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SERVIÇOS consulares
Embaixada de
Portugal em Otava
645 Island Drive, Ottawa
T.: 1 613 7290883 F.: 1 613 729 4236
embportugal@ottawa.dgaccp.pt
2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
Cons. Geral de Portugal em Montreal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
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.: 514.843.8982
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
Ação Sócio Comunitário

T.:514.982.0804
T.:514.842.8045

Agenda comunitária
Festa de São Valentim

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

O Clube Portugal de Montreal organiza uma festa de São Valentim no sábado, dia 13 de
fevereiro 2016. Para mais informações ou reservas 514-844-1406.

Matança

do

Porco

Festa

Chicharro

na

Hebdomadaire | Semanário
25 avril 1961 | 25 de abril de 1961

St-Thérèse

A Comissão de festas de São Pedro organiza a sua festa tradicional da Matança do Porco
no dia 27 de fevereiro de 2016 na sua sede. A noite será animada com DJ Jeff Gouveia.
Para mais informações: Lourie Vieira 514-894-6923 ou Lúcia Carvalho 514-212-1552

do

de

Rabo

de

Peixe

O Círculo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza a Noite de Chicharro Rabopeixense
no dia 19 de março pelas 19h no salão da igreja St-Enfant Jésus. A festa será animada
pelo DJ Jeff Gouveia. Para reservas: Olívia Paiva: 514-707-8877, Calisto: 514-777-1551.

Festa

do

Chicharro

da

Ribeira Quente

“Se é pá espinha porque é Festa do Chicharro”, a Associação Saudades da Terra Quebequente informa a comunidade que a festa do Chicharro se realiza no dia 16 de abril com
o grande cantor Jorge Ferreira, e, haverá também boa música com o DJ Moreira.

Concurso

de

Poesia

Integrado na UTL- Universidade dos Tempos Livres (Montreal), o grupo “Amigos da Biblioteca José d’Almansor”, vai 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 prazo de entrega dos trabalhos termina no dia 10 de
Março de 2016. Para mais informações: lusocanadianos@hotmail.com ou 514-844-1011

Almoço

sabado no

Sport Montreal

e

Benfica

Convidamos os sócios e amigos do SMB ao nosso almoço sábado dia 13 fevreiro às
12h30. A ementa é bacalhau Algarvio ou Bife grelhado. Até breve!

Associação Portuguesa do Canadá
21 de fevereiro
às 13h00
almoços mensais temáticos

Ementa deste evento: entrada;
sopa da pedra; sobremesa - $22

Para reservas: 514-844-2269 ou
Connie 514-255-4849 ou José 514-501-1278

Programa da semana
Quinta-feira 11 de fevereiro
- Festa de Nossa Senhora da Estrela em Laval

Sábado 13 de fevereiro
- Missa dos Fados

Filarmónicas

Campinos do Ribatejo
cana verde
Estrelas do Atlântico
Ilhas do Encanto
Rancho folc. santa cruz
Praias de Portugal

igrejas

IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS
Igr. Batista Portuguesa
Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

escolas

lusitana	
Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz - Montreal
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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

Ranchos Folclóricos

Fondateurs | Fundadores
Elísio de Oliveira
José Simões Silvestre

Membre officiel

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.687.4035
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T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
T.:514.668.5601
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T.:514.353.2827
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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

Portugal

sob a proteção de um poder mais forte

mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

O

resgate português e a
crise da dívida soberana europeia acentuaram a
infusão à esquerda da ideia
de engenharia social e a projeção à direita de um renovado darwinismo social. As
reformas políticas servem para libertar a
eficiência da sociedade em pleno ambiente
de competição. Nesta sociedade em permanente transformação, opera-se a sistemática eliminação da proteção dos mais fracos
dando-se origem a fenómenos de exclusão.
É o limite de uma sociedade que não tem lugar para os mais velhos, nem para os mais novos, apenas para os mais eficientes. No limiar
está a negação da dignidade humana e a transformação da sociedade num reflexo implacável da natureza.
A resposta da esquerda está no clássico conceito de engenharia social, num projeto de
transformação da sociedade através da eliminação dos constrangimentos, desenhando uma
sociedade que aspira à prosperidade e à segurança no estabelecimento de um Estado social
fonte de toda a inclusão.
Entre o paraíso e o inferno, a direita e a esquerda enfrentam a tirania da escassez caraterizada pela brutal simplicidade de uma linha
de montagem em que o elemento humano é
simplesmente um ativo excedentário. A direita
limita-se a enfrentar o admirável mundo novo

com as soluções do mundo velho.
Na Europa a invenção do euro é um projeto
tipico da engenharia social, um projeto ecuménico e inclusivo que está a levar ao limite
as conceções politicamente otimistas do fim
da história.
Observe-se a realidade de uma Espanha aspirante a grande nação da Europa e que se enreda na demência financeira da periferia. Mais
engenharia social no euro representa a metálica ilusão que se mistura com o cântico final do
abismo, o euro está à mercê de uma decisiva
incursão de um darwinismo social implacável.
A ideia de Europa como grande laboratório social do pós-guerra morre todos os dias com a
crise da dívida soberana. Provavelmente, um
passo fundamental é chegar a acordo sobre a

natureza da doença. E aqui entram os alemães
a proteger Portugal, é difícil supor as verdadeiras razões.
Nos anos de euforia anteriores à crise financeira, o capital privado circulou livremente, em
particular nos países do Sul da Europa. Grécia,
Portugal e Espanha apresentavam défices da
balança de transações correntes na ordem dos
10% do PIB ou mais, os quais financiaram excessos na despesa face ao rendimento no setor
privado ou público, ou ambos. Estes «booms»
económicos também geraram elevadas perdas
na competividade externa.
Vincular o Estado português e a Europa a
um regime de rigor e disciplina orçamental
é dar aos mercados um sinal de que não haverá nova crise como esta.
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Beleza da semana

Os

portugueses no estrangeiro
não votaram

votar.
No Canadá contamos 4 consulados, incluinMiguel Félix
do a embaixada em Otava, e foram 13 846 que
pediram ser inscritos nas listas eleitorais. Lema semana passada, o bramos, que para ter o direito de voto no estranministério de adminis- geiro, o cidadão português tem de se inscrever
tração interior divulgou os no seu consulado e na lista eleitoral. No fim de
resultados finais das eleições semana das eleições, foram então 455 votanpresidenciais de Portugal. Foi confirmado tes, que exercerão o direito e dever de votar,
então a vitória do Prof. Marcelo Rebelo de
Sousa, com 50%, com 2 411 925 votantes. O
Sr. Sampaio do Nóvoa teve 22,88%, com 1
061 390 votantes, e Marisa Matias, recebeu
10,12% dos votos.
Essa eleição também mostrou um outro problema na diápora. Portugal tem 73 consulados
espalhados pelo mundo. Os cidadãos tinham
que se deslocar para poder votar, nos consulados. Atualmente, nas listas eleitorais dos conmfelix@avozdeportugal.com

N

casais da semana

sulados portugueses, são 301 463 inscritos, no
mundo. O número de votantes foi de 14 150,
seja 4,69% de participação. Na América, com
26 consulados, a lista eleitoral tem 162 310 inscritos, mas 5 036 votaram, com uma participação de 3,10%. Certas pessoas explicarão, que
houve a tempestade de neve, e fez que eleitores
nos Estados Unidos não se deslocassem para

para uma taxa de participação de 3,21%. Em
Montreal, a taxa de participação foi de 7,04%
(108/1534), em Otava, a taxa de participação foi de 7,44% (34/457). As piores taxas de
participação no Canadá foram em Vancouver
com 2,10% (16/762) e em Toronto com 2,59%
(287/11 093).
Com esses números na América e no Canadá,
um debate tem de existir em Portugal, como nas
comunidades. Portugal tem de rever a maneira
de votar e de comunicar a existência da eleição.
As comunidades têm de pedir do mesmo modo,
que os votantes tenham um valor mais que simbólico.
As comunidades, através do mundo, não
se sentem integradas nas precupações do
governo, e que os candidatos apresentados
deveriam se interessar mais por nós. O governo está a tentar tecer laços famíliares e
amizades entre Portugal e o nosso povo que
não está a funcionar. Do meu ponto de vista, no continente americano que representa
mais de metade dos eleitores portugueses no
estrangeiro, a participação democrática levanta questões que poderiam e deveriam ser
debatidas publicamente.

