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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
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. da mulher
portuguesa do canadá
T.:514.983-7837
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 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 Portugal em mtl T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes
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
Integração e cultura luso T.: 514.842.8045

Filarmónicas

Agenda comunitária
Matança do Porco na 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

Festa

do

Chicharro

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. Para mais informações: 514-844-1011

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

da

Primavera

A Missão Nossa Senhora de Fátima de Laval organiza a Festa da Primavera no dia 19
de março às 19h. A festa será animada pelo DJ Alex Moreira e Michelle Madeira vindo de
Toronto. Para reservar: Crisantina Moniz 450-688-8260 ou Lina Pereira:514-882-4157.

Associação Portuguesa do Canadá

A nossa primeira matiné foi um sucesso graças a todos os sócios
e amigos da Apc. Resolvemos então fazer outra
matiné temática. Esta vez o tema é o Ribatejo terra
de campinos, fandango e sopa da pedra.

21 de Fevereiro pelas 13h

Entrada; sopa da pedra; sobremesa: 22$
Animação musical com Júlio Lourenço e atuação dos Campinos
do Ribatejo. Haverá baile e surpresas
Reserve: APC: 514 844-2269; José Fernandes: 514 501-1278
Conceição: 514 833-1949 ou Facebook

Programa da semana
Quinta-feira 18 de fevereiro
- Advogado António Cabral alerta a
comunidade portuguesa para fuga de jovens

Sábado 20 de fevereiro
- Matança do Porco na Estrela do Oceano

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
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A VOZ DE PORTUGAL

Membre officiel

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.687.4035
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
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514.993.9047

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

Chamemos

as coisas pelo nome que elas são

mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

A

ofensiva ideológica funciona nas mais diversas
vertentes da vida diária. Uma
dessas vertentes é procurar introduzir novo
vocabulário . Alguns linguistas estudam a
forma como as palavras influenciam o pensamento e chegam à conclusão que nós pensamos através de palavras.
Mudando as palavras com as quais as pessoas
pensam... muda-se também o conteúdo do que
as pessoas pensam. É este o objetivo da ofensiva
ideológica com a qual somos bombardeados na
televisão, nos jornais e até na escola.
Os exemplos poderiam ser infinitos, mas falamos concretamente da utilização recorrente que
tem sido feita de alguma ideias, nomeadamente
do «reconfigurar». «Reconfigura-se» a educação
pública; «Reconfigura-se» o Ensino Superior;
«Reconfigura-se» a Segurança Social, a Saúde,
a Cultura. Porque vivemos em crise, «eterna justificação», «reconfiguram-se» todos os direitos
essenciais das pessoas para de acordo com este
imperativo, vivermos à altura das nossas possibilidades? Ainda que isso signifique, naturalmente
vivermos bem abaixo das necessidades mais básicas. O que significa então, objetivamente, esta
«reconfiguração»?
O que se quer é «reconfigurar» os direitos das
leis fundamentais e assim não poderemos deixar-

-nos enganar pelas monobras linguísticas, carregadas de neoliberalismo , para destruir os direitos, de modo a que possam servir os interesses do
capital selvagem, atraves dos jogos de palavras.
Por isso o acesso à saúde não precisa de ser destruido. Que a educação se é universal, tem mesmo que ser para todos, de forma igual, sem criar
cidadãos de primeira e de segunda.
Na mesma linha de pensamento as relações de
classe, com a utilização de termos como «colaboradores» ou quando se «flexibiliza» o mercado de trabalho, como dizem é só para esconder a
verdadeira intenção de facilitar os despedimentos. Ou quando dizem querer um Ensino «de excelência»... soa bem melhor do que o realmente
querem: um ensino elitista.
Também quando se procura substituir o con-

ceito de «exploração» por exclusão ou outros do
mesmo tipo, o que procuram é mudar a forma
com se encara a posição na sociedade. Se formos
bem a ver... um explorado, o que quer? Acabar
com a exploração, pois claro! Porque trabalhar
e produzir não é colaborar. Porque, exploradores
e explorados não são duas partes iguais no processo produtivo. Chamemos as coisas pelo nome
que elas são.
São os valores fundamentais, que devem ser
vividos na rua com alegria, viver e lutar com
a confiança de quem quer e pode melhorar a
transformar o mundo, construir um projeto
justo que tenha em conta as aspirações dos
trabalhadores, do povo e da juventude.
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quadras da semana

Ser

criança

I
Crescer no seio da família
Nos pais ter confiança
Viver em paz e alegria
Como é bom ser criança
II
Acreditar na felicidade
No futuro ter esperança
Instruir-se na mocidade
Como é bom ser criança
III
Ser bom e educado
Viver na lembrança
Não esquecer o passado
Como é bom ser criança
IV
No mundo ter confiança
Ter fé, amor e esperança
Nunca apagar da lembrança
Como é tão lindo ser criança
Mário Carvalho

Inauguração

do Centro de
integração e de cultura lusófona
freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

S

ábado 13 de Fevereiro, o
Jornal A Voz de Portugal
esteve presente na Inauguração do Centro de integração e de cultura lusófona (CICL) “Centre
d’Intégration et de Culture Lusophone”. Um
organismo sem fins lucrativos fundado oficialmente a 20 de maio de 2011, com o objeti-

Foto da semana

vo de apoiar brasileiros e lusófonos que vivem
ou vão imigrar para o Quebeque. O Centro
quer contribuir para a integração de todos,
na nova sociedade.
Foi uma inauguração com emoção, a realização
de um sonho de 5 anos e um projeto tão importante para as comunidades lusófonas, um espaço
único na cidade de Montreal.
A mestre de cerimónia Luana Platzer convidou
a Dra. Jacinta Amâncio, Diretora da Desjardins
Caixa Portuguesa, para dar início às cerimónias,
e para cortar a fita. Seguiu-se o Dr. Ladislau Augusto Silva, representante da sua excelência, o
embaixador de Angola no Canadá, o Dr. Edgar

Augusto B. G. Martins, a Cônsul-Geral do Brasil em Montreal – a Dra. Maria Elisa Teófilo de
Luna, o Cônsul-Geral de Portugal em Montreal,
o Dr. José Guedes de Sousa. Todos felicitaram o
Centro por ser a primeira vez que a integração e
cultura se encontram num só lugar.
Depois dos discursos das personalidades convidadas, foi o muito conhecido Hamilton Cidade, diretor-geral do CICL, que discursou emotivamente acerca do nascimento do seu projeto.
Para ele, o Centro é símbolo da diversidade. A
Dra. Héloisa Hirata Sanches, coordenadora do
projeto do CICL, apresentou a sua equipa pedagógica, o Prof. Mário Raymond, a Prof. Sabrina
Domingues, a Prof. Gilsara Pessoa Robitaille Pedagoga e psicopedagoga, e a Prof. Cristiane
Nogueira Pinheiro - Pedagoga com pós-graduação em Educação Infantil. Um curso adaptado, à
situação de Montreal, para os mais pequenos começará brevemente. O Conselho de administração do CICL é composto por: Hamilton Cidade
(diretor-geral), Héloísa Hirata Sanches, André

