilhe as suas dúvidas e receios com a pessoa amada. Que a
luz da sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: Não deixe
que o stress e a tensão o conduzam a desequilíbrios. Dinheiro:
Não aposte em investimentos de risco. Números da Semana: 8,
19, 22, 26, 31, 39.
Aquário: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa
Realização. Amor: O amor espera por si. Saiba estar à sua
altura. Que o amor esteja sempre no seu coração! Saúde:
Tendência para dores de barriga. Dinheiro: Efetuará bons
negócios.
Números da Semana: 7, 22, 23, 28, 33, 39.
Peixes: Carta Dominante: o Sol, que significa Proteção e
Germinação. Amor: O amor e o carinho reinarão na sua
relação afetiva. Que tudo o que é belo seja atraído para
junto de si! Saúde: A rotina poderá levá-lo a estados depressivos. Dinheiro: Sem problemas neste campo da sua vida.
Números da Semana: 8, 9, 20, 24, 26, 33.

A Voz de Portugal | 20 DE janeiro de 2016 | P. 13

O Dinheiro Não Compra A Felicidade
jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

D

esde os primórdios da
humanidade, o ser humano procura a felicidade como
a terra seca clama pela água.
É fácil conquistá-la? Nem
sempre! Os poetas homenagearam-na, os romancistas descreveram-na, os
filósofos contemplaram-na, mas uma grande
parte deles saudaram-na apenas de longe.
Os reis tentaram dominá-la, mas ela não se submeteu ao seu poder. Os ricos tentaram comprá-la, mas ela não se deixou vender. Os intelectuais
tentaram entendê-la, mas ela os confundiu. Os
famosos tentaram fasciná-la, mas ela disse-lhes
que preferia o anonimato. Os jovens disseram que
ela lhes pertencia, mas ela disse-lhes que não se
encontrava no prazer imediato nem se deixava
encontrar pelos que não pensavam nas consequências dos seus atos. Alguns acreditaram que a
poderiam cultivar em laboratórios. Isolaram-se do
mundo e dos problemas da vida, mas a felicidade
enviou-lhes um recado dizendo que apreciava o
cheiro de gente que crescia no meio das dificuldades. Outros tentaram cultivá-la com os avanços da
ciência e da tecnologia, mas eis que a ciência e a

Saiba

tecnologia se multiplicaram e a tristeza e as mazelas da alma se expandiram. Desesperados, muitos
tentaram encontrar a felicidade em todos os cantos do mundo. Mas no espaço ela não estava, nos
mais altos edifícios não fez morada, no interior
dos palácios não habitava. Cansados de procurá-la, alguns disseram: “ela não existe, é um sonho
de sonhadores que nunca acordam”. A felicidade
bateu à porta de todos. Deu sinal de vida na história dos abatidos e dos animados, dos depressivos
e dos sorridentes, dos que representam e dos que
vivem sem maquiagem. Sussurrando aos ouvidos
do coração, ela disse baixinho: “Hei! Não estou no
mundo em que tu estás, mas estou no mundo que
tu és”. Confusos, gritamos: O quê? Fale mais alto!.
Como a voz de uma suave brisa ela delicadamente balbuciou: “Não me procures no imenso espaço nem nos recantos da terra. Viaja dentro de ti.
Porque estou escondida nas vielas da tua emoção,
no cerne do teu espírito”, a maioria das pessoas
não entenderam a sua linguagem. Esperavam que
ela se manifestasse como o ribombar dos trovões.
Mas ela ama o silêncio. Sorrateira, ela aparece
quase impercetível nas curvas da vida e nas coisas
singelas da existência. Por não entendê-la, navegamos sem leme. Desprezamo-la, mas ela resistiu.
Maltratamo-la, mas ela, por um instante, apareceu
e logo se dissipou. O resultado é que a felicidade

porquê beber café faz bem à saúde?
Giceli
Guimarães Fleming
eng. ambiental
especialista em
produção de cafe

P

uro ou adoçado? Coado
ou expresso? Forte ou
fraco? Arábica ou robusta? Da Colômbia ou
das montanhas brasileiras de Minas? Com
petit four ou pão de queijo? Assim como em
uma cafeteria, inúmeras questões sobre o
café são levantadas em centros de pesquisas
ao redor do planeta. Grande parte dos cientistas busca elucidar a maior das dúvidas:
afinal, ele faz mesmo bem para a saúde?
O cardiologista Bruno Mahler Mioto, do Instituto do Coração, o InCor, que fica em São
Paulo, é um dos que estão atrás da resposta.