Missa Fadista
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abranco@avozdeportugal.com

antero branco

fotos de manuel neves

O

Fado, domingo passado
foi rei, na última missa
com animação especial, na
Missão Santa Cruz.
Na procissão de entrada, Rosie Santos interpretou a “Senhora da Saúde”, padroeira dos corações fadistas, dando assim o tom à cerimónia.
Os fados foram-se sucedendo, à medida que a
celebração ia avançando. Até as fadistas fizeram
as leituras. Marta Raposo a primeira e Suzi Silva
a segunda.
Marta Raposo no Senhor tende piedade, interpretou “A paz recebida”, que como na sua emissão de rádio Buen Camino, cantou “Ai que doce
a voz que me diz, o amor te salvou, não temas e
segue o caminho, que o amor te mostrou”.
Suzi Silva ao cantar o Glória, encantou o Altíssimo com o “Senhor meu Deus”. Nivéria Tomé,
uma voz que nos encanta semana após semana,
cantou no Salmo “A oração a Santa Maria”, que
diz assim: Maria Santa Maria-Maria Mãe de Jesus-Ao mundo destes alegria-e o mundo Deu-te
uma Cruz. Desta vez, a oração dos fiéis não foi
lida como habitualmente, mas sim, Vítor Vilela,
como ele muito bem o faz, interpretou, “Senhora
da Nazaré”. Na homilia, o Padre José Maria, foi
para o meio dos artistas com uma cana de pesca,
ou como se diz na minha terra, com um caniço,
para explicar o evangelho. Segundo ele já não
se pesca por arrastão. Está convencido de que o
nosso testemunho de fé passa por uma pesca à
linha, pescar um a um. Deu como exemplo os
guitarristas, vozes do Fado e os paroquianos que
alí se encontravam. Participaram na celebração
por uma razão qualquer, alguém lhes chamou ou
tocou. Tal como Pedro, somos pescadores de homens. Agradeceu terem ido a Santa Cruz, com
um propósito especial, animar a missa. Graças
a eles, as dobradiças das portas de entrada estão
menos enfurrujadas. Diz igualmente que Santa Cruz está de portas abertas para acolher seja
quem for. Acabou por agradecer os coordenado-

Coisa

do

bem.
Entretanto, o Grupo de jovens em Acção fizeram o sorteio da televisão, a grande premiada, foi a senhora Fátima Duarte, com o número
9014495. No final, Sara Franco, uma estreia na
missa fadista, conseguiu com que os paroquianos fizessem vibrar o templo do Senhor com o
“Amar como Jesus amou”, um cântico que to-

querer nem esperar, nem sequer dizer adeus. Jason Coroa emocionou mais quando interpretou o
Pai-Nosso. De seguida, juntamente com o Luís
Duarte, uma voz inconfundível, interpretaram a
PAZ. Carlos Rodrigues, encantou com “Igreja de
Santa Cruz”. Juntos, cantaram Acção de Graças,
fazendo com que a assembleia também participasse. Ainda antes do final, José João, um dos
grandes do fado da comunidade, cantou “Nasci
na noite sem berço”. Num dos versos diz assim:Foi por isso que aprendi, a rezar não sei com quê,
a rezar sempre aprendi, para que Tu me guiasses

dos conhecem.
A última celebração com animação especial foi
aplaudida longamente, fazendo com que os artistas repetissem um dos fados da cerimónia. Parabéns ao Sr.Padre José Maria, a todos os artistas e
os músicos que os acompanharam, Luís Duarte,
José João, António Moniz e Paulo Gomes.

Corisco

jsousa@avozdeportugal.com

josé de sousa

C

res das missas especiais, à Marta Raposo pela do
fado, à Filomena Amorim pela das Filarmónicas
e Tuna de Oiro e à Elizabeth Carreiro pela dos
ranchos folclóricos e das Marchas.
A Suzi Silva teve a responsabilidade do ofertório com “Mãos Abertas” que diz: -Quando junto as mãos para rezar, quando as ergo para os
céus, minhas mãos são mãos de dar, não sabem

á estou outra vez a coriscar sobre coisas que não
me dizem respeito, mas, só entre eu e vocês, consola a falar
dos outros. Queria dar a minha opinião sobre a noite de
fados no subsolo da Santa Cruz, como sabem
eu tenho uma maneira... como é que devo dizer...sarcástica, de escrever, como me fez ver
um amigo meu artista, mas que não vou divulgar seu nome.
Para começar o amigo motard Luís Melo foi
generoso nos silêncios que se... fazia ouvir na
sala quando os fadistas cantavam. Eu penso que
ele estava a dizer uma anedota... mas ninguém
riu. Ehhh Luís... aquilo estava longe de silencioso. Eu sei que a sala é grande e não é apropriada
para fados, mas houve um minuto de silêncio
para memória do falecido Viriato. Alias o faleci-

do Viriato mereceu o minuto de silêncio, mas os
fadistas do primeiro ao último também tinham
que ter silêncio, coisa que não houve. Falando
de fadistas, todos eles foram muito bonitos, gostei de ouvir o Jason Coroa, sobretudo em desgarrada com o Luís Duarte, Luís que com sua
voz castiça encheu a sala. O meu amigo Carlos
sempre com um fado que eu gosto muito, mas a
conversada não gosta... pra não dizer outra coisa,
mas o Carlos canta asseadissamente, “A Igreja
de São Estevão”. A Suzi Silva também cantou
muitíssimo bem, e a Rosie Santos não dá seu lugar a ninguém na interpretação da cancão nacional, o mesmo se pode dizer da Marta Raposo, e a
Cathy Pimentel... Vou pôr um ponto final a estas
coriscadas com a cotovia Açoriana, a Jordelina
Benfeito que foi a fadista a fechar e muitíssimo
bem esta noite fadista, acho que a Jordelina sem
dúvidas nenhumas mereceu fechar a noite de fados. “A vida é difícil, mas é mais difícil se és
estúpido”. John Wayne.

Um Encontro Com

Destino
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o

tagonistas do filme “A Date With go dia 14 de fevereiro. Telefonar
Miss Fortune”, (Um Encontro para mais informações e horáFrancisca
com o Destino) que estreia nas rios dos filmes: 514-904-1274.
reis
salas de Cinema Cineplex Forum
s
atores situado 2313 St-Catherine Oeste
J e a n n e t - esquina Atwater sexta-feira 12
te Sousa e Ryan de Fevereiro com vários horáScott formam um rios. A primeira apresentação é
casal jovem na às 12h00, 15h00, 18h00, 20h00
vida real, são os guionistas e pro- e no sábado dia 13, e no domin-

de Peixe, São Miguel Acores emigrou para o Canadá muito novinha,
e o pai natural de Moimenta da
Beira. Uma comédia onde se poderá rever uma família tradicional de
emigrantes portugueses vivendo na
diáspora.
Quando Jack conhece Maria, uma
bela e supersticiosa portuguesa,
não imagina o quanto a sua vida e
sorte estão prestes a mudar. Durante este primeiro encontro acidental,
Jack e Maria procuram transmitir
uma imagem idealizada deles mesmos – imagens que, na verdade, entram em cómica contradição com a
sua futura vida a dois. Jack dá por
si numa desesperada e hilariante
tentativa de conquistar a colorida
e religiosa família portuguesa de
Maria, bem como a sua desconfiada “guia espiritual”, sem a qual
Maria se recusa a tomar qualquer
decisão. Neste processo, Jack irá
descobrir a importância da família e Maria descobrirá que o futuro
está sempre nas nossas mãos.
Neste filme também podemos
apreciar os grandes atores, já conhecidos, Joaquim de Almeida,

Jeannette Sousa completou seus
estudos na Universidade de Toronto, já muito conhecida, com uma
larga carreira de mais de 20 anos
no mundo do cinéma onde tem sido
protagonista de vários filmes. Trata-se de uma comédia romântica
inspirada na vida real do casal que
retrata o choque de culturas, dado
que Ryan Scott nasceu em Calgary,
de origem Irlandesa, e Jeannette
Sousa nasceu em Toronto origem
Portuguesa, a mãe natural de Rabo

Nelly Furtado, de origem Açoriana, e Shawn Desman também de
origem portuguesa, Vic Sahay e
George Stroumboulopoulos.
Vamos todos apoiar este Filme
sexta-feira, o nosso orgulho de ser
Português, e mais ainda uma comédia romântica para festejar o fim de
semana de São Valentim.
A Comunidade Portuguesa,
amigos e leitores estão todos convidados a ir ver este filme.

freis@avozdeportugal.com

O

Novos
F
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donos da

oi sábado de manhã que os novos donos
da TAP e o Governo assinaram publicamente o memorando acordado entre as partes. Portugal passa a deter 50% da TAP mas a
gestão da transportadora aérea continuará a
ser responsabilidade dos empresários.
A assinatura de memorando entre consórcio e
Governo, memorando esse que garante juridicamente o negócio, ficou marcada para este sábado de manhã no Ministério do Planeamento,
em Lisboa. Humberto Pedrosa e David Neeleman, os dois empresários do consórcio Gateway, que adquiriu a TAP ainda ao governo anterior, assinaram o memorando na companhia
de membros do Governo. Já o Estado português
fez-se representar nas assinaturas pelo ministro
das Finanças Mário Centeno e pelo ministro do
Planeamento, Pedro Marques. António Costa,
primeiro-ministro também marcou presença. “O
que inicialmente disse, que o nosso projeto e o
do Governo não casavam, a boa vontade de ambas as partes e o diálogo permitiram que terminasse em casamento”, afirmou Humberto Pedrosa na abertura das declarações. “Os interesses da
TAP tinham que vir ao de cima, permitindo este
desfecho. Chegámos a um acordo de 50/50 de
participação social, pelo que a empresa será privada”, acrescentou ainda, explicando de seguida que Fernando Pinto continuará na liderança
da TAP e que o novo conselho de administração
não executivo terá uma distribuição também a
meias: seis membros do Estado, seis escolhas
da Gateway. Num registo mais informal, David
Neeleman, o empresário de nacionalidade brasileira que acompanhou Humberto Pedrosa neste