Lelivèvre, Miguel Félix (Presidente), António
Sebastião (Vice-presidente), José Roberto Barros, Luana Platzer, Adriana Cardoso Leandro.
Podemos ver, que esta direção é de uma grande
diversidade com a presença de um português,
de um angolano e brasileiros. Estiveram ainda
presentes, David Loureiro, conselheiro da comunidade, Alexander Norris vereador do Jeanne
Mance/Plateau e Inês Faro, coordenadora do ensino português.
Foi um prazer estar presente nesta linda
inauguração com tantas pessoas que aguentaram um frio extremo para assistir a um momento marcante para toda a comunidade. Todos os salgadinhos e aperitivos estavam uma
delícia preparados por Diana Santana que vai
abrir em março, o seu Espaço Café nas instalações do CICL. O Centro está aberto das 10h
às 20h, de segunda a sábado, e está situado no
5043, rua Saint-Dominique, Montreal.
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São Valentim Divertido

na

APC

Para animar a plateia houve vários concursos
com
prémios. O primeiro: conheces a cancão? O
Elizabeth
objetivo
era adivinhar o intérprete e título duma
Carreiro
série de canções românticas antigas e contempoMartins
râneas. A vencedora foi Bianca Costa. Seguiu-se
noite do amor foi festeja- o concurso da melhor declaração de amor cujo
da com muita animação vencedor foi o Senhor Arlindo Vieira com uma
na Associação Portuguesa do
Canadá.
As 165 pessoas que escolheram a APC para
passar São Valentim tiveram direito a uma deliciosa e generosa refeição e muita diversão.
Ecmartins@avozdeportugal.com

agradecemos a disponibilidade e profissionalismo foi quem fotografou e escolheu o vencedor:
o Senhor Amílcar Martins da Rádio Centre-Ville
e as suas beldades. A direção agradece a todas as

A

pessoas que participaram e trabalharam para que
a noite dedicada ao amor fraterno, ao amor platónico e ao amor carnal fosse um sucesso. A boa
quadra dedicada à sua musa.
disposição das pessoas fez-nos esquecer que lá
Mas o que deu mais de falar ainda foi o canto fora o tempo estava geladíssimo.
da fotografia com o tema “O boudoir”. Os participantes tinham à escolha vários objetos e acessórios com a finalidade de tirar a fotografia mais
original. O fotógrafo Manuel Ribeiro a quem

Grupo Coral Infantil de Nossa Senhora de
Fátima em Laval chefiada por Carlos Palma

Será Que Deus Existe?
S

enhor! Antes que os montes nascessem, ou
que tu formasses a terra e o mundo, sim, de
eternidade a eternidade tu és Deus. Sal 90: 2.
Caros Leitores! Sabemos que há muita negação
quanto à existencia de Deus, eu decidi trazer-lhes alguns conhecimentos por meio
dos meus estudos e reforçados para
chegar a ser conferencista, escritor,
pastor e chefe da Devisão de Educação Cristã. A existência de Deus é uma
premissa fundamental das Escrituras.
A Bíblia não disseca o Ser de Deus,
mas apresenta-o ao nível da compreensão do homem. Ao abrirmos a Bíblia
já na sua primeira página encontramos
a inequívoca declaração: No principio...(Gn 1:
1) na verdade a Bíblia não é nenhum diário de
Deus, reunindo assim todas as indagações da

mente humana pertinentes a Ele. Há nela sim,
o suficiente para alimento da mente do cristão.
Quanto à nossa fragilidade humana; para poder
provar a existencia de Deus vaí além do que a
Bíblia diz, e doque a Criação testemunha (Os
Céus manifestam a glória de Deus e
o firmamento anuncia a obra das suas
mãos), se o investigador não crer que
Deus é galardoador dos que o buscam
(H 11:6 ) desnecessário é, porque tenta forçar uma pessoa que não demostra Fé; é apenas convivência, e não
honra a Deus, uma vez que não vem
por Ele. A fé humana não alcança a
revelação divina.
Ainda temos muitos pontos a declarar, vou seguir em continuação. Que Deus vos Abençoe.
Raimundo De Oliveira

Almoço
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dos benévolos de

mneves@avozdeportugal.com

Manuel Neves

R

ealizou-se no salão da
missão de Santa Cruz o
almoço dos benévolos da missão e por coincidência no dia
de Valentim, um dia muito especial do amor.
Iniciou-se este almoço, com as boas vindas do
responsável da missão Sr. Padre José Maria,
que agradeceu a todos os benévolos a sua
participação.
Com a presença de aproximadamente 300 pessoas, foi dado o início ao almoço, confecionado
pelo grupo de cozinha chefiada pela Senhora Fátima Câmara, tendo como ementa de excelente
qualidade: sopa de legumes, filete de peixe, cos-

Santa Cruz

teletas de porco e para sobremesa um delicioso
A Missão de Santa Cruz, na pessoa do seu resbolo. Os organizadores desta festa, tiveram uma ponsável Sr. Padre José Maria Cardoso agradece
excelente ideia que sortearam os serventes, um
por cada mesa. A animação deste convívio esteve a cargo do Sr. Miguel com uma excelente
variação de música, procedendo-se em seguida
ao concurso de dança onde os pares eram selecionados uma pessoa por cada mesa perfazendo-se assim um total de 15 pares.No início da
dança foi oferecido uma rosa por par, pois era
dia de S.Valentim. Foram júris desta dança, duas

ao restaurante Portus Calle e sua proprietária,
a simpática Helena, e a Paolo’s café na pessoa
de Paolo Jerónimo, pela graciosa ajuda que nos
deram e ainda um agradecimento ao Sr. Miguel
pela excelente música, ao grupo da cozinha que
nos proporcionou um excelente almoço chefiado
pela Sra. D. Fátima Câmara e aos benévolos pela
sua presença. A todos um muito obrigado.

senhoras de muita experiência em dança: a dona
Luísa e a dona Irene. Foram vencedoras do primeiro lugar a Amália e Micaela com um prémio
no valor de $150.00 oferecido pelo restaurante
Portus Calle, o segundo prémio a Ana Medeiros
e Adelaide Oliveira, um cesto de fruta e o terceiro prémio, uma garrafa de porto, foi ganho por
Maria da Luz e Carminda.

Um
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encontro com

Montreal

smartins@avozdeportugal.com

sylvio martins
e fotos de
francisca reis

A

semana passada anunciámos que os dois atores principais do filme “Um
Encontro com o Destino” es- cidiram estrear o filme na América do Norte. Há
tavam previstos de vir a Montreal e promover duas semanas o filme saiu em Toronto, e fizeram
este novo filme.
uma grande promoção. E, claro a semana passada foi mais outro passo, em Montreal, Nova
Iorque, New Jersey, etc.

Em agosto de 2015 o filme fez boas provas em
Portugal e os diretores/escritores deste filme deUm dos pontos mais positivos é que os atores
principais vieram ver a nossa comunidade portuguesa para a promoção. Em dois dias, encontraram todos os orgãos de comunicação portuguesas, tal como A Voz de Portugal, Montreal
Magazine, Lusaq, etc e no canto montrealense,
tal como Chom FM e Rádio Canadá, Rádio Centre-Ville, etc. E, ao mesmo tempo, visitaram a
linda cidade de Montreal.