habitou na alma de muitos por pouco tempo e na
alma de poucos por toda a vida. A felicidade tem
muitas filhas e filhos: o amor, a tranquilidade, a
sabedoria, a alegria, a paciência, a tolerância, a solidariedade, o perdão, a perseverança, o domínio
próprio, a bondade, a auto estima. Nunca se viu
uma família tão unida! E se maltratarmos alguns
dos seus membros, temos uma grande chance de
perder a família toda. Se ferirmos o amor, perderemos a tranquilidade; se a tranquilidade nos abandona, perderemos a perseverança; se a perseverança partir, perderemos a sabedoria; se a sabedoria
se for, a auto-estima dirá adeus. Precisamos aprender a conhecer o mundo da emoção para cultivar
a felicidade. O mundo evolui com uma velocidade espantosa. Cada dez anos o conhecimento se
multiplica derrubando mitos. Antigas ´´verdades``
cientificas perdem crédito e são abandonadas.
Novas ideias substituem as anteriores. Tudo está
tão veloz! Será que a emoção pode caminhar na
mesma velocidade? Não! A felicidade é amiga do
tempo. É preciso treinar a emoção para se ser feliz.
Treinar a emoção é desenvolver as funções mais
importantes da inteligência, tais como: aprender a
gerir os pensamentos, proteger a emoção nos focos
de tensão, pensar antes de reagir, e saber colocar-se no lugar dos outros, perseguir os seus sonhos,
e saber valorizar este grande espetáculo da vida.

(1)

“Embora existam mitos em relação à bebida
e ao coração, ela não parece elevar o risco
de doenças cardiovasculares”, afirma. Mioto
está envolvido em um estudo sobre esse elo
e ficou animado com os primeiros resultados
obtidos recentemente. “O consumo de três a
quatro xícaras diárias, por um grupo de 27 voluntários, não mostrou aumento da pressão arterial”, conta. Esse achado tem tudo a ver com
outra pesquisa, publicada no periódico científico Circulation, da Associação Americana do
Coração. Realizada com 83 076 mulheres, ela
aponta, inclusive, um discreto efeito protetor
contra o acidente vascular cerebral, o derrame.
“Por causa do grande número de análises positivas que existem na literatura especializada,
hoje não há mais razão para as pessoas temerem o cafezinho”, enfatiza Mioto.
Mas daí vem mais uma pergunta: até mesmo as crianças devem incluí-lo no dia a dia?
“Sim”, responde, com ar seguro, a psicóloga
Carla Verônica Machado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Ela se dedica
a analisar efeitos da bebida entre os pequenos.
“Algumas substâncias ajudam na concentração
e melhoram a memória, por isso a preparação
é bem-vinda para quem está na escola”, diz.
Aliás, por falar em cérebro, um trabalho
recém-concluído na Universidade do Sul da
Flórida, nos Estados Unidos, revela que, na
massa cinzenta, a cafeína reduz os níveis de
uma proteína chamada betaamilóide, que, em
concentrações elevadas, seria um dos principais estopins para o Alzheimer.
E outra vez nos deparamos com uma dúvida: o café é feito exclusivamente de cafeína?
Quem ajuda com a resposta desta vez é o farmacêutico-bioquímico Tasso Moraes e Santos,
professor da Universidade Federal de Minas
Gerais, a UFMG: “Ele concentra diversos
compostos benéficos, além de vitaminas e de
sais minerais”, conta.
E o mais saboroso nessa história é que a rica

mistura atua em sinergia, bem ali, dentro da
xicrinha.
Para o professor Tasso Moraes, o café merece lugar de destaque no seleto rol dos alimentos funcionais. E qual seria o motivo? “É que,
além de oferecer nutrientes, ele contém substâncias capazes de reduzir o risco de doenças», justifica, sem pestanejar.
O pesquisador e sua equipe observaram,
por exemplo, uma boa atuação no fígado.
“Nós oferecemos a um grupo de ratos uma
ração especial feita com café e notamos uma
diminuição de nódulos hepáticos”, conta.
Como esses nódulos tendem a transformar-se em problemas, segundo Moraes é possível deduzir que a bebida protege contra o
desenvolvimento de tumores.

