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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. PORTUGUESA N.S.F. DE LAVAL
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
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

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

Agenda comunitária
Jantar dos Jovens

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

Os Jovens em Ação da Missão Santa Cruz organizam um jantar no dia 12 de março às
19h30 para angariar fundos para as Jornadas Mundiais da Juventude na Polónia. Bilhetes
à venda na Secretaria e na padaria Notre Maison. Para mais informações: 514-261-4602.

Sextas-feiras

na

Ass. Portuguesa

de

St-Thérèse

A Associação Portuguesa de St-Therese organiza todas sextas-feiras do mês de março
jantar convívio pelas 19h. Ementa: sexta-feira dia 4; sopa, chicharro ou feijoada, sobremesa e café; sexta-feira dia 11: sopa, filetes de peixe ou galinha assada, sobremesa e café;
sexta- feira dia 18: Sopa, chicharro ou costeleta de porco, sobremesa e café; Devem reservar os vossos lugares o mais rápido possível, também preparamos encomendas para
levar. Para mais informacoes contatar : Lucia Carvalho 514.212.1552 ou associação.

Saída à “Cabane à Sucre” com o Clube e o Rancho

O Rancho Folclórico “Praias de Portugal” e o Clube Portugal de Montreal organiza no domingo 13 de março de 2016 uma saída à “Cabane à Sucre” Villa du Sirop em St-Eustache
situado no 1050 Arthur Sauvé (Route 148 O.) Saída do Clube pelas 11h. Para mais informações 514-844-1406.

Festa “Fim-de-Semana

para

Vencer

o

Cancro”

Haverá uma festa de agariação de fundos para o Fim-de-Semana para Vencer o Cancro,
no dia 12 de março de 2016, no Salão de Nossa Sra, de Fátima em Laval. Para informações: Alice Ribeiro 514-695-8777 ou 514-909-1679.

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
Sexta-feira, 26 de Fevereiro
Jantar Jaquinzinhos, arroz e salada
ou Febras de porco grelhadas

FESTA
DA MULHER
12 DE MARÇO de 2016 às 19h00

PRéMIO PARA O HOMEM MAIS BEM VESTIDO
de MULHER, animação júlio Lourenço.

Reserve: APC: 514 844-2269; Suzette: 514 593-5395
José Fernandes: 514 501-1278; Isabel: 514 880-2964
Conceição: 514 833-1949 ou Facebook

Fondateurs | Fundadores
Elísio de Oliveira
José Simões Silvestre
Hebdomadaire | Semanário
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Editorial

Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

N

este estabelecimento de
ensino, financiado por
fundos públicos, as propinas elevam-se a 900 euros por ano. Sem ser
extraordinária é uma quantia substancial
num país onde o salário mínimo é de 530
euros mensais.
Os estudantes, atraídos pela classificação
da Nova nos palmarés internacionais, vêm
também de muitos países. Com efeito o seu
mestrado de Finanças situa-se entre as trinta
melhores formações deste género em todo o
mundo e os alunos que concluem um «Master of Business Administration» podem ganhar
quinze vezes o salário mínimo português.
A Nova é mais uma elite intelectual do que
uma elite social, apesar de uma tal distinção
se revelar por vezes pouco clara. Esta universidade não só formou a maior parte dos dirigentes políticos portugueses, como os seus diplomados ou os seus professores se encontram
nos conselhos de administração das grandes
empresas portuguesas e de várias empresas no
mundo. Na Nova a elite corresponde à imagem
do país, é pequena. Os principais mandarins
políticos e homens de negócios convivem entre si desde há muito.
A estrutura institucional do país favorece as
trocas de favores e o vaivém entre o setor pú-

blico e o setor privado... Muitos dos contratos
atribuídos por ministros são-no a empresas nas
quais irão depois ter funções. O interesse de
uma Faculdade de Economia como a da Nova
e das ideias que promove não escapou à classe dirigente. Tanto mais que a concorrência
se mostra discreta, para não dizer inexistente.
A Nova oferece um ponto de vista informado
aos principais responsáveis políticos do país
para se esclarecerem, sustentando que a sua
influência assenta na objetividade das suas investigações. Gostam também de se apresentar
como pessoas que estão acima dos conflitos
de interesses, que não estão submetidos a nenhum lóbi.
Os economistas desta faculdade concordam
que deram importantes contribuições para
o pacote de medidas que passou a condicionar a recuperação financeira do país... Flexibilização do mercado de trabalho, cortes nas
despesas sociais e aumento dos impostos. Foi
essa, exatamente a fórmula aplicada pela troi-