A Voz de Portugal | 17 DE fevereiro de 2016 | P. 8

No São Valentim, Muito Amor e Paixão no Solmar

quem escolha este dia para se declarar à pessoa gueses. As vendas estão a ser afetadas, todos
amada e também quem avance com pedidos de fazem o “Download” da música portuguesa.
sylvio martins
Como está a afetar a sua carreira?
casamento, embebido pelo espírito do dia.
ntre nós, o Dia dos Na- Através dos anos o restaurante Solmar se desmorados celebra o amor, tacou sempre em grande. Com o chefe Ricardo
a paixão e a partilha de senti- Mendes e a sua grande equipa de professionais
mentos entre amantes. Todos eles estão a redourar gastronomia portuguesa em
os anos, no dia 14 de Fevereiro, ocorre a azáfama da troca de chocolates,
envio de postais e oferta de flores.
smartins@avozdeportugal.com

E

“É claro que todos podem ver que as vendas
de CD’s estão em baixa. Há 10 compilações de
músicas cada ano, e estou muito contente que eu
estou sempre no top da lista. Para o mercado de
CD’s, tudo está a ser muito complicado, mas todos devem crescer com a nova realidade. Tenho
um site web, estou presente no Facebook, as miMontreal. Para o São Valentim, podemos dizer nha canções estão no iTunes, Google music, etc.
que o restaurante Solmar fez um grande toque
para os namorados onde houve, sexta-feira, Toy
vindo de Portugal, que fez um “show” como eu
nunca vi, ele agradou todos os clientes e amadores de boa música. Toy cantou uma das minha
preferidas “ Estupidamente Apaixonado” e também um dos fados que eu adoro, “A Igreja de
Santo Estêvão”,
Na igreja de Santo Estêvão
Muitos casais planeiam jantares românticos,
Junto ao cruzeiro do adro
noites especiais e fazem planos para surpreenHouve
em tempos guitarradas
der e agradar à sua «cara-metade». Há também
Não há pincéis que descrevam
Todos nós, cantores, devemos entrar nesta onda
Aquele soberbo quadro
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO
do digital. É muito importante porque se não
Dessas noites bem passadas
Um momento que fez realmente a alegria de to- entras falhas em muitas oportunidades. Mas,
há clientes que querem o CD em mão e não nas
dos, um fado repleto de emoção, parabéns.
Sábado foi Marta Raposo que fez um grande ‘nuvens’. No lado positivo, a internet deu uma
Alain Côté O.D.
espetáculo
de fado e domingo Suzi Silva, uma parte que os artistas não tinham, comunicação.
optometrista
estrela em ascensão na comunidade, deliciou os E, através da internet consegui apanhar muitos
contratos através do mundo, só este ano, já fui
presentes com as suas canções e estilo.
Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto
Numa pequena conversa com o Toy falámos ao Brazil duas vezes com contratos lucrativos.
sobre
a grande mudança que está ocorrer Tudo há positivismo e negativismo, deves apro4242, Boul. st-Laurent, suite 204
no mundo discográfico e nos artistas portu- veitar do que chega...”
Montréal, Qué., H2W 1z3
tel.: 514 849-9966

Obrigado ao Toy pela conversa de café e também ao David e Nelson Dias por me terem recebido neste grandioso evento.
Parabéns ao Solmar por mais outro grandioso jantar serão e venham constatar pessoalmente, porque é que há 44 anos o restaurante
Solmar é, sem duvida, o padrinho das mais
belas saídas noturnas no Velho Montreal.

Mariza
A
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na

Festa

Festa do Chicharro da Ribeira Quente
já tem data marcada. A edição de 2016
acontece de 7 a 10 de julho e vai contar com
um dos nomes mais sonantes da música do
panorama nacional e internacional: Mariza.

A diva portuguesa já tem confirmada a sua
presença neste festival de verão, que promete dar muito que falar com o cartaz que irá
apresentar nos próximos tempos.
Quem o anunciou foi a Associação Cultural e
Desportiva Maré Viva que leva a efeito organização da XXVII edição da Festa do Chicharro.
“É uma artista que para além de dispensar qualquer tipo de apresentação a nível nacional, é
também uma das mais aplaudidas estrelas do circuito mundial da World Music”, explicou Ruben
Melo Presidente da Associação.
Depois de uma sucessão infindável de prémios e
distinções internacionais, Mariza vem, pela primeira vez, a São Miguel num formato diferente,

do

Chicharro

de

2016

que tem por hábito, não desiludir o público”.
A Festa do Chicharro deste ano promete voltar a deixar marca na memória dos festivaleiros,
pois “para além de mais nomes sonantes, entre
bandas e DJ’s, dos mais variados géneros musicais, prometemos também continuar a oferecer
um evento que prima pela qualidade, a TODOS
os níveis” garantiu o Presidente da Maré Viva.
“Tentamos sempre ter os melhores artistas, sobretudo artistas que se destaquem pelas performances ao vivo, mas também damos extrema
importância a todos os aspetos logísticos, tentando sempre implementar normas muito bem
definidas, para que os festivaleiros se divirtam
com os melhores artistas, mas também com as
melhores condições possíveis”, explicou Ruben
Melo.
“Conscientes da qualidade que temos para apresentar, recomendamos que programem as vossas
talento, de quem, por exemplo, o afamado jornal férias, de modo a que possam usufruir da imensa
britânico “The Guardian” recentemente conside- animação que passará pela Ribeira Quente entre
os dias 7 e 10 de julho”, concluiu Ruben Melo,
rou «a diva da música do mundo».
Produzido por Javier Limón, vencedor de vá- da Maré Viva.
rios Grammy Awards, “Mundo” é o primeiro
disco novo de Mariza em cinco anos que será
apresentado em outubro.
Com muito poucas oportunidades para subir
aos palcos das ilhas, devido à sua apertada agenda internacional, “poder anunciar este nome aos
nossos festivaleiros é, sem dúvida, um grande
motivo de orgulho e satisfação”, referiu Ruben
Melo para acrescentar que “provavelmente este
será, a partir de hoje, o espetáculo mais aguardado do verão 2016, pois falamos de uma artista
o chamado “Formato Festival”. Neste formato,
o seu repertório expande-se para incluir mornas
cabo-verdianas, clássicos do “Rhythm & Blues”
e muitas outras melodias que lhe sejam queridas,
sempre sob uma forte originalidade e de enorme
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
17 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Decisão Nacional
05:32 Inesquecível
07:05 Zig Zag
07:22 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
Desperdício Alimentar
10:13 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:01 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:01 Agora Nós
18:40 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3Direto
20:33 Bem-vindos a Beirais
21:17 Os Nossos Dias
22:00 Grande Entrevista
Proença de Carvalho
22:56 À Porta da História
Bertha Rosa-Limpo
23:25 Notícias do Atlântico
00:27 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
18 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Palavra aos Diretores
05:32 Poplusa
Agir
06:30 Grande Entrevista
Proença de Carvalho
07:26 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
Moda
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 Horas
20:00 Manchetes 3Direto

20:30
21:00
21:25
22:09
23:07
23:20
00:22

As Palavras e os Atos
Bem-vindos a Beirais
Os Nossos Dias
Grande Área
Online 3
Notícias do Atlântico
5 Para a Meia-Noite

sexta-FEIRA
19 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Sexta às 9
05:37 Nelo & Idália
06:11 Ideias & Companhias
06:33 Os Números do Dinheiro
07:29 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Sociedade Civil
Namorar
10:17 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:05 O Preço Certo
15:00 Telejornal
15:55 Sexta às 9
16:31 Agora Nós
18:46 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sexta às 9
20:47 Bem-vindos a Beirais
21:36 Os Nossos Dias
22:19 Os Números do Dinheiro
23:18 Online 3
23:29 Notícias do Atlântico
00:29 5 Para a Meia-Noite
sábado
20 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
05:44 Filhos da Nação
06:16 Network Negócios 2016
07:04 Zig Zag

monumentos

Câmbio do dólar canadiano
16 de fevereiro de 2016
1 euro = cad 1.553800
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

75 Napoléon | Montreal
slp@jassure.ca | 514 282-9976

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

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

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

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

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

Seguros gerais

A nossa gente de 1963-2013

GRANITE
LACROIX INC.

notários

Silva, Langelier & Pereira inc.
www.os50anos.com

dentista

restaurantes

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

INFORMAÇÃO
PaRA
QUEM LÊ.
RESULTADO
PaRA
QUEM ANUNCIA.