TAP

e

Governo

assinam acordo

negócio, diz ter percebido a posição do Executivo porque “a empresa é muito importante” para
Portugal.A “situação da TAP é crítica” e intervenção era necessária, defendeu, explicando de
seguida que desta maneira o Governo pode “verificar e proteger o interesse público” enquanto a
estratégia para “salvar” a empresa será decisão
privada.“Como nós dizemos em Portugal, é a fa-

mas também garantindo a quem adquiriu a TAP
o respeito pelos seus direitos, afirmou. “É muitas
vezes positivo que as negociações sejam difíceis
porque significa que na fase das negociações
se enfrentaram e resolveram problemas”, disse
ainda, desvalorizando negócios afirmados em
“negociações fáceis”. “É com muita satisfação
que iremos ser sócios não só por mais dois anos,

lar que a gente se entende. E falando, a gente
entendeu-se”, afirmou António Costa na sua declaração, acrescentando que “este entendimento
era da maior importância”. “Nunca houve um
conflito entre este Governo e quem adquiriu a
TAP. Houve um conflito sobre opções políticas
tomadas em Portugal, mas que são estranhas, naturalmente, aos privados que adquiriram a TAP.
JohnJohn
F. Kennedy
F. Kennedy
Business
Business
Centre
Centre democraticamente”,
Esse
conflito
está
resolvido

mas seguramente para sempre. Nós, porque já cá
estamos há 900 anos e cá continuaremos. Os senhores, porque certamente encontraram na TAP
boas razões para permaneceram como acionistas
da TAP e trabalharem para fortalecer a TAP. Não
temos interesses divergentes, o que for bom para
a TAP, será bom para o país”, afirmou, explicando que Governo não vai interferir na gestão da
TAP.

3030
3030
Villeray
Villeray
Street
Street
East,
East,
Montreal,
Montreal,
Qc.Qc.

jOHN f. KENNEDY ADult cENtrE
3030 villeray E., Mtl.,
Qc.,
H2a
1E7
H2A
H2A
1E7 1E7
(514)
(514)
374-2888
374-2888
tel.: 514 374.2888
www.jfkbc.ca
www.jfkbc.ca
www.jfkac.ca

Canto da poesia

Dia Dos Namorados

**We
**We
are are
backback
at our
at our
original
original
location!!!
location!!!
Come
Come
visitvisit
our our
newnew
andand
improved
improved
facilities.
facilities.

** convenientemente localizado:
- Perto do Metro St. Michel
- Perto da auto-estrada 40, saída St. Michel.

São Valentim é o dia em que muitos corações palpitam
Troca de prendas jantares românticos à luz de uma tosca vela
Onde aqueles que são mais arrojados se precipitam
A dar um passeio a cavalo, ou uma volta de barco à vela

**Conveniently
**Conveniently
located:
located:
- Autocarro 67-St-Michel, 99- Villeray
e 92-Jean-Talon
-Steps
-Steps
away
away
fromfrom
St. Michel
St. Michel
Metro
Metro

líNguA INglEsA
básIcO
-Close
-Close
to highway
to highway
40-exit
40-exit
St. Michel
St. Michel
Foi à tempos ainda me lembro, no dia dos namorados
It’s
It’s
not
not
too
too
late
late
to
register
to
register
for
for
the
the
following
following
programs!
programs!
(Spaces
(Spaces
are
are
limited).
limited).
Nós seguíamos abraçados a pensar num estratagema
INfOrmAÇÕEs DE INscrIÇÃO
-

Hotel
- Hotel
Reception:
Reception:Classes
Classes
begin
begin
September
September
9, 2013
9, 2013
(Day(Day
time)
time)

-

Accounting:
- Accounting:

mANHÃ INglês básIcO
lImItADOs)
Classes
Classes
begin
begin
September
September
9, 2013
9, 2013
(Day(Day
time)
time)
- Professional
- (EspAÇOs
Professional
Sales:
Sales:
- Travel
- Travel
Sales:
Sales:
Classes
begin
September
September
9, 2013
(Day(Day
time)
time)
DAtAs: 16, 18, 23, 25 DE fEvErEIrO,
2016Classes
DE
9Hbegin
às
11H9, 2013

Classes
Classes
begin
begin
September
September
23, 2013
23, 2013
(Evening)
(Evening)

se você nasceu fora do país, oAct
seu
pAssApOrtE
ExIgIDO
Act
quickly
quickly
andand
register
register
forsErá
for
oneone
of our
of our
October
October
programs.
programs.
- Starting
- Starting
AuNIcAmENtE)
Business:
A Business:
Classes
Classes
begin
begin
October
October
15, 2013
15, 2013
(Evening)
(Evening)
um DOs sEguINtEs DOcumENtOs (OrIgINAl
sErá
ExIgIDO:
Classes
begin
begin
October
October
21, 2013
21, 2013
(Evening)
(Evening)
- Legal
-/ Quebeque
Legal
Secretarial:
Secretarial:Classes
• Documentos de Imigração Canadá
• Cartão de residência
WeWe
offer:
offer:
• Cartão de cidadania canadiana

Na escuridão do cinema de mãos dadas apaixonados
As nossas mãos deslizavam à procura de um poema

Ah parece que ainda foi ontem o dia da desfolhada
Naqueles serões em que íamos todos desfolhar espigas
Rapazes e raparigas procuravam a espiga encarnada
Para dar um beijo à escolha na mais bela das raparigas
Não há dúvida que estes tempos ficam marcados
Na história da juventude e no peito de quem ama
Momentos lindos do passado em que éramos namorados
Até dá a impressão que para manter a tradição a terra chama

DayDay
andand
evening
evening
classes,
classes,
Loans
Loans
andand
Bursaries,
Bursaries,
Ministry
Ministry
of Education
of Education
umA DAs sEguINtEsDiploma/Attestation,
prOvAs
DE rEsIDêNcIA
Diploma/Attestation,
andand
FREE
FREE
TUITION.
TUITION.

•
•
•

NO (OrIgINAl uNIcAmENtE) sErá ExIgIDO:
Cartão de seguro de saúde **Visit
**Visit
ourour
website
website
for for
Admission
Admission
Requirements.**
Requirements.**
Carta de condução
Fatura de electricidade (Hydro)

HOrárIOs DAs AulAs DE
INglês básIcO DE mANHÃ
manhã: Do 29 de março até ao 29 de junho de 2016
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30
custo: 100,00 $ pagamento completo
(DINHEIRO, DEBIT, VISA, MASTERCARD)
Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

Nunca devemos criticar a espontaneidade de um beijo
Porque num beijo existem as pétalas de uma flor
Que o beijo seja atrevido ou roubado, eu simplesmente vejo
Um atributo que foi dado àquilo que nós chamamos amor
Quantas noites ainda me lembro que a pensar não dormia
Na euforia daquela paixão de estarmos juntos e enlaçados
Naquele beijo ardente tão desejado e tardio que a boca pedia
Aquele sabor do beijo que nos lábios ardia. Ah! o dia dos namorados!
José da Conceição

Carnaval

de Ovar com pinóquios
que
misturam malícia e crítica política
grande corso do Carnaval de Ovar arran- explicou à Lusa o diretor do grupo, conhecido mentirosos que nós gostávamos de lixar sexualA Voz de Portugal | 10 DE fevereiro de 2016 | P. 8

O

cou hoje com dezenas de pinóquios aos
quais as mentiras faziam crescer o nariz e a
verdade aumentava o órgão sexual, no que o
grupo “Vampiros” combinou malícia e crítica
política.
“Sempre gostámos de desfilar com temas brejeiros e escolhemos o Pinóquio por duas razões”,

O Carnaval

nos

freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

U

ma tradição que remonta aos anos 1920
e que ano pra ano regista
uma maior presença tanto
por parte da população local
como por parte de turistas e cada vez mais
emigrantes.
É um MISTO de Bailes, Desfiles de Mascarados, Batalhas de Limas, Marchas, Danca,
Bailinhos, Entrudo, Touradas de estudantes, e o
doce mais popular no Carnaval dos Açores as

MALASSADAS. Cada uma destas manifestações têm a sua identidade bem definida, consoante as ilhas em que ocorrem. Das antigas
tradições infelizmente já desapareceram como
a Batalha das Flores e os desfiles dos Carros
Alegóricos do Carnaval. Os grandes bailes de
gala dos Açores são no Coliseu Micaelense em
Ponta Delgada que é a maior sala de espetáculos dos Açores. Traje obrigatório constituído
por SMOKING convencional para os homens
e vestidos de gala para as senhoras. Os idosos
também celebram o Carnaval na tarde do 1 de
Fevereiro no Coliseu “O Baile Sénior” que tem
todos os ingredientes para a diversão, música,
dança, brincadeira e concursos de máscaras. Os
grandes bailes de gala uma tradição que remonta aos anos 20, em todos os Bailes o Concurso
das tradicionais CESTAS nunca falta. Este ano
alargaram os Prémios ao concurso das Cestas
para três (3) Prémios.
O 1º Prémio: A Cesta mais CREATIVA
O 2º Prémio: A Cesta mais CARNAVALESCA
O 3º Prémio: A Cesta mais TRADICIONAL
O Sr. João Andrade o famoso artesão de São
Miguel da vila da Água de Pau é que se ocupam
de fazer as famosas tradicionais cestas de farnel
de vimes, para o Carnaval.
Na Terceira: as lindas marchas, danças e bailinhos e comédias centenas de participantes.