ka, para dar legitimidade local à austeridade
que Bruxelas e Frankfurt constituiram em laboratório de experiências em Portugal, para a
restante Europa. Mas a receita não convenceu
a população portuguesa. E no fim das contas
cerca de 300 mil jovens emigraram até Dezembro de 2015.
A primeira vaga do programa de privatizações da história de Portugal começou quando o Estado vendeu à empresa China Three
Gorges Corporation as partes que detinha
na Energias de Portugal. A autoridade aeroportuária, a companhia das águas, transportes e bancos, estão a ser desbaratados
e as coisas serão diferentes para Portugal,
com os poderes de decisores nas agendas
dos outros países. As vedetas desta universidade não duvidam de um consenso: os próximos decisores em Portugal e a influência
nas medidas para a recuperação financeira
da Europa serão formados na Nova.

Programa da semana
Quinta-feira 25 de fevereiro
- Solmar recebeu Toy no São Valentim

Sábado 27 de fevereiro
- São Valentim no
Centro Comunitário de Anjou

info@tvpm.ca

514.993.9047

Apresentação do Império
das Crianças em Laval
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2ª Dominga: Manuel Moniz da Ponte
3ª Dominga: Manuel Roque
Tony saragoça e
4ª Dominga: João Evangelista Guiomar
fotos de eugénio
5ª Dominga: Glory-Ann Santos
Pereira
6ª Dominga: Carlos Câmara
ão queremos aqui nos refe- 7ª Dominga: Manuel da Costa
rir às já conhecidas Festas Foi durante a 4ª Dominga, - de 16/04 a 03/05 desta simpática comunidade, celebrada em casa dos seus sogros: Srs. Fátima e
pois desta vez a Festa, refere-se João Evangelista Guiomar, já falecido, que o Sr.
a um simbólico mas importantíssimo e pioneiro Carlos Câmara deixou transparecer uma preocuevento.
pação do seu coração: nas festas do Espírito SanDando seguimento a uma ideia (o Sr. Padre Carlos to de Laval não há nenhum lugar especial para as
chamar-lhe-ia inspiração do Espírito Santo) do Sr. crianças. Como semear nos seus coraçõezinhos o
Carlos Câmara, celebrou esta comunidade na missa amor e a devoção ao Divino Espírito Santo? Como
de Domingo 21 de Fevereiro o nascimento do IM- as crianças poderão continuar amanhã o que não é
PÉRIO DAS CRIANÇAS, que fará parte integran- semeado a partir de ‘hoje’?
te das futuras Festas do Divino Espírito Santo de Foi o Sr. Carlos Câmara – genro do casal Guiomar
Laval. Cerimónia muito linda com a apresentação – que teve esta inspiração: fazer o lançamento do
pelas crianças dos símbolos referentes a este recém ‘Império das Crianças’ nas festas do Espírito Santo
Império (Panô, Mini bandeira do Espírito Santo, em Laval.
Mini carrinhos das pensões representando o pão, o
vinho, a massa e a carne e as Bandeiras das domingas). Muito emocionado, o Sr. Padre Carlos agradeceu a todos os benévolos que, a partir da ideia
do Sr. Câmara, trabalharam para que esta iniciativa
fosse levada a bom termo. A julgar pelos resultados
obtidos, esta comunidade está definitivamente no
bom caminho, pois onde a participação dos jovens
é tão representativa como foi o caso neste domingo, o futuro anuncia-se muito prometedor.
Convidada a dirigir-se aos presentes e em particular aos jovens, a mordoma das Festas de 2016,
Sra. Stephanie Aguiar, reiterou a sua confiança e fé
no Espírito Santo e pediu a colaboração de todos

primeiro instante - com a certeza de que este projeto era realmente de inspiração Divina e não deveria
ficar parado. Quando se sente que algo é realmente
da vontade de Deus devemos cumpri-lo. Não é isto