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

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

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

514.522.5175

TRAGA O
SEU VINHO

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

assure-toi.ca

Seguros

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

T.: 514.668.6281

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

restaurantes

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

www.solmar-montreal.com

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

canalizador

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

traduções
A mercearia das famílias portuguesas

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

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

contabilista

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

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

3224 Bl. Rosemont
Tel.: 514.507.7686

www.leparadisdupoulet.com

Documentos a traduzir
Sandy Martins
pode vos ajudar
serviço Impecável

Tel.: 514.943.7907
INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.
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EMPREGOS
Somos uma família que fala inglês em Montreal e estamos à procura de uma governanta (babá) responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis a aceitar
para viver connosco ou não. Estamos prontos a patrocinar e oferecer contratos se necessário. Tarefas domésticas gerais, tomar conta de 2 crianças. Por favor,
envie a sua informação, juntamente com o seu número de telefone para lilasara2015@gmail.com e alguém
irá contactá-la com mais detalhes.
Está a ganhar o que merece? Trabalhe a partir de
casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-time:
2500-4000$ possíveis. Compatível com outras
atividades ou emprego. 514-961-0770
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

EMPREGOS
Precisa-se de caixeiras a tempo parcial (2
dias por semana e durante
o fim-de-semana) que fala francês
e também precisamos uma pessoa
para trabalhar na grelha. Bom salário.
514-688-1015
Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza
para trabalhar 2 vezes por semana durante
a tarde com experiência. 514-291-7623

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

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

PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni” e artesão de pedra natural com experiência e deve ser bom trabalhador.
450-628-5472

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

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

Servindo a comunidade, fazemos renovações, casa
de banho, cozinhas, gybroc, pinturas, e muito mais.
Orçamento gratuito. R. Ferreira: 514-655-7168

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

Precisa-se de cozinheiro/a para
um novo restaurante português com
pratos tipicamente tradicionais.
514-501-4799 ou 514-278-8903

Renovações Ferreira Inc.

oração
Oração ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo Vós que me esclareceis em tudo,
Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que
atinja o meu ideal. Vós que me concedeis o sublime
dom de perdoar e esquecer todas as ofensas e até
o mal que me têm feito; Vós que estais comigo em
todos os instantes, eu quero humildemente agradecer
por tudo o que sou e por tudo o que tenho e confirmar
mais uma vez a minha esperança de um dia merecer
e poder juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na
perpétua glória e paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria.
Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta
oração três dias seguidos sem dizer o pedido e dentro
de três dias terá alcançado a graça por mais difícil que
seja. Publicar assim que receber graça. Agradeçe-Vos
Senhor as graças desejadas.
F.D.

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

†

João Mendonça

†

MARIA ÚRSULA LOPES RAPOSO

Faleceu em Laval, no dia 10 de
feveiro de 2016, com a idade de
106 anos, o Sr. João Mendonça,
ex mestre da Filarmónica Portuguesa de Montreal, natural do
Faial, Madeira e esposo da já
falecida Maria Nunes, natural
do Angra do Heroismo, Terceira, Açores.
Deixa na dor sua filha Maria
Lenia, seus filhos Valdemar e
Mário (Maria José Gouveia),
seus netos Isabel, José, Paulo,
Eduardo, Valdemar, Rui, Lenia
e seus cônjuges. Seus bisnetos/as, seu irmão, sua irmã e sobrinhos/as, familiares
e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
4231 Boul. Saint-Laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa de corpo presente foi sábado 13 de fevereiro de
2016 às 13h00 na Igreja Santa Cruz. Foi sepultado no
cemitério Repos St-François d’Assise.
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.

1943 – 2016

É com grande pesar, que a
família vem por este meio
informar o falecimento em
Montréal, no passado dia 11
de fevereiro de 2016, com 72
anos de idade, de Maria Úrsula Lopes Raposo, viúva de
Rolando Maria Rodrigues, natural de Santa Maria, Açores.
Ele deixa na dor a sua filha
Laura (Joe Cantini), a neta
Cynthia Cantini, os enteados
Henrique e Carlos Rodrigues
assim como os seus filhos Célia, Marco e Luís Rodrigues, o
irmão João (Mariana), a irmã
Maria José (João Luís), a cunhada Maria José, seus
sobrinhos/as, seus primos/as, assim como restantes
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
Cell. 514-918-1848
O velório teve lugar no domingo dia 14 de fevereiro de
2016, das 17h às 21h. Seguiu-se no mesmo dia, a cerimónia de corpo presente, às 21h na Capela do Complexo Funerário.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associaram neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Haja.

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 Brilo.
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, Megan, 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
A missa do corpo presente foi sexta-feira 12 de fevereiro, às 10h, na igreja Santa Cruz. Foi sepultado no cemitério Repos St-François d’Assise.
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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Évora, Capital