como “Zé” Maia. “Quando ele diz mentiras, cresce-lhe o nariz; quando ele se porta bem, cresce-lhe outra coisa mais abaixo”, descreveu. As marionetas mecânicas criadas pelos 40 elementos do
grupo têm essa dupla funcionalidade e passam
ainda uma outra mensagem. “São uma criticazinha também aos nossos políticos, esses grandes

mente, como eles merecem”, explicou. Entre os
2.000 figurantes que hoje à tarde desfilam pela
Avenida Sá Carneiro, outra mensagem de duplo
sentido foi “#aimarchavasmarchavas”, que serviu
de tema ao grupo “Pindéricus”, constituído por
61 homens e este ano alargado a 21 músicos da
banda filarmónica Boa União, que atuou ao vivo

Açores
Existem várias categorias de danças e bailinhos:
as danças da Espada, as danças de Pandeiro, as
danças da Varinha, e muitas mais danças e bailinhos.
É uma tradição popular que passa de geração
em geração. Cada freguesia da ilha organiza um
ou mais grupos a que chamam dança ou bailinho, com os mais lindos trajes especiais para o
Carnaval.
Na Graciosa, São Jorge, Santa Maria, Pico,
Faial, Flores e Corvo são os bailes e matinés
nas sociedades que recebem centenas e centenas
de pessoas com trajes e fantasias do Carnaval.
Muito alegres convívios acompanhados com os
doces típicos da época: Malassadas, Filhoses, e
Coscorões, não faltando os licores e aguardentes

das ilhas.
São os mais jovens que inauguram os diversos
festejos, e desfiles do Carnaval começando pelo
tradicional CORSO de Carnaval em Ponta Delgada com mais de 3500 participantes este ano
2016, e não esquecendo os desfiles de milhares
de crianças em todo o arquipélago dos Açores.
BATALHA DE LIMAS
A Batalha de Limas é uma tradição única no
país e é em Ponta Delgada, S. Miguel, batalha
de sacos plásticos ou balões de água. Trata-se
de uma tradição na terça-feira do Carnaval, a
Câamara de Ponta Delgada organiza na avenida
Marginal de Infante Dom Henrique a famosa batalha de limas que a partir das 3h00 da tarde encerra uma parte da avenida. Varios camioes com
pessoas em cima atiram sacos de plasticos ou
balões de água uns contra os outros. Cada equipa
ronda os 20 - 25 elementos, fazem-se transportar
em camiões que se transformam em autênticos
“carros de combate” e quando se cruzam atiram
uns aos outros os sacos plasticos com água.
Uma batalha que continua a unir muitos jovens
e adultos, sobretudo os mais jovens que nao gostam de perder, as pessoas que não tem a possibilidade de ir nos camiões fazem a sua própria
batalha nos passeios da avenida.
A Batalha de Limas faz parte do Carnaval
Micalense.

no carro alegórico. “Inspirámo-nos nas marchas
de Lisboa e das festas de Santa Eufémia”, revelou
Filipe Gonçalves, delegado do grupo e “maestro
de serviço” na direção musical. “Mas como meta-

de dos nossos elementos vai vestida de homem, o
título também serve para o ‘flirt’ entre eles e elas,
a ver quem se deixa marchar”, admitiu. Já entre
os “Garimpeiros”, não há divisões na indumentária. “Somos 52 e vamos todos vestidos de ‘drag
queens’”, afirmou Renato Oliveira, presidente do
grupo que, este ano, adotou para o corso o tema
“Sair do Armário”. Nessa escolha “não há nenhuma mensagem pedagógica especial”, até porque
todos os elementos do grupo “são muito liberais
e estão perfeitamente à vontade com a temática
homossexual”, mas o travestismo foi uma opção
que lhes permitiu “brincar com luz e ‘glamour’”,
usufruindo efetivamente de todo o potencial do
guarda-roupa feminino. Esses homens feitos
sujeitaram-se assim a uma esmerada maquilhagem por profissionais, deixaram-se deslizar para
dentro de “bodies” justinhos nas seis cores da
emblemática bandeira LGBT e exibiram pernas
“totalmente depiladas, com um daqueles cremes
que não faz doer nada”, contou. Para o final de
coreografia, estava ainda reservada uma surpresa:
“Transformamo-nos todos na Beyoncé, a dançar
o ‘Single Lady’”. Os principais desfiles do Carnaval de Ovar envolvem 24 grupos carnavalescos
e escolas de samba. Para além do cortejo desta
tarde, a programação do evento integra diversas
outras atividades, sendo que, nos próximos dias,
o destaque vai para a Noite Mágica, que segunda-feira à noite transforma o centro da cidade numa
festa com vários polos de música e dança, e para
o Grande Corso Carnavalesco, a realizar na terça-feira à tarde.
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A Grande Loucura Festiva
lsaraiva@avozdeportugal.com

Luiz Saraiva

ZER BOM DIA. Bons tempos, maus tempos
foram os meus Carnavais em Portugal.
Havia tradições na minha terra, talvez menos não sei. Sei que ao fim dos quatro dias, cansaespetaculares, mas também úteis ao espírito. do, estava feliz e pronto para fazer face à vida

A

expectativa da espera é
grande. Toda a gente olha
para o longe para ver se alguma coisa aparece. Atenção...
silêncio... começa a ouvir-se barulho... de BOMBOS,... de MARIMBAS,... de CORNETAS,...de GRITOS,... de
CANTOS,... DE FOGOS DE ARTIFÍCIO,...
de VOZES,... de RITMOS,... A música traz
com ela... o samba,... a conga,... a mazurka,...
traz luzes que fazem efeitos de cores,... e o
DESFILE aparece com alegria e gritos de
satisfação.... KATAPUM... BUMBUM,...
CHICACHICA... BIMGUE ...BIIMGUE.
A festa do CARNAVAL começa, com as escolas de samba, com decorações extraordinárias.

Arcos iluminados e decorados, coroas com penas de avestruz, com falso ouro, com falsos diamantes,... lindos... ricos... que enchem os olhos.
Carros alegóricos espetacularmente enfeitados
a projetar a beleza da festa, a alegria e a dança,
tudo feito para excitar os sentidos dos espetadores. A alegria estava misturada com caipira,
bagaço, gingas,... o álcool corre. Passam corpos femininos elegantes, verdadeiras estátuas
humanas em movimento que se bamboleiam da
cabeça aos pés, quase nuas, que dançam ao som
das músicas populares. Braços elegantes que parecem asas, com dedos ondulantes, ombros descobertos, com seios saltitantes. Com todo corpo
em movimento,... à direita e à esquerda,... para
a frente e para tráz... com bacias eróticas fazendo círculos rápidos quase sexuais... pernas com
movimentos rápidos, pés com sapatos de saltos
altos que fazem rondas no chão. Tudo isto com
flores e risos, tudo com uma enorme sensualidade. Rio,... Veneza,... Nice,... Barranquilha,...
Cadix,... Bâle,... BATALHA DE ÁGUA (Açores) e centenas de outros através do mundo... e
QUEBEQUE... COM O SEU “BONHOMME
CARNAVAL E AS SUAS DUCHESSES”.
Não tenho palavras que cheguem, nem maneiras, para descrever a loucura das gentes.
O CARNAVAL é a mais saudável liberação
humana dos pesos da vida, dos pesos do ano.
Durante a loucura da festa, a cabeça entontece
e apaga as preocupações da vida. Quase tudo é
permitido, em liberdade num mundo de austeridade, de guerra, de falso dinheiro, de droga,
de morte,... incompreensível.
Mas... mas... mas... tão simples e tão intímos