Salon

L’auto

Montreal 2016
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hdias@avozdeportugal.com

Hélder Dias

C

omo o tempo passa! Montreal recebeu mais uma
vez o Salão Internacional do
Automóvel este que como já
vem sendo habitual realiza-se
no Palácio dos Congressos e isto até ao dia 24
de janeiro...
Caro leitor, ainda está a tempo e acredite que
vale a pena! Dependentemente do seu budget
pois certos modelos de marcas reputadas poderão atingir a módica quantia de 2 milhões de dó-

lares mas se procura um automóvel para o seu
dia-a-dia, seja ele um compacto, desportivo ou
mesmo um camião, tenho a certeza que aí mesmo, poderá fazer a sua escolha, mesmo se eu lhe
disser que não importa qual for a sua escolha,
esta será bem difícil olhando ao vasto leque de
carros ali expostos. Resumindo... carros para todos os gostos... carros para todas as bolsas. E...
uma nota importante... pode trazer os seus pequeninos pois existe aqui no centro da exposição

de

uma CRECHE KIA, aonde poderá fazer guardar
os seus filhos, durante a sua visita.
Cerca de quarenta novas aparições desvendadas
em Montreal e uma variedade de carros trazidos
pela Audi, BMW, Volkswagen, Mazda, Hyundai,
Honda, Acura, Subaru, Ford, General Motors,
Mercedes, Infiniti, Nissan, Rolls Royce, Lamborgini, Ferrari, McLaren, Alfa Romeo, etc.
Pena seja que a Volvo não esteja presente, mas,
e segundo apurámos para 2017 já confirmou a
sua presenca. Na ZONA Perfomance apresenta alguns modelos a despertar verdadeiramente
muita curiosidade, isto no que diz respeito às
modificações efectuadas, espelho de uma arte incrível no mundo do automóvel. Como protótipo

temos este Pagani Huayra um pequeno brinquedo avaliado em 2.2 milhoes de dólares, praticamente todo ele construido em fibra de carbono,
tem um arranque incrível passando dos 0 a 100
km em apenas 3 segundos. Como coração tem
um motor V12 da Mercedes AMG. E verdade
tem um peso igual a um Cruze e o mesmo comprimento que um Mazda 3 berline o que é muito
pequeno .
Os amadores de carros ELÉTRICOS e HÍBRI-

DOS este ano têm muito que ver pois poderão
ensaiar 13 carros à sua disposição entre eles o
pequeno Chevrolet Spark EV e o TESLA Model
S, a passar pelo BMW i3, a i-MiEV e ainda mais
tres modelos da Ford e... o PORSCHE Cayenne
S E -Hybrid ou mesmo o Porsche Panamera S E
-Hybrid.
Outras sujestões para a sua visita... e, porque
não uma visita ao pavilhão da SUBARU? LEGACY, IMPREZA, WRX, WRX STI, BRZ, são
verdadeiras obras que distinguem bem a nova

tecnologia, quer em nível de eficiência quer no
que diz respeito à segurança .
Mas como e evidente fizemos uma pequena lista das máquinas que mais nos saltaram à curiosidade e entre elas estão o: Wolkswagen TIGUAN,
Mazda CX5, Kia SORENTO,Toyota RAV4 HYBRID, Ford EXPLORER ,Nissan MURANO, e
porque não Mercedes-Benz GLA 250 4 MATIC,
Os Hyundai com modelos e carros fabulosos, a
BMW i3 ou o i8 com um preço de base na ordem
dos 150 mil $, a série 4 e 5 com lindos modelos,
e que falar da série 5, 6 e 7 aonde o luxo marca presença. A Cadillac e Buick mantêm a sua
originalidade, mas avançam também no aspeto
tecnológico modernizando ao mesmo tempo as

suas linhas, o mesmo fazendo a Chevrolet com
o Camaro, Corvette e Volt na sua forma elétrica.
A Fiat e a Ferrari apresentam o seus 124 spider
2017 enquanto a marca do cavallino rampante
nos brinda neste salão com o seu 488 GTB 2016
embora eu sempre tivesse uma fraqueza pela
ALFA ROMEO 4C a senhora de la estrada como
diz o meu bom amigo Jimmy... um Vero italiano, este Alfa Romeo tem uma super carateristica
consumindo somente na cidade 9.7 litros e nas
auto estradas 6.9 litros, está disponível aqui no
Canadá em forma Coupe e descapotavel... com
um chassis em carbono, 4 cylindros, 237 cv este
dois lugares está mesmo encantador... o preco?
de base 61 995$. Os Audi’s não mudaram muito
as suas linhas, mantêm a classe que sempre nos
habituaram mas evoluíram tecnologicamente,
como vemos no Audi R8 ou no TT, não esquecendo o Q3 Q5 Ou Q7 que bela série! Não passe
despercebido e visite no nível 7 o novo Audi 4...
vale a pena!
Agora só me resta desejar-lhe BOM SALÃO
do AUTOMÓVEL 2016.