do

Alto Alentejo

com D. Leonor Teles que levou o rei a mandá-lo
prender e a degolá-lo. Vários pormenores enriJOSÉ DA CONCEIÇÃO
quecem a história de Évora tais como: - daqui
parte D. Nuno Álvares Pereira para a batalha
m Setembro de 2015, dos atoleiros. D. Duarte casa em Évora com D.
tive o privilégio e o pra- Leonor, princesa de Aragão e Nápoles, em 1421,
zer de conhecer a romântica tendo-se aqui estabelecido. Sabe-se também que
e encantadora história desta D. João II reúne cortes em Évora. Ali começa a
cidade alentejana. Évora é a mais bela cidade luta entre o rei e a Nobreza. Evidentemente que
monumental a 302 m de altitude. Extrema- não estaremos a dar nenhuma lição de história,
mente quente no Verão e frio intenso no In- mas, será curioso referir quando já vão sendo
passados vários episódios...uns tristes e outros
verno.
É sem dúvida uma cidade encantadora pela al- alegres, pois tudo faz parte integrante da vida,
vura dos seus monumentos, pelas casas senho- que no reinado de D. Manuel, no Paço de Évora,
riais de nobre aspeto, elevando-se o belo, majes- brilharam, sem dúvida, Bernardim Ribeiro, Gil
toso e elegante zimbório da Catedral, com uma Vicente e Garcia de Resende. Évora foi a cidade
vista deslumbrante. Não é possível determinar querida de reis e a corte esteve aqui até 1581.
a data da fundação de Évora, contudo, sabe-se Évora, a encantadora. Há quem lhe chame Évoque esta cidade é antiquíssima, pois foi cidade ra artística, Évora monumental, mas isto vem
importante no tempo dos romanos, dos godos e dos tempos de D. João III, pois a este rei se deve,
dos mouros. Os primeiros chamavam-lhe Libe- em parte, o valor artístico da cidade. Talvez por
ralitas, Júlia e Deborath, como lhe chamaram os isso, e, com uma certa dose de ironia, lhe tivesúltimos. Não esqueceremos o Templo Romano sem chamado o “Rei de Évora”. D. João III terá
estabelecido aqui a sua corte, razão
pela qual se conservou durante muitos anos. A Universidade é criada em
1558. Logo a seguir começa o domínio Espanhol, dando origem à guerra
da independência . Entretanto Évora
é sitiada Évora. monumental, que faz
apaixonar qualquer passeante. Évora
do templo Romano, da Sé Catedral,
da igreja de S. Francisco dos Lóios,
das Campas de Bronze, das Ermidas
se S. Brás e S. Miguel, do Convento de S. Bento de Castris, do Monte
Calvário e de Santa Clara, Frontaria
de Diana, o Arco de D. Isabel, os restos das mu- da igreja da Graça, Torre Sineira do Convento
ralhas, como as do palácio do Conde de Basto do Salvador, Caixa de Água na Rua Nova etc..
e a igreja de S. Vicente. A história de Évora é Évora fascinante, gravada a ouro nas páginas da
puramente bela e importante. Tem sido escrita nossa história,
inúmeras vezes, pois foi aí que se refletiram os Tem tesouros preciosos, entre eles uma nossa
principais acontecimentos históricos que assina- senhora de prata, alfaias, etc.
Fidalgos e homens ilustres mandaram construir
laram a vida do País do século XII ao atual.
Geraldo Geraldes, o “Sem Pavor”, conquistou- os seus palácios que foram numerosos, conser-a aos mouros definitivamente em 1165-1166, vando-se ainda alguns. Consta que o brasão mais
entregando as chaves a D. Afonso Henriques. antigo de Évora se encontra no claustro da Sé.
Geraldo é a primeira figura a salientar na história Mostra Geraldo a cavalo galopando. Évora teve
de Évora. Sabe-se que o rei D. Afonso IV viveu foral dado por D. Afonso I em 1196 e novo foral
dado por D. Manuel em 1501. E finalmente ter14 anos em Évora.
O rei D. Fernando foi aqui criado tendo estabe- minamos aqui o resumido historial da fascinante
e encantadora Évora.
lecido inclusivamente a sua corte.
A cidade serviu de quadro aos seus amores
jconceicao@avozdeportugal.com

E

Horizontais: 1. Grito de dor ou de alegria. Que se faz
ou se consegue sem custo. Existes. 2. Usado na loc. adv.
a—: fora de horas. 3. Objetar. Comer a ceia. 4. Mover os
remos. Peixe salmónida. 5. O espaço aéreo. Mamífero da
ordem dos roedores. Alternativa (conj.). 6. A unidade. Itinerário. Alumínio (s.q.). 7. Relativo ao Éden. 8. Aqueles.
Servira-se de. Designa dor, admiração, repugnância (interj.). 9. Fruto da pereira. Pequeno fruto carnudo indeiscente, de endocárpio mole. 10. Aplane. Enovelar o fio de
uma meada. 11. Grande porção. Minha (ant.). Altar cristão.
Verticais: 1. Presentemente. Deparar. 2. Grande ave
galinácea. Estampilha. 3. Dotes naturais. A mim. Gracejar.
4. Fúnebre. Uma mais uma. 5. Carta de jogar. Reverso.
Sobre (prep.). 6. Depura. Juntar dois a dois. 7. Avançar.
Atraiçoar. Contr. da prep. de com o art. def. a. 8. Mistura
de substância resinosa com uma matéria corante, para fechar garrafas, cartas, etc. Graduação acima de soldado. 9.
Relativo a ele. Contr. da prep. a com o art. def. o. Rebordo
do chapéu. 10. Ilha com forma anelar originada pela acumulação e consolidação de recifes de coral. Igualar (pop.).
11. Concerto musical de noite. Mitra com três coroas que
o papa usa em certas cerimónias.

SUDOKU

6
2
6
4 3

7
3 4 9
1

6
4
9
8

9
8 7 1
5

1 2
8
5
6

solução

Horóscopo

Horizontais: 1. Ai, Fácil, És. 2. Desoras. 3. Opor, Cear. 4. Remar, Truta. 5. Ar, Lebre, Ou. 6. Um, Via, Al. 7. Edénico. 8. Os, Usara, Ui. 9. Pera,
Baga. 10. Alise, Dobar. 11. Ror, Mia, Ara.
Verticais: 1. Agora, Topar. 2. Peru, Selo. 3. Dom, Me, Rir. 4. Feral,
Duas. 5. Ás, Revés, Em. 6. Coa, Binar. 7. Ir, Trair, Da. 8. Lacre, Cabo. 9.
Seu, Ao, Aba. 10. Atol, Ugar. 11. Sarau, Tiara.

Maria Helena Martins
Leão: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Controle o mau-humor. Que
a serenidade e a paz de espírito sejam uma constante na
sua vida! Saúde: Deve gerir bem as suas energias para
não se sentir desgastado. Dinheiro: Controle eficientemente a sua
vida financeira. Números da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48

Sagitário: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa
Projetos. Amor: Aproveite para estar mais tempo com os
seus amigos. A vida é uma surpresa, divirta-se! Saúde:
Modere as suas emoções. Dinheiro: Ritmo de trabalho intenso mas o resultado será muito gratificante.
Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33

Touro: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Poderá viver uma
relação fugaz, mas cheia de paixão. A Vida espera por si.
Viva-a! Saúde: Relaxe e liberte o stress acumulado no dia
a dia. Dinheiro: A nível financeiro está tudo controlado.
Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4

Virgem: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: As suas mudanças de humor poderão trazer
alguns problemas. Saúde: Receberá os resultados de um
exame e sentir-se-á muito aliviado. Dinheiro: Procure não
tomar nenhuma decisão sem antes analisar tudo o que ela implica. Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8

Capricórnio: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Procure dar um pouco mais de
ânimo e vitalidade à sua relação afetiva. Saúde: Cuidado
com as costas, não faça grandes esforços. Dinheiro: Nunca deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, será prejudicial
para si.Números da Sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7

Gémeos: Carta Dominante: O Rei de Ouros, que significa
Inteligente, Prático. Amor: A sua felicidade poderá despertar comentários invejosos. Saúde: Cuide do seu sistema
cardiorrespiratório. Dinheiro: Esteja atento às atitudes de
um colega pouco sincero. Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4

Balança: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. Amor: Confie mais na sua cara-metade.
Para quê discutir? Saúde: Poderá sentir-se psicologicamente fragilizado. Dinheiro: Seja firme e não deixe que abusem
da sua boa vontade. Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7

Caranguejo: Carta Dominante: O Carro, que significa
Sucesso. Amor: Empenhe-se a cem por cento num envolvimento amoroso recente. Aprenda a escrever novas páginas no livro da sua vida! Saúde: Faça uma desintoxicação
ao seu organismo. Dinheiro: Fase favorável ao fecho de negócios.
Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44

Escorpião: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Uma discussão
com o seu par deixá-lo-á preocupado. Preocupe-se em ser
bom e justo pois será feliz! Saúde: Poderá passar por uma fase de
desânimo. Dinheiro: Não gaste mais do que tem, pense no futuro.
Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47