Passei alguns,... feliz... louco,... a dançar e a complicada, difícil e desastrosa.
cantar. Começava na sexta-feira. A malta do Tudo isto há 50 anos... creio que exatamente
Gil Vicente (liceu) partia para Almada, do ou- como hoje...
tro lado do Tejo, a dançar e a cantar pelas ruas. BOM CARNAVAL.
As pessoas da cidade estavam à nossa espera
(TRADIÇÃO OBRIGAVA) e a batalha começava: as gentes nas janelas deitavam sobre a malta
o licho de legumes(mais ou menos frescos) que
nós lançávamos de volta para as janelas . Batalhas sem más consequências,...que alegria,....
que risos e..... alguns beijinhos pelo caminho.
Tenho tantas recordações dos meus Carnavais em Portugal, onde de sexta-feira até quarta
não me deitava. De tempos a outros ia a casa,
para tomar um banho, e voltar fresco à loucura.
Encontrei muitas vezes o leiteiro lhe dizendo:
BOA NOITE a que ele respondia: QUER DI-
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
10 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Palavra aos Diretores
05:32 Poplusa
Mirror People
06:30 Grande Entrevista
Rui Rio
07:26 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
Terrorismo
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:02 O Preço Certo
15:00 Telejornal
15:50 As Palavras e os Atos
16:31 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 HorasDireto
20:00 Manchetes 3
20:32 Arq 3
20:45 Bem-vindos a Beirais
21:25 Os Nossos Dias
22:09 Grande Área
23:07 Online 3
23:20 Notícias do Atlântico
00:22 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
11 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Palavra aos Diretores
05:32 Poplusa
Mirror People
06:30 Grande Entrevista
Rui Rio
07:26 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
Terrorismo
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:02 O Preço Certo
15:00 Telejornal
15:50 As Palavras e os Atos
16:31 Agora Nós
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 HorasDireto
20:00 Manchetes 3
20:32 Arq 3
20:45 Bem-vindos a Beirais
21:25 Os Nossos Dias
22:09 Grande Área
23:07 Online 3
23:20 Notícias do Atlântico
00:22 5 Para a Meia-Noite
sexta-FEIRA
12 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Sexta às 9
05:45 Nelo & Idália
06:00 Ideias & Companhias
06:30 Os Números do Dinheiro
06:45 Zig Zag
07:23 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
Sexos Saudáveis
10:14 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 Hora dos Portugueses
15:14 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Agora Nós
17:47 Hora dos Portugueses
18:00 24 Horas
19:00 Manchetes 3
19:30 Sexta às 9
20:00 Bem-vindos a Beirais
21:45 Os Nossos Dias
22:15 Os Números do Dinheiro
23:15 Online 3
23:30 Notícias do Atlântico
00:30 5 Para a Meia-Noite
sábado
13 de fevereiro
01:30 Nelo & Idália
01:45 Online 3
01:56 A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
03:00 Bom Dia Portugal
05:00 A Essência
05:15 Hora dos Portugueses
0544 Filhos da Nação
06:16 Network Negócios 2016
07:04 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde

05:12 Zig Zag
10:00 Visita Guiada
Presépios
10:30 Mar de Letras
11:00 Decisão Nacional
11:30 Donos Disto Tudo
12:00 Atlântida
Madeira 2016
13:45 Tech 3
14:06 Política Sueca
15:00 Telejornal
15:45 Aqui Portugal
18:00 24 Horas
19:58 Linha da Frente
20:29 Voz do Cidadão
20:54 Network Negócios 2016
21:40 Donos Disto Tudo
22:32 O Princípio da Incerteza
23:00 Notícias do Atlântico
00:00 A Essência
00:15 Tech 3
00:48 Animais Anónimos
domingo
14 de fevereiro
01:30 Palavra aos Diretores
02:02 Portugal 3.0
03:00 Bom Dia Portugal
05:30 Eucaristia Dominical
06:26 Portugal a Pé!
06:52 Zig Zag
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Zig Zag
10:37 Portugal a Pé!
11:02 À Porta da História
Bulhão Pato
11:29 A Praça
12:29 Agora Nós
13:25 Animais Anónimos
14:15 Hora dos Portugueses
15:00 Telejornal
16:00 Sociedade Recreativa
17:00 Trio d´Ataque
18:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
21:30 Got Talent Portugal
22:30 Portuguese in California
23:00 Notícias do Atlântico
00:00 Decisão Nacional
00:30 Hora dos Portugueses
segunda-feira
15 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Atlântida - Madeira 2016
06:32 Política Sueca
07:24 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:16 Sociedade Civil
10:21 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 Hora dos Portugueses
14:13 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Golo RTP - Int.
17:32 Prós e Contras
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Golo RTP - Int.
22:03 Prós e Contras
23:15 Online 3
23:28 Notícias do Atlântico
00:15 GPS
00:29 5 Para a Meia-Noite
terça-feira
16 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Sociedade Recreativa
05:56 A Grandiosa
Enciclopédia do Ludopédio
06:53 Zig Zag
07:28 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Zig Zag
09:59 O Julgamento dos
Compadres
11:00 Cortejo Trapalhão 2016
12:01 Um Record Mundial
em Mar Português
13:00 Portugal em Direto
14:06 O Preço Certo
15:00Telejornal
16:01 Dois Bairros,
Um Carnaval
17:30 Anselmo Ralph
no Meo Arena
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Filhos da Nação

monumentos

Câmbio do dólar canadiano
8 de fevereiro de 2016
1 euro = cad 1.553950
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: 5001500$ possíveis.
Full-time: 25004000$ possíveis.
Compatível com
outras atividades ou
emprego.
514-961-0770
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-se de cozinheiro/a para trabalhar na grelha
com experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e dinâmico para uma companhia de imóveis. Bom salário
para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

EMPREGOS
Terrassement Terra-nova , empresa em
crescimento procura -se paisagista com
experiência em “pavé-uni “, muros e escadas
em blocos e asfalto e também operador de
escavadora com carta de condução classe 1-3-5.
Contactar Roberto: 514-992-1586

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 cave toda mobilada, tv portuguesa, internet wi-fi, eletricidade, 1 quarto de
casal fechado e 1 quarto de casal aberto.
Preço: 925$
514-834-0920
Aluga-se 51/2 na zona de St-Michel perto da
16ª avenida e Jean-talon em bom estado.
438-399-2941 ou 514-977-7173
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 a comunidade, fazemos renovações, casa
de banho, cozinhas, gybroc, pinturas, e muito mais.
Orçamento gratuito. R. Ferreira: 514-655-7168

MEMORANDUM
Missa do 1° aniversário

José Barreto da Silva

6 de julho 1943 | 21 de fevereiro de 2015
Faz um ano que partiste para
o céu. Nunca iremos esquecer a tua bondade, a tua doçura e simpatia. Para ti, todos
eram dignos de um sorriso ou
de uma palavra amiga. O teu
sentido de humor alegrava
os corações de todos nós e a
tua sensibilidade surpreendia-nos. Hoje és o nosso anjo da
guarda e uma linda estrela a
brilhar no céu. Continuamos
a pensar em ti e ficarás no
nosso coração eternamente.
A saudades que temos de beijar e abraçar são muitas mas agradecemos por tudo que
fizeste por nós, que tua alma descanse em paz.
Da tua esposa que te ama, filhos, netos e amigos.
Renovam com profunda saudade a missa do primeiro
ano de falecimento que terá lugar no domingo, dia 21 de
fevereiro de 2016 às 11h30 na igreja Santa Cruz.
Ao meu avô José Barreto da Silva
Maldita doença que deste mundo te levou
A vida é uma sentença não sei quem a criou!
Dedico-te este poema embora já não o possa ler
Mas, meu querido avô jamais te vou esquecer
tu foste mais que um pai para mim
Por isso não queria que tivesses sofrido tanto
assim tu criaste-me
ensinaste-me muito do que sei
Longe ou perto sempre te amarei!
Em paz, descansa teu espírito na solidão
Em mim fica a tua lembrança
Que trago no meu coração!
Tua neta Ana Sofia

Jacinto de Sousa
†Faleceu em Montreal,
no dia 7 de

feveiro de 2016, com a idade de 80
anos, o Sr. Jacinto de Sousa, natural de Lomba de Santa Barbara, esposo da Sra. Maria de Sousa Brizo.
Deixa na dor, a sua esposa, suas filhas Ana Maria (Cesar Carreira, Lucia Maria (Luiz Perestrezo), Goretti
(Samir Samaha), seus/as netos/as
Christopher, Sandra, Lindsay, Brandon, Kevin, e Vanessa, sua irmã,
seu irmão, cunhados/as, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, amanhã, quinta-feira, 11 de fevereiro, das 14h às 17h e das 19h às 22h. A missa do corpo
presente será sexta-feira, às 10h, na igreja Santa Cruz.
Será sepultado no cemitério Repos St-François d’Assise.
Renovam com profunda saudade haverá a missa do sétimo dia é sábado, 13 de fevereiro de 2016, às 18h30,
na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

João Fronseca
†
Faleceu em Montreal, no dia 9 de

fevereiro de 2016, com a idade de
74 anos, o Sr. João Fonseca, natural do Raminho, Terceira, Açores,
esposo da Sra. Durvalina Gomes.
Deixa na dor a sua esposa, sua filha
Marlene (Patrizio D’Angelo), suas
netas Ariana e Amanda, sua sogra Deolinda Gomes, seus irmãos
José Henrique (Gorete), Francisco
(Teresa), suas cunhadasJuvenalia (Nicola), Elsa (David), Ocelina
(Francisco), sobrinhos/as, familiares, amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean Talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, sexta-feira, 12 de fevereiro, das 14h
às 17h e das 19h às 22h, e sábado 13 de fevereiro, das
8h30 às 9h30. A missa do corpo presente será sábado
às 10h, na igreja santa Cruz. Será sepultado em cripta,
no cemitério Repos St-François d’Assise. Renovam com
profunda saudade a missa do sétimo dia, domingo 14 de
fevereiro de 2016, às 11h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.

†

Augusto da ponte

Faleceu em Montreal, no dia 9 de
fevereiro de 2016, com a idade de
95 anos, o Sr. Augusto da Ponte,
natural da cidade da Horta, esposo
da Sra. Rosa Almeida.
Deixa na dor seu filho Helder, sua
filha Fernanda (António Oliveira)
Pai do falecido Victor da Ponte
(Linda Daigneault)- Seus netos/as
Stéphane, Lucie, Richard, Michael,
Jeniffer, já falecido John Oliveira e
seus conjugues. Seus bisnetos/as,
sobrinhos/as, familiares, amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. St-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, hoje, 10 de fevereiro, das 14h às 17h
e das 19h às 22h, e sábado 13 de fevereiro, das 8h30 às
9h30. A missa do corpo presente será amanhã, quinta-feira às 10h, na igreja santa Cruz. Será sepultado em
cripta no cemitério Notre Dame des Neiges. Renovam
com profunda saudade a missa do sétimo dia domingo,
14 de fevereiro de 2016, às 11h30, na Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem-Haja.
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na ilha

erminou ontem, à meia
noite a atuação das 68
danças, bailinhos e comédias
de Carnaval, que percorreram durante quatro dias, todos os salões da ilha Terceira.
Dez dentre elas foram realizadas pelos seniors
da ilha.