Bruno
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de Carvalho instado a
desculpar-se perante árbitro

P

residente do Conselho de Arbitragem de Braga, em declarações à Renascença, considerou que o árbitro do

Bruno de Carvalho deveria “pedir desculpa”, até porque “não se consegue justificar
o injustificável”, em alusão ao resultado

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

P
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20
20
17
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18
18
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18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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14
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5
5
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5
5
5
5
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4
3
2

3
1
4
5
5
5
4
9
7
3
6
5
5
5
5
5
4
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1
3
2
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7
4
6
9
7
8
8
8
9
9
11
13

RESULTADOS

encontro com o Tondela tomou as decisões certas nos lances contestados pelo
presidente do Sporting.
Depois do jogo entre Sporting e Tondela,
Bruno de Carvalho foi bastante crítico relativamente à arbitragem de Luís Ferreira.
Cunha Antunes, presidente do Conselho
de Arbitragem de Braga, considerou que
as críticas ao juiz de jogo chegaram sem
razão, até porque, nos lances complicados,
Ferreira tomou a decisão certa. Neste sentido, defende o dirigente ‘bracarense’ que

Vieira

do jogo. “Tentar deturpar a imagem que as
pessoas veem em suas casas não ajuda a
credibilizar a pessoa que faz essas declarações.
Esta estratégia, de certeza absoluta, que
não o levará a bom porto porque não é a
correta”, referiu à Rádio Renascença. Neste sentido, Antunes pede uma “punição
adequada em função dos comportamentos
e infrações”, assegurando, por seu lado,
que estará ao lado de Luís Ferreira.

deu ordem para ‘premiar’

maior investimento do

P

residente dos ‘encarnados’ já deu
aval para avançar com renovação
do extremo português. Pizzi viu recentemente o seu estatuto ser elevado a

Benfica

2-1 diante do Estoril. Neste sentido, Luís
Filipe Vieira já deu ordem para que este
veja o seu contrato revisto em alta. Pizzi,
que tem ligação às ‘águias’ até 2019, irá

		

GS
11
12
11
13
19
26
26
21
34
36
37
21
22
28
26
32
27
29

próxima jornada

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

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

GM
37
47
36
28
26
23
27
23
28
26
22
15
11
21
19
17
13
12

22/01	V. Setúbal 15:30 Académica
23/01	Moreirense 11:00 E. Praia
	U. Madeira 11:15 Nacional
Benfica 13:30 Arouca
	P. Ferreira 15:45 Sporting
24/01	Belenenses 11:00 Guimarães
	Braga 13:15 Rio Ave
FC Porto 15:30 Marítimo
25/01	Tondela 15:00 Boavista

P

J

V

E

D

52
46
43
43
42
42
37
36
36
36
34
32
32
31
31
31
30
30
29
27
26
25
23
20

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16
12
12
12
11
11
10
10
10
9
10
8
8
9
8
8
8
7
7
8
5
5
6
4

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

5
3
6
6
5
5
8
9
9
7
11
9
9
12
10
10
11
9
10
14
9
10
14
13

GM GS
57
32
30
34
29
36
28
30
27
32
25
22
26
29
24
26
26
27
24
26
22
20
31
25

31
20
18
22
22
30
28
29
21
27
29
22
31
32
29
31
30
31
30
37
33
24
39
42

Quartos-de-Final
2016/01/13	Gil Vicente 1-0 Nacional
	Rio Ave 3-0 Estoril Praia
	Braga 2-0 Arouca
	Boavista 0-1 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

0-1
Benfica
1-0	Sporting
10:00	Nacional
10:00	Braga
9:00	Paços Ferreira
14:45 FC Porto
15:00	Belenenses

Oitavos-de-Final

contratação mais cara do Benfica – totalidade do passe custou um total de 14
milhões de euros –, mas tem vindo a justificar esse investimento desde que Rui
Vitória assumiu os destinos do clube.
O treinador colocou Pizzi encostado à ala
direita, ao contrário do que havia feito Jesus, que o colocara no centro do terreno,
como organizador de jogo, e este desatou
a marcar golos (já marcou quatro, tantos
como em toda a época passada). E, além
de marcar golos, fá-lo quando são importantes – tal como aconteceu na vitória por

ver o vínculo ser estendido em pelo menos
mais um ano e terá à sua espera melhores
condições salariais. A sua cláusula de rescisão, atualmente cifrada nos 35 milhões
de euros, também será aumentada, dá conta O Jogo. Depois de um ano de adaptação
ao clube e a uma posição que não era a
sua, Pizzi começa a justificar o investimento feito em si e Rui Vitória agradece.
O futebolista de 26 anos tem brilhado e já
se fala mesmo numa possível estreia ao
serviço da Seleção portuguesa.