Aquário: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Exija do seu par a verdade sobre as
suas intenções. A confiança é a grande força da vida! Saúde: O cansaço físico pode ser resolvido com um bom banho relaxante. Dinheiro: Reflita acerca do seu futuro profissional.
Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19

Carneiro: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa
Vitória. Amor: Poderá ser surpreendido com uma declaração de amor. Não hesite em comprometer-se pelo que
está correto. Saúde: Evite as gorduras. Dinheiro: Mantenha a calma para resolver um problema no seu trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9

Peixes: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa
Poder, Autoridade. Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão
por um erro cometido no passado. Saúde: Cuide da sua
saúde oral, poderá ter um abcesso. Dinheiro: Possível entrada de
dinheiro. Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

20
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ças puderem viver em paz, com amor ou amizade e todos se ajudarem em vez de se destruírem...
Luiz Saraiva
sem esquecer, acesso à cultura, proteção da língua, proteção das tradições (Estão a destruir moUNESCO define a JUS- numentos da antiguidade), ao conhecimento do
TIÇA SOCIAL como um mundo e das suas realizações, guardar a beleza
princípio fundamental para a da natureza (estão a destruír a floresta do Amaconvivência pacífica e próspe- zona) e a sua conservação... então talvez tenhara entre e nas Nações. É acrescentado como comentário: eliminar as barreiras enfrentadas pelas pessoas, por motivo de
género, idade, raça, etnia, religião, cultura ou
por parte de alguma deficiência.
LINDAS PALAVRAS, BONITAS PALAVRAS, PALAVRAS EXCECIONAIS...
Infelizmente, na minha opinião, é um sonho
inacessível... O gosto pelo poder, riqueza, posição social, superioridade, falta de simplicidade,
o egoísmo, narcisismo, força física, economia,
política, etc. Sem falar daqueles que se consideram melhores que todos, tudo o que a UNESCO
exprime, advém uma UTOPIA MUNDIAL IMPOSSÍVEL...
Começando pelos governos, para mim, a destruíção da justiça social é mais que evidente.
É o POVO o mártir, destes pensamentos inaplicáveis. Quando se conseguir dar ao POVO: um
telhado para todos, o essencial para se alimentarem. O necessário para viver com dignidade, direito a um sistema de saúde rápido e eficaz, quando não for preciso fugir por causa das guerras e mos direito a uma JUSTIÇA SOCIAL COMO
do terrorismo,quando todos nós soubermos sor- DEFINIDA PELA UNESCO. A destruíção é tão
rir uns para os outros, sem distinção de raça cor grande e com com tanta falta de respeito que (se
ou religião, quando, homens, mulheres e crian- Deus existe) era necessário um NOVO DILÚlsaraiva@avozdeportugal.com

A

Austeridade:
jcorreia@avozdeportugal.com

VIO, .para tudo recomeçar. Por agora são PALAVRAS, PALAVRAS, PALAVRAS, COM DIZ
A CANÇĂO. Não tenho nenhuma intenção de
dar lições a quem quer que seja, sobretudo de
civismo, mas gostava de provocar em vocês uma
reflexão, e que todos tomemos resoluções para
melhorar tudo à nossa volta. O meu fim de vida
não me parece longe e se este texto puder ajudar

os pensamentos universais, teria pessoalmente,
um belo descanso mental.

ora à direita, ora à esquerda

jorge correia

N

Justiça Social

estes últimos dias o atual
governo teve o seu primeiro sintoma de choque
com a realidade, uma realidade que não se coaduna com fantasias ou
demagogias típicas da classe política portuguesa.
Naturalmente não se pode generalizar que todos
que estão na política ou ocupam cargos públicos
sejam fantasiosos, de uma forma mais ou menos
consciente, contudo é interessante assinalar a
predominância deste pensamento na classe política em se alçar nas asas da ambição apoiada por
uma massa popular que se alimenta de ilusões.
Aliás, tanto a massa popular como a classe política, esta sendo um rebento daquela, iludem-se
mutuamente e de fantasia em fantasia criam condições para piorar as condições em que Portugal
vive. Mas isto não é apanágio de uma só força
política. Por exemplo, o esmerado sindicalista
Mário Nogueira da Fenprof, que de forma tão estridente se opôs aos sucessivos cortes na Educação nos últimos anos, está agora quase mudo face
ao corte que este governo, com o apoio do PCP
(seu partido) aplicarão à Educação com base nos
dados do Orçamento de Estado para este ano.
Temos António Costa, de uma forma caricata, a
fazer recomendações aos portugueses de como
poupar (fumar menos, utilizar mais os transportes públicos) que no lado menos sério é caricato,
no lado mais sério é demonstrativo da mediocridade e falta de sensibilidade para com os portu-

gueses. Do lado do PSD temos Passos Coelho a
(re)introduzir o slogan de social democracia (!),
para se reinventar face ao eleitorado. O CDS ainda vive um tempo de transição, e os partidos BE
e PCP preocupam-se em criar raízes nas estruturas do estado para assim terem força nas suas
reivindicações. Com tudo isto o problema português persiste: o país no seu conjunto vive acima
das suas possibilidades, e apenas e só quando o
rendimento do país ultrapassar a sua despesa, a
dívida entrará numa trajetória descendente. Isto
é um facto independentemente da força política
que governe no palco ou pelos bastidores. Este
é o problema base, ponto! E este problema só
pode ser resolvido aumentando o rendimento e/
ou cortando na despesa. Se é reconhecível, que
mesmo nas circunstâncias adversas atuais há um
grande esforço por parte da empresas e consequentemente por parte dos trabalhadores portugueses em aumentarem o rendimento, é desesperante verificar que NENHUMA força política
expõe e enfrenta o problema do estado português
servir de alimento a muitos interesses económicos e até financeiros. Estes interesses servem-se
do estado, ou seja, servem-se da força de todos
para proveito próprio dos seus interesses. Já escrevi aqui que esta característica verifica-se um
pouco por todo o mundo, e Portugal infelizmente
não se escapa a isto, fruto também de uma tendência muito portuguesa a verem o estado de
uma forma paternal como que tenha que sustentar todos mas esquecendo-se que cada português
e portuguesa fazem parte desse estado. Apenas
uma exposição de todas essas despesas, investimentos, contribuições, subsídios, subvenções e
similares, uma análise aos mesmos e uma refor-

ma profunda no estado poderá ajudar Portugal a
dar a volta à situação em que se encontra.
Até lá não nos enganemos: temos décadas de recuperação pela frente, a não ser que surja algum
grupo de pessoas suficientemente forte e com
boa consciência capaz de fazer a tão necessária
reforma do estado. Até lá andaremos de austeridade ora à direita, ora à esquerda, simplesmente
porque os números não mentem.
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Origi

teve direito a beijinhos das
bancadas no dia de São Valentim

A

retumbante goleada (por 0-6)
do Liverpool aos Aston Villa,
a contar para a 26ª jornada da
Premier League, foi comemorada de forma efusiva pelos adeptos
dos reds que se deslocaram a Villa
Park... Que o diga Divock Origi.