Este ano, a diáspora esteve bem representada.
Participaram dois bailinhos de Toronto, “Uma
História de Lendas”, do Sport Club Lusitânia e
“Amores por encomenda”, do Grupo de Amigos
do Carnaval. Da àrea de Boston “Umas Férias
Agitadas”, do Grupo Carnavalesco da Filarmónica de S. João de Stoughton. Da Califórnia
“Aqui Ninguém se Mede aos Palmos”, do Grupo
de Carnaval da Artisia.

habitantes, é enorme.
Recordam-se dos “Fadalistas” que estiveram
em Montreal pelo Festival Internacional de Portugal? Pois fazem todos os anos um bailinho. Se
forem ao youtube ou à Vitec Azores, vão encontrar o bailinho das Motas e a partir daí vão encontrar todos os outros.
Hoje estamos de regresso em outra realidade,
começa a quaresma. É quarta-feira de cinzas.

antero branco

T
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1 2

5
5
7

2

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

8
5
3
1

solução

Horizontais: 1. Si, Idade, Os. 2. Alar, Mapa. 3. Lei, Sai, Rim. 4. Ás,
Feraz, Mu. 5. Coar, Olor. 6. Deparei. 7. Aí, Tomei, Ui. 8. Miar, Irar. 9. Apor,
Alga. 10. Tal, Ame, Fim. 11. Érebo, Usara.
Verticais: 1. Salácia, Até. 2. Ileso, Ímpar. 3. Ai, AD, Iole. 4. Ir, Fretar. 5.
Se, Por, Ao. 6. Amarram, Um. 7. Ia, Rei, Eu. 8. Em, Zoeira. 9. Ar, Li, Alfa.
10. Opimo, Urgir. 11. Samurai, Ama.

Carneiro: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Saberá notícias
através de um amigo. Saúde: Atenção com as noitadas e
os excessos, seja comedido. Dinheiro: Um amigo irá pedir-lhe ajuda financeira. Lembre-se de ajudar quem precisa de si,
pois amanhã poderá ser você a precisar de ajuda!
Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3
Touro: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Poderá sentir-se um pouco perdido e
em busca de si próprio. Saúde: Dedique-se a práticas de
relaxamento como o yoga e a meditação. Dinheiro: Prepare o seu trabalho desenvolvendo novas ideias.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 31, 22
Gémeos: Carta Dominante: o Mágico, que significa Habilidade. Amor: Momento em que estará confiante e, por
isso, encontrará um clima de equilíbrio nas suas relações.
Saúde: Possíveis problemas no sistema nervoso poderão
surgir. Dinheiro: Aposte na projeção profissional e poderá alcançar os seus objetivos, mas não gaste demasiado.
Números da Sorte: 8, 11, 6, 36, 22, 4
Caranguejo: Carta Dominante: O Papa, que significa
Sabedoria. Amor: O amor acontece quando menos se espera. Que a sua alma seja bela e transparente! Saúde:
Durma o máximo de horas que puder. Dinheiro: O seu bom
desempenho poderá ajudá-lo a subir para um cargo de chefia.
Números da Sorte: 8, 17, 14, 10, 2, 3

Terceira

Vinte quatro dos assuntos foram escritos por
Hélio Costa. É um escritor com uma memória
fértil e cheia de imaginação. Curioso no carnaval
Terceirense, é de já haver micaelenses a escrever
assuntos. O conhecido cantador do desafio Tiago
Clara, escreveu o enredo e compôs as cantigas
do bailinho da Casa do Povo da Terra Chã “Antes Casar que Ordenhar”.
Estes grupos envolvem mais de dois mil personagens, entre os quais, mais da metade são músicos. Para uma ilha com cerca de sessenta mil

abranco@avozdeportugal.com

Horizontais: 1. Sétima nota da escala musical. duração ordinária da vida. Aqueles. 2. Dar asas a. Carta geográfica ou
celeste. 3. Conjunto das regras jurídicas estabelecidas pelo
legislador. Desloca-se para fora. Órgão excretor que tem a função de formação da urina. 4. Carta de jogar. Fecundo. Filho de
burro e égua ou de cavalo e burra. 5. Filtrar. Cheiro agradável.
6. Encontrei de surpresa, inesperadamente. 7. Nesse lugar.
Apanhei. Designa dor, admiração, repugnância (interj.). 8. Gemer (gír.). Enfurecer. 9. Acrescentar. Planta criptogâmica aquática. 10. Um certo. Deseje. Termo. 11. O Inferno. Servira-se de.
Verticais: 1. Salacidade. Designa o fim de tempo, distância
(prep.). 2. Incólume. Que não é divisível por dois. 3. Grito de
dor ou de alegria. Anno Domini (abrev.). Pequeno barco de recreio ou de formas finas e adelgaçadas. 4. Avançar. Alugar. 5.
A si mesmo. Designa várias relações tais como causa, modo,
tempo, meio (prep.). Contr. da prep. a com o art. def. o. 6.
Prendem com amarra. A unidade. 7. Progredia. Monarca. A minha pessoa. 8. Indica lugar, tempo, modo, causa, fim e outras
relações (prep.). Zoada. 9. O espaço aéreo. Medida itinerária
chinesa. A primeira letra dos alfabetos grego e siríaco. 10. Fecundo. Ser urgente. 11. Militar ao serviço dos dáimios. Mulher
que cria criança alheia.

7

Carnaval

Padre Pio viaja até ao
Vaticano em caixão de vidro

S

ão Pio Pietrelcina e São Leopoldo Mandic santo em 2002. A 11 de fevereiro, os corpos dos
são figuras admiradas pelo Papa Francis- dois Santos deixarão Roma para regressarem a
co.
San Giovanni Rotondo.
A partir de hoje, por desejo do Papa Francisco,
serão expostos no Vaticano os corpos de São Padre Pio e de São Leopoldo. O corpo do padre Pio
passou pela Igreja dos Capuchinhos, San Lorenzo al Verano, San Salvatore in Lauro e por fim, a
Basílica de São Pedro. O Padre Pio, que morreu
em 1965 ficou conhecido pelo facto de ter nas
mãos e pés os estigmas de Cristo. Fora aclamado

Horóscopo

Maria Helena Martins
Leão: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: É necessário que deixe de exigir
tanto do seu par. Saúde: Retire da sua alimentação comidas ricas em gorduras e consulte um especialista em
cardiologia. Dinheiro: Organize as suas tarefas para poder evoluir
na carreira. Números da Sorte: 9, 6, 5, 4, 7, 1
Virgem: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa
Força, Coragem e Justiça. Amor: Resolva os desentendimentos através do diálogo. Saúde: Uma dor de garganta
poderá incomodá-lo e dar origem a uma constipação.
Dinheiro: Tenha uma atitude mais confiante no desempenho da
sua atividade profissional. Números da Sorte: 1, 8, 14, 10, 11, 6
Balança: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa
Trabalho. Amor: Uma discussão com a pessoa amada poderá deixá-lo renitente. Que a compreensão viva no seu
coração! Saúde : Dedique-se a atividades que lhe dêem
prazer. Dinheiro: Desempenhe as suas tarefas profissionais o melhor possível. Números da Sorte: 18, 11, 14, 27, 47, 49
Escorpião: Carta Dominante: O Imperador, que significa Concretização. Amor: O seu estado de ansiedade
poderá originar discussões. Encare a vida de uma forma
mais otimista e verá que tudo corre melhor!
Saúde: Tendência para andar um pouco descontrolado.
Dinheiro: Seja fiel a si mesmo e siga à risca os planos que traçou.
Números da Sorte: 3, 36, 25, 14, 7, 8

Sagitário: Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder Material e que pode ser Amorosa ou Fria.
Amor: Converse com o seu par para resolver divergências
conjugais. Fale sobre o que é verdade, necessário e carinhoso. Saúde: Tente descansar mais. Dinheiro: Acredite mais na
competência dos seus colaboradores.
Números da Sorte: 9, 10, 20, 30, 4, 7
Capricórnio: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Passe mais tempo com os
seus amigos. Estreite os seus laços de amizade. Saúde:
Lembre-se das sessões de tratamento que tem que fazer.
Dinheiro: Com empenho e dedicação, conseguirá alcançar os
seus desejos. Números da Sorte: 6, 15, 23, 32, 40, 51
Aquário: Carta Dominante: O Cavaleiro de Espadas,
que significa Guerreiro, Cuidado. Amor: O seu par poderá estar demasiado exigente consigo. Que a beleza da
Aurora invada a sua vida. Saúde: Faça uma seleção dos
alimentos que mais beneficiam a sua saúde. Dinheiro: Aproveite a
ajuda de um colega para desenvolver um projeto.
Números da Sorte: 2, 6, 19, 20, 27, 42
Peixes: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas Ilusões. Amor: Uma mudança de planos pode afetar a sua
relação. É tempo de um novo recomeço! Saúde: Procure
estar em paz espiritualmente. Dinheiro: Não gaste mais do
que o necessário. Números da Sorte: 9, 7, 1, 10, 20, 33
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O Casamento Moderno, Nova Forma
jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