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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Morreu Almeida
ONU prepara novas
Santos, histórico
sanções à Coreia do Norte
do Partido Socialista
notícia de que a Coreia do Norte detona- até os aliados tradicionais de Pyongyang, China e

A

ntónio Almeida Santos, de 89 anos, morreu esta segunda-feira. Almeida Santos é
um nome incontornável do Partido Socialista,
tendo sido líder do partido e sendo agora presidente honorário.
António Almeida
Santos nasceu no
dia 15 de fevereiro
de 1926, em Cabeça,
Seia, e faleceu aos
89 anos, em sua casa,
em Oeiras, pouco antes das 00h00, confirmou fonte da família
à Lusa. O presidente
honorário do Partido
Socialista sentiu-se
mal após o jantar
e foi ainda assistido na sua residência. Almeida
Santos, que completaria 90 anos no próximo mês,
foi submetido por duas vezes a cirurgias cardiovasculares. O socialista licenciou-se em Direito
na Universidade de Coimbra e exerceu advocacia
em Lourenço Marques até 1974. Segundo o site
oficial do Partido Socialista, Almeida Santos foi
ministro da Coordenação Interterritorial, ministro
da Comunicação Social, ministro da Justiça, ministro adjunto do primeiro-ministro, ministro de
Estado e ministro dos Assuntos Parlamentares,
além de ter sido presidente da Assembleia da República. O corpo do fundador do PS esteve em
câmara ardente na Basílica da Estrela, em Lisboa,
mas não houve cerimónia religiosa, a pedido do
próprio. Será sepultado, no cemitério do Alto de
São João.

A

ra a primeira bomba de hidrogénio na sua
história apanhou o mundo de surpresa. A ser
verdade, signifi caria que o país conseguira a
tecnologia para construir a versão mais sofi sticada e destruidora da bomba nuclear, ao contrário do que se pensava. Mas o pequeno terramoto provocado no local de testes, demasiado
pequeno para ser o de uma destruidora bomba
H, acabou por trair o regime.
O mundo está agora convencido de que Pyongyang fez um novo teste nuclear, o quarto na sua
história, mas que não o fez com uma bomba de
fusão. A dois dias do seu aniversário — fará 33
ou 32 anos, não se sabe ao certo —, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, surgiu a escrever uma
nota em papel em que ordenava o teste ao novo
armamento. “Que o mundo encare, olhando de
baixo, o forte, auto-sufi ciente Estado com armamento nuclear.” O discurso triunfal teve pouco
impacto no Conselho de Segurança das Nações
Unidas, que respondeu à mais recente demonstração de poder nuclear da Coreia do Norte como fez
com as sucessivas violações do regime ao longo
da última década: anunciando que estão a ser preparadas “mais extensas e signifi cativas sanções”
contra o país. A Coreia do Sul já defendera esta
via antes da reunião de emergência do Conselho
de Segurança. “É uma provocação grave para a
nossa segurança, ameaça a sobrevivência e o futuro da nossa nação e desafi a ainda mais a paz
e estabilidade do mundo”, afirmou a Presidente,
Geun-hye, horas depois do teste nuclear. Os Estados Unidos reiteraram que “não vão tolerar uma
Coreia do Norte nuclear”, o Japão fez o mesmo e

Rússia, condenaram o regime. As recriminações
foram duras. Resta saber se as novas sanções também o serão. Muitos duvidam da eficácia que novas medidas podem ter sobre o programa nuclear
nortecoreano. A ONU responde cada vez com
mais agressividade sempre que o regime viola a
resolução de segurança que o impede de testar

e usar tecnologia balística e nuclear. Mas desde
que as sanções começaram, em 2006, a Coreia
do Norte conseguiu reduziu o tamanho e detonar
três bombas nucleares, enviar um satélite para o
espaço e, há menos de um ano, anunciou ter disparado um míssil de um submarino submerso. A
tecnologia é duvidosa — a Coreia do Sul diz que
o míssil lançado de debaixo de água voou pouco mais de cem metros antes de se despenhar no
mar. Em todo o caso, a liderança de Kim Jong-un
continua a investir no seu arsenal mais perigoso e
é pouco provável que novas sanções a travem. A
alternativa seria retomar as negociações multilaterais interrompidas em 2012. Para o fazer, contudo, Washington exige que o regime destrua o
arsenal nuclear que já construiu.