que tocou na bola fez golo. Na celebração na bancada visitante teve
direito até a beijinhos dos adeptos.
«Talvez por ser dia de São Valentim eles estavam um pouco mais
emocionais e recebi uns beijinhos.
Senti o amor... Os adeptos são muito apaixonados por nós», gracejou
O avançado belga de 20 anos en- Origi.
JohnJohn
F. Kennedy
F. Kennedy
Business
Business
Centre
Centre
trou na partida e na primeira vez
3030
3030
Villeray
Villeray
Street
Street
East,
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Montreal,
Montreal,
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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

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

“Ninguém

quer Ronaldo pelo
preço que o Real Madrid pede”

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

**Conveniently
**Conveniently
located:
located:
- Autocarro 67-St-Michel, 99- Villeray
e 92-Jean-Talon

U

m jornalista da Sky Sports
garante que o jogador quer
líNguA INglEsA
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-Close
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- Travel
Sales:
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DE
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begin
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23, 2013
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(Evening)
- Accounting:
- Accounting:
Sports, tanto o clube, como o próprio jogador, têm os planos bem
se você nasceu fora do país, oAct
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pAssApOrtE
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andand
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register
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for
oneone
of our
of our
October
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programs.
programs.
-Steps
-Steps
away
away
fromfrom
St. Michel
St. Michel
Metro
Metro

jogador português. “Ele precisa de
ser elogiado pelas pessoas que trabalham com ele”, acrescentou. “Ronaldo disse esta semana que pensa
continuar no Real Madrid por mais
dois anos, aquilo que resta do seu
contrato. Falta perceber porque é
que ele disse isso quando está a estudar a possibilidade de sair”. O jor-

- Starting
- Starting
AuniCAMEntE)
Business:
A Business:
Classes
Classes
begin
begin
October
October
15, 2013
15, 2013
(Evening)
(Evening)
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21, 2013
21, 2013
(Evening)
(Evening)
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Secretarial:
Secretarial:Classes
• Documentos de Imigração Canadá
• Cartão de residência
WeWe
offer:
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• Cartão de cidadania canadiana

DayDay
andand
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evening
classes,
classes,
Loans
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andand
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Bursaries,
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Ministry
of Education
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•
•
•

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: De 29 de março até a 29 de junho de 2016
De segunda a sexta: 8h30 às 12h30

definidos.
Para Balague, uma das principais
fontes de descontentamento do internacional português tem a ver
com o facto de “precisar de ouvir
constantemente” que é o melhor

custo: 100,00 $ pagamento completo
(DINHEIRO, DEBIT, VISA, MASTERCARD)
Inclui os livros necessários para os cursos de manhã ou de tarde

nalista afirmou, ainda, que “parece
que ninguém o quer pelo preço que
teriam de pagar por ele”. “Veremos
como corre, porque o Real Madrid
também gostaria de vender Ronaldo”.

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

P	J	V	
57 23 18
54 24 17
53 24 16
48 24 14
40 24 11
36 24 10
35 24 10
35 24 10
32 24 6
30 24 8
30 24 8
28 24 6
26 24 7
26 24 6
24 24 6
23 23 6
22 24 6
21 24 5
20 24 5
17 24 4

Inglaterra
Premier League
E
3
3
5
6
7
6
5
5
14
6
6
10
5
8
6
5
4
6
5
5

D
2
4
3
4
6
8
9
9
4
10
10
8
12
10
12
12
14
13
14
15

1-Leicester City
2-Tottenham
3-Arsenal
4-Man. City
5-Man. United
6-Southampton
7-West Ham
8-Liverpool
9-Watford
10-Stoke City
11-Everton
12-Chelsea
13-Crystal Palace
14-West Bromwich
15-Bournemouth
16-Swansea City
17-Norwich City
18-Newcastle
19-Sunderland
20-Aston Villa

P	J	V	
53 26 15
51 26 14
51 26 15
47 26 14
41 26 11
40 26 11
40 26 10
38 26 10
36 26 10
36 26 10
35 26 8
33 26 8
32 26 9
32 26 8
28 26 7
27 26 6
24 26 6
24 26 6
23 26 6
16 26 3

Itália
Serie A
E
8
9
6
5
8
7
10
8
6
6
11
9
5
8
7
9
6
6
5
7

D
3
3
5
7
7
8
6
8
10
10
7
9
12
10
12
11
14
14
15
16

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

P	J	V	
57 25 18
56 25 17
49 25 15
47 25 13
45 25 13
43 25 12
36 25 10
35 25 8
34 25 9
33 25 10
31 25 8
31 25 8
29 25 7
27 25 7
26 25 7
25 25 6
25 25 6
22 25 6
19 25 4
15 25 1

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
3
5
4
8
6
7
6
11
7
3
7
7
8
6
5
7
7
4
7
12

D
4
3
6
4
6
6
9
6
9
12
10
10
10
12
13
12
12
15
14
12

P	J	V	
1-Paris SG
70 26 22
2-Monaco
46 26 12
3-Nice
40 26 11
4-Saint-Étienne 40 26 12
5-Lyon
39 26 11
6-Nantes
39 26 10
7-Rennes
38 26 9
8-Angers
37 26 10
9-Bordeaux
36 26 9
10-Caen
36 26 11
11-Marseille
35 26 8
12-Bastia
34 26 10
13-Lille
31 26 6
14-Lorient
31 26 7
15-Guingamp
31 26 8
16-Montpellier
29 26 8
17-Stade de Reims 29 26 7
18-GFC Ajaccio 27 26 6
19-Toulouse
21 26 4
20-Troyes
14 26 2

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

D
0
4
8
10
9
7
6
9
8
12
7
12
7
9
11
13
11
11
13
16

P	J	V	
1-B. München
56 21 18
2-B. Dortmund
48 21 15
3-B. Leverkusen 35 21 10
4-Hertha BSC
35 21 10
5-Schalke 04
33 21 10
6-FSV Mainz 05 33 21 10
7-B. M’gladbach 32 21 10
8-Wolfsburg
30 21 8
9-FC Köln
29 21 7
10-Stuttgart
27 21 8
11-Hamburger SV 26 21 7
12-FC Ingolstadt 26 21 7
13-Darmstadt 98 24 21 6
14-FC Augsburg 21 21 5
15-E. Frankfurt
21 21 5
16-W. Bremen
20 21 5
17-TSG Hoffenheim 15 21 2
18-Hannover 96 14 21 4

E
2
3
5
5
3
3
2
6
8
3
5
5
6
6
6
5
9
2

D
1
3
6
6
8
8
9
7
6
10
9
9
9
10
10
11
10
15

Eleições
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no FC Porto
já têm data Marcada

O

FC Porto vai a votos a 17 de abril,
no Dragão Caixa, comunicou esta
segunda-feira o presidente da mesa da
Assembleia Geral, Miguel Bismarck. O
presidente da mesa da Assembleia Geral do FC Porto anunciou esta segunda-

realizar-se a 17 de abril, decorrendo a votação no Dragão Caixa. Pinto da Costa já
anunciou que se candidataria a novo mandato, sendo que quaisquer opositores têm
de apresentar candidatura até 30 dias antes
do exercício eleitoral, como estipulado no

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

P

J

V

E

D

55
52
49
42
32
31
31
30
28
27
26
23
23
22
21
21
19
10

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
17
15
12
8
8
7
8
7
6
7
6
6
6
5
5
4
2

4
1
4
6
8
7
10
6
7
9
5
5
5
4
6
6
7
4

1
4
3
4
6
7
5
8
8
7
10
11
11
12
11
11
11
16

RESULTADOS

-feira já haver acordo para a data em
que se realizarão as eleições para a liderança do FC Porto.
De acordo com o anunciado por Miguel
Bismarck, o exercício eleitoral deverá

estatutos do clube. “Eventuais candidaturas deverão ser apresentadas nos termos
do disposto no artigo 52.º dos Estatutos do
Clube”, isto é “até 30 dias antes das realização das eleições”.