E

também reconheço que
o processo evolutivo
produzirá mudanças em ti”.
Esta nova forma de casamento não só permitirá que
tais mudanças aconteçam,
mas encorajará a mudança.
A instituição tradicional do casamento, tendo
em conta o que se diz que se quer que ela produza e que se quer que ela seja, não é válida. Não
é assim que se vai conseguir atingir os objetivos
pretendidos. E, no entanto, ainda estamos a tentar atingir esse objetivo na nossa vida quotidiana
através da instituição tradicional do casamento.
Até os votos de casamento, ou alguns dos votos
tradicionais do matrimónio ( felizmente foram
mudando ao longo dos anos), durante séculos,
falavam em termos de posse e criavam construções filosóficas que não podiam, de modo algum,
servir de base ao verdadeiro amor e àquilo que
ele poderia criar. E, diga-se de passagem, que os

Renovação

jovens sabem isto. Os jovens sabem isto e é por
isso que, durante anos, e sobretudo nas décadas
de sessenta, setenta e oitenta, os jovens olhavam
para os mais velhos e diziam: “Sabem, nós não
acreditamos nisso. Não vamos fazer isso. Não
escolhemos esse caminho”. E faziam uma coisa chamada “viver juntos”, o que, como é óbvio, nas décadas de sessenta e setenta, produzia
reações de grande indignação. No final dos anos
cinquenta, em 1958, por exemplo, viver com
outra pessoa era um escândalo. Mas os jovens
começaram rapidamente a fazê-lo e a dizer: “
Não queremos saber do vosso ideal de casamento porque não o entendemos. Nós pensamos que
o amor não deve limitar, nem possuir, nem reter
a parte mais sublime de nós próprios, mas que
deve expandi-la, soltá-la e libertá-la”.
E assim, como tem acontecido desde o início
dos tempos sempre que há uma mudança importante na sociedade, foram as nossas crianças que
nos mostraram o que fazer. Não fomos nós, os
velhos de cabelos grisalhos, mas foram, de um
modo geral, os nossos jovens que disseram: “
Nós conhecemos uma maneira melhor de fazer

precisa-se

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

A

política é uma arte de
compromisso que reflete as tendências das massas,
cujos atores refletem a mentalidade e culturas reinantes.
Assim consoante as características dos povos
temos formas de estado e respetivos atores
que por sua vez reagem sobre os povos que
devem governar.
A atual facilidade de movimentação de pessoas, bens e acima de tudo informação entre os
diversos cantos do mundo tem contribuído para
tirar do isolamento diversas culturas que viviam
ensimesmadas no seu modo de viver ancestral.
Outras há, que devido à força tirânica do seu governo, permanecem isoladas, mas mesmo nestes
casos isto é um reflexo do próprio povo, pois a
tirania, à semelhança de qualquer característica,
só encontra campo de expansão se houver condições propícias para tal, especialmente na mente
das pessoas. A corrupção, flagelo a nível mundial, existe pela geral incapacidade do cidadão
em perceber que uma vantagem pessoal imediata
mas de consequência negativa para o grupo, é na
realidade uma desvantagem para ele próprio.
O imediatismo associado ao individualismo, de
tal forma exacerbado pelos media, pela atividade
económica em geral, cria uma ideia de termos
só direitos e nunca deveres que cada vez mais
se enraíza nas camadas mais jovens, que vivem
de desejo em desejo para ser satisfeito, amuando

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

quando não satisfeitos ou se aborrecendo rapidamente quando saciados. Tudo isto cria uma dinâmica que pressiona os líderes políticos e que por
sua vez os leva a criar pressão sobre as massas.
Assim vemos na atualidade aparentes retrocessos civilizacionais, que nada mais são do que a
verdade a vir ao de cima, após um período em
que pareceu dar-se um passo em frente. Mas a
questão está é que a forma exterior pode fazer
uma tentativa de evolução, muitas vezes pelo
esforço heroico de alguns membros da sociedade, mas se esta no seu conjunto não se identifica
com esse novo modelo, naturalmente regressará à sua posição de equilíbrio, que se sintoniza
com as suas características. E porquê? Porque a
mentalidade não mudou. A essência manteve-se
agarrada a velhos padrões de comportamento, e
acima de tudo, a velhos padrões de pensamento.
Este fenómeno, tão certo quanto ignorado, revela-se extensamente por todo o mundo. Certos
acontecimentos, como a crise dos refugiados, a
crise económica e financeira, o terrorismo, trazem ao de cima problemas que na realidade já
eram existentes, que são apenas expostos por
aqueles eventos. O nosso país de origem, em que
os partidos e seus membros insistem em ideias
e comportamentos ultrapassados, ou que defendem ideologias obsoletas de consequências catastróficas como se verificaram noutros países;
onde o populismo das intervenções públicas é
ainda ovacionado, encontrando reflexo na população; ou uma Europa, que vivendo uma crise de
refugiados ou outra crise qualquer, é incapaz de
encontrar um consenso ou de ver os seus memAStrÓlogo – 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

de

Vida(2)

as coisas e podemos mostrar-vos como se faz. E
vamos fazê-lo”. À medida que assistimos a esta
importantíssima transição para o século XXI,
reparamos que (esta é a parte mais engraçada)
não só os jovens e os adolescentes que estão a
viver juntos, mas também os mais velhos o estão a fazer. As pessoas de 80 e 70 e 65 anos a
olhar umas para as outras e a dizer: “ Bem Luísa,
eles estão a fazê-lo. Por que é que não o fazemos
também? Vamos viver juntos”. E uma quantidade de mulheres de 65, 70 e 80 anos estão realmente a dizer: “ Bem, porque não? Isto não é um
argumento contra o casamento como instituição,
entenda-se. É uma análise daquilo em que transformamos a instituição do casamento.
Diga-se que por este meio não existem limitações nem condicionamentos ou comportamentos
particulares, porque cada qual “vive autenticamente a sua verdade.
E se me amas por alguma coisa, ama-me porque
eu vivo a minha” Entendem? É assim que sabemos se estamos a viver uma relação abençoada.

bros soberanos refugiarem-se no seu individualismo nacionalista, incapazes de manterem uma
posição solidária; ou candidatos políticos populistas, apenas de espetáculo que nada trazem de
novo exceto uma amálgama de ideias retrógradas e até mórbidas, como por exemplo no nosso vizinho EUA; África, um continente extenso
cheio de riqueza mas incapaz de mobilizar os
seus recursos a bem das suas populações; ou a
Ásia, onde se escondem rivalidades antigas encapuçadas por pequenos atritos aqui e ali, indecisa entre envolver-se no mundo e conservar as
suas tradições.
Tudo isto revela uma Humanidade sofredora
que procura renovar-se na forma mas não na essência, esquecendo-se que não é por se pintar a
fachada da casa que a casa no seu interior fica
mais aprazível para ser habitada.

Canadá
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vai recorrer a
bases militares para
alojar refugiados

O

Portugal “é

uma bolha” que
pode rebentar em breve,
avisa Varoufakis

Governo do Canadá, país que vai acolher
cerca de dez mil refugiados sírios até ao
x-Ministro das Finanças da Grécia não
fim do mês, tenciona recorrer.
acredita na solidez da recuperação portuEleitos em outubro, os liberais do primeiro-ministro Justin Trudeau comprometeram-se em guesa. Dificuldade de fechar o ‘buraco’ finanacolher 25 mil refugiados sírios antes do natal, ceiro leva a visão pessimista.
Mais de seis meses depois de abandonar por iniciativa própria a liderança das Finanças gregas,
Yanis Varoufakis continua a disparar na direção

E

mas adiaram este prazo para o final de fevereiro,
perante as dificuldades logísticas e as exigências de segurança. Desde 04 de novembro passado, quando começou uma ponte aérea com os
campos de refugiados no Líbano e Jordânia, já
chegaram ao país 15.685 sírios e os dossiers de
outros seis mil já foram aprovados pelas autoridades federais, declarou o ministro John McCallum.

mais pobres para tentar resolver o problema”,
acusa Varoufakis, acusando Wolfgang Schauble, Angela Merkel, Christine Lagarde e Alexis
Tsipras de montarem “um espetáculo que mostra que a Europa não funciona”. “As pessoas
de todos os países estão a ficar frustradas e por
isso, partidos de extrema-direita como a Frente
Nacional em França estão a
ganhar força. “Confrontado
com o exemplo de recuperação económica portuguesa, o ex-Ministro das Finanças grego diz que “nem
tudo vai bem” em território
luso e recorre a um exemplo: “Portugal ainda tem
um dos níveis de endividamento mais altos da União
Europeia”. “O país é uma
bolha”, garante Varoufakis,
colocando a Irlanda no mesmo patamar. “O facto destes
dois países estarem a ser usados como exemplos
apenas serve para mostrar como a Europa está
necessitada de boas notícias”, assegura.
Apesar das críticas à política económica e
financeira, Yanis Varoufakis aplaude a “decisão fantástica” de Angela Merkel de acolher
os refugiados sírios em território alemão.
“Muros e fronteiras são sinais de fraqueza
(…) Se alguém está em situação de necessidade, temos de abrir as portas”, conclui.