2-A GERMINAÇÃO DUM PROJETO
Quando Deus dá uma inspiração ou uma luz, ela
não deve ficar escondida ou ser abafada. Não é isto
que o Senhor diz no Seu Evangelho: «Vós sois a
luz do mundo: não se acende a candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do velador, e assim alumia a todos os que estão em casa»
(Mt.5,14-15)? Quem tem uma graça deve acolhe-la
com fé no seu coração, ou seja, deve acreditar que
ela vem de Deus… Se a obra vem d’Ele, Ele vai
para que se mantenham bem vivas a cultura e as cuidar para que ela germine, cresça e frutifique; se
tradições do povo açoriano pela ocasião das Fes- a obra é dos homens ou é fruto da ‘vaidade’ humatas. A cerimónia terminou com um vibrante “Viva na, ela acaba por desaparecer por si mesma. «Brio Espírito Santo”.
lhe a vossa luz diante dos homens, de modo que,
vendo as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai,
Historial do projeto pelo
que está nos Céus» (Mt.5,16). Foi o que fez o Sr.
Pe. Carlos José Santos Dias
Carlos Câmara. Num ato de fé pura e confiante este
1-O SURGIMENTO DA IDEIA
irmão confiou esta inspiração que recebeu do Alto
No final das festas do Divino Espírito de Laval é ao seu amigo e vizinho Sr. Leonildo Miranda que
sempre muito esperado as sortes para as Domingas a transmitiu ao Pe. Carlos José Santos Dias antes
e para os Mordomos do ano seguinte. É algo que é de começar uma reunião que preparava para a prorigorosamente preparado com a máxima seriedade, cissão de Nossa Senhora de Fátima de 2015. Esta
pois as ‘sortes’ - à imagem da eleição do Apóstolo reunião realizou-se uns dias antes do 12 de Maio
São Matias que iria ocupar o lugar vago deixado de 2015. Nesta mesma ocasião o Sr. Leonildo Mipor Judas Iscariotes (cfr. Act.1,15-26) – é um ato randa falou na possibilidade dele próprio construir
através do qual o Divino Espírito Santo se mani- quatro carrinhos, que levariam os quatro alimentos
festa.
que compõem uma pensão do Espírito Santo, ou
Em 2014 as famílias que saíram nas sortes para seja, o pão, o vinho, a carne e a massa. A estimatiterem uma Dominga em 2015 foram as seguintes: va da despesa para este projecto seria por volta de
1ª Dominga: Emanuel Oliveira
800$. A ideia foi acolhida pelo sacerdote - desde o

que rezamos no Pai Nosso: «Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu» (Mt.6,10)?
3-PARTICIPAÇÃO DOS

admin@avozdeportugal.com

N

3 CONSELHOS NESTE PROJETO
Eis a cronologia dos factos ou as etapas percorridas na concretização do ‘Império das Crianças’:
no Domingo 31 de Janeiro de 2016, dentro da
Missa das 11h30, foi feita uma sorte com os nomes
que ficaram dentro no final das festas do Espírito
Santo de 2014, ou seja, ficaram NOVE nomes que
não foram retirados. No final da homilia, à vista de
todos, os nomes foram enrolados e postos numa
jarra. Toda a assembleia rezou para que o Espírito Santo se manifestasse e indicasse o nome para
onde Ele queria ir nesta última hora. Uma criança do 1º ano da catequese foi chamada e tirou um
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dos bilhetes e a sorte caiu precisamente na menina
BIANCA PEREIRA. Louvado seja Deus por este
grande sinal!
Em 2016, ano em que pretendemos lançar o ‘Império das Crianças’, temos várias crianças com

não só todo o seu trabalho como todo o material pano amarelo torrado que lembra a cor trigueira da
gasto. O mês de Janeiro e o princípio de Fevereiro massa cevada saída do forno. Este pano está decofoi um período bem abençoado. Neles foram entre- rado com flores e borboletas azuis.
gues os diversos utensílios que integrarão o ‘Império das Crianças’.
Os quatro carrinhos
1º - O carro do pão: A cerva está forrada de pano
branco, que lembra a cor da farinha de trigo. A enfeitar o pano temos flores vermelhas que condizem
com os três arcos, que estão decorados a branco e
vermelho.
No cimo da chavelha tem a decorá-la uma linda
coroa do Espírito Santo.
2º - O carro da carne: A cerva está forrada de
pano vermelho, que lembra a cor da carne. A enfeitar o pano estão diversas flores brancas. Esta
decoração condiz igualmente com os dois arcos
cruzados em forma de ‘X’, que estão decorados
a branco e vermelho. No cimo da chavelha estão

uma Dominga:
2ª Dominga: Ricardo Oliveira
5ª Dominga: Riana Pereira
8ª Dominga: Bianca Pereira
Temos igualmente jovens:
1ª Dominga: Amanda Linhares
3ª Dominga: os irmãos Joshua e Daren Pimentel.
A bandeira do