Depois de derrotas com rivais,
Rui Vitória pode fazer história

B

enfica nunca foi campeão, após perder três jogos com os principais rivais. Se seguir o mesmo destino do passado, o Benfica não vai conseguir ser
campeão esta época. Isto porquê?
É que sempre que as ‘águias’ foram der-

rotadas por três vezes, frente aos principais
rivais, em jogos a contar para o campeonato, nunca conseguiram conquistar o título. De acordo com o jornal A Bola, este
cenário aconteceu por oito vezes e o melhor que o Benfica conseguiu, nestas oito
ocasiões, foi almejar o segundo lugar em
1952/53 e em 2002/03. De resto, nas outras seis situações, o Benfica ficou sempre
no terceiro lugar da tabela classificativa.
No entanto, há outro registo interessante.
O Benfica conseguiu sagrar-se campeão
nacional por duas vezes, sem ter somado
qualquer vitória frente ao FC Porto e Sporting. Neste cenário, os ‘encarnados’ venceram o título em 1963/64 e em 1968/69.

Equipa ‘encarnada’

recebeu
visita especial no final do clássico

L

uís Filipe Vieira foi ao balneário dar
força à formação da Luz. A derrota
com o FC Porto no estádio da Luz, por
2-1, deixou os jogadores do Benfica desanimados e, alguns deles, mesmo frustrados.

No entanto, se há algo de que se podem
queixar, não é de falta de apoio. Logo após
o final do jogo, escreve o jornal A Bola,
Luís Filipe Vieira, presidente do clube ‘encarnado’ foi ao balneário animar a equipa.

O líder do Benfica motivou o grupo e quer,
como todos os benfiquistas, uma reação já
no jogo com o Zenit, na terça-feira, referente aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Luís Filipe Vieira acredita que não
é caso para fazer dramas, porque o Benfica vinha de uma série bastante
boa, de 11 vitórias consecutivas
e tinha recuperado vários pontos
aos rivais, chegando ao encontro
com o FC Porto em igualdade
pontual com o Sporting. Com
12 jornadas, ainda por disputar,
fica cada vez mais a ideia de que
o campeonato vai ser disputado pelos três
grandes até ao final. Após o jogo com o
Zenit, os ‘encarnados’ enfrentam o Paços
de Ferreira, na Mata Real, e o União da
Madeira, na Luz.

		

GS
14
16
15
15
33
26
27
33
48
40
28
38
29
43
36
28
39
37

próxima jornada

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

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

GM
47
60
43
38
32
30
31
31
30
34
21
26
15
29
24
16
22
16

19/02 U. Madeira 15:30 E. Praia
20/02 V. Setúbal 13:00 Nacional
P. Ferreira 13:30 Benfica
Académica 15:45 Rio Ave
21/02 Belenenses 11:00 Arouca
Tondela 11:00 Marítimo
FC Porto 13:15 Moreirense
Braga 15:30 V. Guimarães
22/02 Sporting 15:00 Boavista

P

J

V

E

D

55
53
52
48
47
46
46
46
39
39
39
38
38
37
35
34
34
33
33
33
33
31
28
23

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

17
14
14
14
13
12
12
12
10
10
11
9
11
9
8
9
9
9
8
7
9
6
7
4

4
11
10
6
8
10
10
10
9
9
6
11
5
10
11
7
7
6
9
12
6
13
7
11

8
4
5
9
8
7
7
7
10
10
12
9
13
10
10
13
13
14
12
10
14
10
15
14

GM GS
61
39
35
33
34
42
38
39
30
33
34
30
29
27
30
29
29
32
30
28
32
22
35
29

38
26
24
22
21
34
29
33
33
33
37
34
33
27
36
33
39
37
38
34
42
25
45
47

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

Marítimo 3-1 Portimonense
Benfica ADI Braga

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

1ª Mão
2-1
1-0
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 12:00
18/02 13:00
18/02 13:00
18/02 13:00
18/02 13:00
18/02 13:00
18/02 13:00
18/02 13:00
18/02 15:05
18/02 15:05
18/02 15:05
18/02 15:05
18/02 15:05
18/02 20:05
18/02 20:05
18/02 20:05

2ª Mão
25/02 11:00
25/02 15:05
25/02 15:05
25/02 15:05
25/02 15:05
25/02 15:05
25/02 15:05
25/02 15:05
25/02 13:00
25/02 13:00
24/02 12:00
25/02 13:00
25/02 13:00
25/02 18:00
25/02 18:00
25/02 18:00
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na

Europa:

tempo de

provou poderem contar com ele.
Não foi perfeito e nem era isso que se esperaPedro Barbosa
va, mas esteve seguro, concentrado e respondeu
fim de semana já passou positivamente ao desafio que lhe foi colocado.
e o foco agora é europeu. Se havia dúvidas na zona central o jovem nigeMas tenho que voltar ao clássico e à resposta do Sporting:
o FC Porto voltou à corrida
pelo título e o Sporting à liderança.
O clássico mostrou que o Benfica está confiante
e apesar do jogo de qualidade perdeu a oportunidade de continuar em primeiro, por culpa própria.
O FC Porto, mais abatido pelo que tem passado, como referiu Peseiro, soube responder com
união e capacidade de entreajuda e revelou qualidade e eficácia, seja por Casillas (grande exibição!) ou pelos marcadores. Mas este clássico fica
marcado também, no meu ponto de vista, pelos
jovens. Do lado do FC Porto a surpresa foi o central Chidozie que, lançado no onze, esteve bem e

O

«mudar

o chip»

ficuldade, de exigência, de pressão, de responsabilidade tal é a forma como os encara: apenas
um jogo de futebol em que tem de ter bom rendimento. Voltou a fazê-lo e a demonstrar a sua
influência na equipa.

Rádio
1280 AM

Portugalíssimo
Produtora
Rosa Velosa
Contacto publicitário

514.366.2888

Domingo das 15h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

Linha aberta 514.482.0980

riano pode ser aposta. Do lado do Benfica também Lindelof fez a sua estreia na zona central e
respondeu bem, mas foi o médio Renato Sanches
que continuou a impressionar, com os seus 18
anos.
Foi o seu primeiro clássico e pela maturidade
que revelou parecia que já tinha disputado muitos.
Pelo que tenho visto, desde que começou a jogar a titular a 30 de novembro de 2015, para ele
os jogos parecem ter todos o mesmo grau de di-

O Sporting saía deste clássico em vantagem
mas faltava cumprir a sua parte. Respondeu na
Madeira, à líder, e goleou com uma boa exibição.
Jornada concluída e tabela actualizada, vamos
aos jogos europeus. Que impacto vão ter os últimos resultados e que resposta vão dar as equipas
em prova? Vai haver implicações dos jogos europeus na Liga portuguesa?
Desde logo, esperam-se confrontos difíceis e
exigentes, que vão obrigar a que as equipas
portuguesas estejam ao seu melhor nivel.