das principais autoridades políticas e económicas da Europa. Numa entrevista ao site Business
Insider, o economista acusou novamente os lí“Infelizmente as notícias
deres europeus de apostar numa estratégia erraque chegam de Schumacher da para resolver a crise económica e financeira,
com efeitos devastadores na Grécia: “Se querem
não são boas”
x-presidente da Ferrari falou sobre o saber como o ano vai acabar, olhem para os úlatual estado do antigo piloto da escuderia timos cinco anos: o desempenho económico vai
continuar a cair”.
italiana.
O estado de Michael Schumacher continua a “Estamos a atirar dinheiro que roubamos aos
ser delicado. O antigo piloto de Fórmula 1 está
a recuperar do acidente de esqui que o deixou
entre a vida e a morte, em dezembro de 2013. O
ondres apela a resposta
antigo presidente da Ferrari e amigo do ex-piloto

E

L

“

ao lançamento de rocket

L

alemã, Luca di Montezemolo, mostrou-se triste
quanto à recuperação de Schumacher mas não
quis alongar-se em pormenores.
“Tenho-me informado, mas infelizmente as notícias que me chegam não são boas”, referiu o
antigo presidente da escuderia italiana à revista
Quattroruote. “Schumacher foi um grande piloto, partilhámos uma grande relação humana e
profissional. Tive o prazer de ter filhos quase ao
mesmo tempo do que ele. Mas a vida é estranha.
É o piloto de maior sucesso da Ferrari e teve apenas um sério acidente na sua carreira, em 1999, e
nem foi por culpa dele.
Infelizmente, teve aquela queda quando esquiava”, disse Montemozolo. Neste momento
Schumacher continua a recuperação na sua
casa na Suíça e, conforme escreve o jornal
Record, os valores dos tratamentos ascendem
aos 140 mil euros por semana.

ondres condenou o lançamento pela Coreia do Norte de um ‘rocket’ de longo alcance e apelou para “uma resposta robusta”
se Pyongyang continuar a violar as resoluções
das Nações Unidas (ONU).
“Condenamos veementemente o lançamento do
míssil pela Coreia do Norte”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado,
citando várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU que
proíbem a tecnologia dos mísseis
balísticos.
Londres prometeu trabalhar com
os aliados no sentido de dar “uma
resposta robusta” se a Coreia do
Norte continuar a violar essas resoluções.
A Coreia do Norte anunciou que
lançou um ‘rocket’ de longo alcance, às 09:00 locais (00:30 em
Lisboa), que a comunidade internacional considera ser um teste de
mísseis balísticos encoberto. Peritos da Coreia
do Sul estimam que o ‘rocket’ possa ter um alcance de mais de 10 mil quilómetros, uma distância superior à que separa a península coreana
do território continental dos Estados Unidos da
América.
Pyongyang realizou um teste nuclear a 06 de
janeiro e anunciou na semana passada o lançamento, este mês, de um foguetão transportando

robusta”

um satélite, que a maioria da comunidade internacional vê como uma dissimulação para um
teste de mísseis balísticos que viola resoluções
do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas
vai reunir-se de urgência hoje em Nova Iorque
por causa do lançamento deste ‘rocket’, noticiou
a agência AFP, citando fontes diplomáticas.

A reunião foi pedida pelos Estados Unidos
e pelo Japão, membros do Conselho de Segurança, e pela Coreia do Sul.Entretanto, a
Coreia do Sul e os Estados Unidos decidiram
abrir conversações formais com vista à instalação de um sistema antimísseis norte-americano na península coreana, a que a China se
opõe, anunciou hoje o Governo de Seul.

Benfica
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é o novo líder,
segundo regulamentos da Liga

C

om o empate frente ao Rio Ave, o
Sporting deixou-se apanhar pelo
Benfica no topo da tabela classificativa.
Ambas as equipas dividem agora a liderança do campeonato, com 52 pontos,
mas por enquanto são as águias que ficam com o primeiro lugar.
De acordo com o artigo 17 do Regula-

resultado obtido entre 59 golos marcados
menos os 14 sofridos.
Pelo mesmo critério, o Sporting fica abaixo das águias, com um resultado positivo
de 29.
As contas fazem-se por agora, porque, no
término da competição, o primeiro critério
de desempate aplicado é o confronto dire-

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

P

J

V

E

D

52
52
46
39
31
30
29
28
26
25
23
23
23
22
21
20
18
10

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

17
16
14
11
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
2

1
4
4
6
7
6
5
10
8
7
5
5
5
4
6
5
6
4

3
1
3
4
6
7
8
5
7
8
10
10
10
11
10
11
11
15

RESULTADOS

		

mento de Competição da Liga, em caso de
igualdade entre duas equipas nesta fase do
campeonato, o primeiro critério de desempate é a diferença entre golos marcados e
sofridos por ambas as equipas.
Neste capítulo, o saldo é bastante mais
favorável aos encarnados, que apresentam
um resultado positivo de 45, ou seja, o

to. Aí, e com o jogo da segunda volta ainda por disputar, os leões sairiam na frente,
em virtude do triunfo obtido no Estádio da
Luz.
Conclusão, o Benfica é o novo líder do
campeonato, contribuindo para isso os
registos ofensivos e defensivos bastante
mais favoráveis aos encarnados.

Treinador de Nélson Oliveira
‘pede’ mais jogadores ao Benfica

O

técnico do Nottingham Forest quer
manter uma boa relação com a direção ‘encarnada’.

poderá vir outro jogador ‘encarnado’ no
seu lugar. “A melhor opção é manter uma
relação com o Benfica e, não tendo a opor-

GS
14
14
14
14
31
25
32
27
38
46
27
35
26
40
32
28
39
35

próxima jornada

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

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

GM
59
43
41
35
30
29
30
28
32
27
19
24
15
28
24
16
22
15

12/02 Benfica 20:30 FC Porto
13/02 Moreirense 16:15 Belenenses
Nacional 18:30 Sporting
V. Guimarães 20:45 Setúbal
14/02 Arouca 16:00 U. Madeira
Estoril Praia 16:00 Tondela
Boavista 17:00 Académica
Marítimo 19:15 Braga
15/02 Rio Ave 20:00 P. Ferreira

P

J

V

E

D

55
50
49
47
46
45
45
43
39
38
37
37
36
36
34
33
32
32
32
32
31
28
28
22

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

17
13
13
13
12
12
13
11
10
11
9
9
9
10
9
8
9
9
7
7
8
5
7
4

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

7
4
5
7
6
7
9
7
9
12
9
9
10
12
12
11
14
14
10
10
13
10
14
14

GM GS
60
38
33
34
38
36
32
40
30
29
25
28
30
31
29
30
30
30
27
28
28
21
35
28

36
26
23
20
31
27
22
33
32
32
24
32
31
37
31
37
35
40
33
36
39
25
42
46

Quartos-de-Final
Gil Vicente - FC Porto
Braga - Rio Ave

1ª Mão

2ª Mão

0-3		 02/03 11:00
1-0		 02/03 11:00

Meias-finais

2016/02/10
Marítimo
12:45 Portimonense
2016/02/11	Benfica	ADI	Braga

Oitavos-de-Final

Depois de sábado, ter deixado rasgados
elogios a Nélson Oliveira após o internacional português ter marcado o golo
que deu a vitória sobre o Leeds, Dougie
Freedman, técnico do Nottingham Forest,
voltou a referir-se ao avançado, afirmando que, caso não seja possível mantê-lo…

tunidade de manter o Nélson, talvez possa
haver outro jogador que nos possam enviar por empréstimo.
É esse o plano. É essa a nossa relação.
Esperamos que, depois de olharem para o
Nélson, da próxima vez que quiserem emprestar um jogador nos liguem a avisar”.

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

Fenerbahçe-Lokomotiv
Anderlecht-Olympiacos
Fiorentina-Tottenham
Midtjylland-Manchester United
Borussia Dortmund-FC Porto
Sevilla-Molde
Saint-Étienne-FC Basel
Villarreal-Napoli
Galatasaray-Lazio
Sparta Praha-FK Krasnodar
FC Sion-Braga
FC Augsburg-Liverpool
Marseille-Athletic
Valencia-Rapid Wien
Sporting-Bayer Leverkusen
Shakhtar Donetsk-Schalke 04

1ª Mão
16/02 17:00
18/02 18:00
18/02 18:00
18/02 18:00
18/02 18:00
18/02 18:00
18/02 18:00
18/02 18:00
18/02 20:05
18/02 20:05
18/02 20:05
18/02 20:05
18/02 20:05
18/02 20:05
18/02 20:05
18/02 20:05

2ª Mão
25/02 16:00
25/02 20:05
25/02 20:05
25/02 20:05
25/02 20:05
25/02 20:05
25/02 20:05
25/02 20:05
25/02 18:00
25/02 18:00
24/02 17:00
25/02 18:00
25/02 18:00
25/02 18:00
25/02 18:00
25/02 18:00
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