‘Império das Crianças’
A primeira coisa a ser entregue - ainda em Novembro de 2015 – foi a bandeira que abrirá o ‘Império das Crianças’ feita à mão pela Sra. Fátima
Machado. Nela estão bordadas: em cima, na forma
de arco, as letras ‘IMPÉRIO DAS CRIANÇAS’;
no meio está a Pomba e dela sai cinco raios para
baixo; em baixo estão bordadas as letras: ‘FUNDADO EM 2016’.
Contra todo o esperado esta grande benfeitora e
devota do Divino Espírito Santo ofereceu à Missão

quatro corações unidos entre si, todos eles pintados
a vermelho. Tanto no círculo do centro como nos
corações estão bandeirinhas do Espírito Santo com
uma pombinha no centro.
3º - O carro do vinho: Este carro é completamente diferente dos demais. A cerva está em forma de
‘grade’ e nela estão pregados diversos cachos de
uvas, artisticamente postos. No centro está uma
pipa em miniatura oferecida pelo Sr. Jorge Pereira.
Nos três lados da cerva temos um arco decorado a
verde e amarelo.
No cimo da chavelha temos dentro dum círculo
a ‘estrela de David’ pintada de amarelo. No meio
desta estrela de seis pontas temos estendida uma
bandeirinha do Espírito Santo.
4º - O carro da massa: A cerva está forrada de

No cimo da chavelha temos uma estrutura de
madeira pintada de azul, e esta estrutura tem a forma circular. Nela está uma Pomba que representa
o Espírito Santo e do seu bico saem sete raios –
símbolo dos sete Dons – e no seu final temos sete
pequeninas pombinhas. Na frente desta estrutura
de madeira está pregada uma renda que no fundo
azul faz-nos lembrar as nuvens do Céu. A culminar este carro temos três arcos decorados em azul
claro, amarelo e branco, que mais uma vez nos traz
à ideia a imagem das nuvens e entre elas podemos
ver a glória Divina. Nas rodas dos quatro carrinhos
podemos ver a protegê-las uma chapa, que foi oferecida pelo Sr. Manuel Cabral, um pai de família
da nossa comunidade. Nestes quatro carrinhos podemos ver simbolizada – igualmente - a realidade
duma única pensão, que é composta por quatro elementos: o pão, a carne, o vinho e a massa.

Matiné Ribatejana

APC
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Ecmartins@avozdeportugal.com

na

Elizabeth
Carreiro
Martins

A

Associação Portuguesa
do Canadá organizou no
passado domingo outra matiné. O segundo convívio deste género desde o
início de 2016 teve como tema o Ribatejo.

Enquanto as pessoas saboreavam esse manjar
tradicional do Ribatejo, diretores da APC encenavam a lenda sobre o referido prato. Para adoçar o bico foi servido arroz doce e sonhos.
Antes de terminar a tarde a dançar ao som do
popular e muito simpático Júlio Lourenço, o
grupo Campinos do Ribatejo e sua escolinha
atuaram e encantaram a todos com uns fandangos e corridinhos.

Para começar o repasto, uns carapaus fritos com
cebola de escabeche continuando com a incontornável iguaria de Almeirim: a sopa da pedra.

A direção agradece a todas as pessoas que
trabalharam e participaram nesta matiné.

AStrÓlogo – grAnde mÉdium Vidente

profeSSor AidArA

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

514-374-2395 falo português

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

3ª Gala
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dos artistas

Ecmartins@avozdeportugal.com

Elizabeth C.
Martins e fotos
de João arruda

panhar os fadistas convidados. O primeiro a su- não fosse a minha filha chamada Amália. Tenho,
bir ao palco foi o jovem canadiano, de origem como é óbvio, minhas preferências entre os faaçoriana, Jason Coroa seguido por Lúcia Rapo- distas locais, mas pouparei aos leitores o meu

E

ram 20h30 quando os
animadores tomaram o
microfone para dar as boas-vindas às cerca de 350 pessoas que, no passado dia 20 de fevereiro assistiram à Gala dos
Artistas. Como é habitual, o evento teve lugar
no salão da igreja Saint-Enfant de Jesus.
Após um apelo ao silêncio, Luís Duarte na viola, Libério Lopes no baixo e António Moniz na
guitarra portuguesa estavam prontos para acom-

so e Cristina Rodrigues. Posteriormente, deleitaram a assistência Marta Raposo e Suzi Silva.
Os amantes da “canção” nacional portuguesa tiveram ainda outros três fadistas para mimá-los:
Rosie Santos, Carlos Rodrigues e por fim Jordelina Benfeito.
Sou apreciadora de fados e não me canso de ouvir, nem o fado castiço nem o fado canção ou

parecer.
Após uma pequena pausa, o espetáculo continuou com um misto de música popular. Os artistas desta segunda parte, infelizmente não tiveram
acompanhamento musical ao vivo mas cantaram
mesmo assim três ou mais canções cada.
Quem principiou foi uma jovem de nome Sabrina seguida por outra jovem chamada Marissa.
Ambas pisaram aquele palco pela primeira vez
mas tenho a certeza que não será a última. A seguir Fernando Pereira cantou e tocou com habilidade o saxofone. Jomani e Jimmy Faria também
estiveram presentes para animar os espetadores,
assim como o anfitrião Eddy Sousa e Júlio Lourenço. O espetáculo terminou com Sara Franco
que surpreendeu pela positiva a quem nunca a
tinha ouvido cantar ópera.
O DJ Alex Moreira, responsável pelo som,
animou o fim da gala, cujos lucros revertem a
favor do “Telethon” das crianças.
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D. Januário apoia Papa
Francisco na questão
dos contracetivos

E

m certos casos, o uso de contracetivos
pode ser visto como uma “obrigação moral”, diz o bispo.
D. Januário Torgal Ferreira, bispo emérito das
Forças Armadas, deu uma entrevista à Antena 1 em que assume uma posição próxima do
Papa Francisco, relativamente ao uso de contracetivos. O assunto foi notícia esta semana,
na sequência de declarações do Papa Francisco,
no regresso ao Vaticano após visita ao México.
Preocupado com a disseminação do vírus Zika,
que tem aumentado o número de nascimentos
de crianças com microcefalia, o Papa Francisco
explicou que métodos contracetivos como preservativo e a pílula podem ser usados, desde que

em situações especiais. O mais importante é que
se evite o aborto, explicou. Nesta entrevista, o
bispo emérito das Forças Armadas lembrou que
já o anterior Papa Bento XVI admitia o preservativo em certas circunstâncias, nomeadamente
para evitar uma gravidez indesejada. Tal podia
inclusive ser visto, em certos casos, como uma
“obrigação moral”. Na sequência das declarações do Papa Francisco, D. Januário Torgal Ferreira defendeu ainda uma clarificação por parte
da Igreja Católica relativamente a esta questão.
O bispo, no entanto, lembrou também que em
certas matérias o percurso da Igreja é habitualmente “lento”.

Mais

emigrantes e menos

de imigrantes

“são

resultado da austeridade”
s remessas dos emigrantes aumentaram
8,3%, para 3,3 mil milhões de euros, em
2015, enquanto o dinheiro enviado pelos imigrantes em Portugal diminuiu 1,5%, para 526
milhões no ano passado, segundo o Banco de
Portugal. Paulo Pisco sublinhou que “o facto de ter havido muita emigração nos últimos
anos -- o enorme aumento de emigração que
houve nos últimos anos - levou a que houvesse
este aumento”.
“As remessas tanto podem ser um pé-de-meia
ou como um meio de manter os bens ou pagar
as dívidas”, disse. O deputado defendeu que os
dados hoje conhecidos “obrigam a que seja necessário da parte do governo olhar para a existência de fortes comunidades fora do país que
necessitam de ser olhadas com políticas sólidas
para responder às suas necessidades e às suas expectativas”. A França, como tem sido habitual,
lidera o ‘ranking’ dos países emissores de remessas para Portugal, tendo as verbas enviadas pelos emigrantes portugueses em França ultrapassado pela primeira vez os mil milhões de euros:
em 2014 este valor tinha-se ficado pelos 882,1
milhões de euros, ao passo que no ano passado
subiu para 1033,1 milhões, o que representa um
aumento de 17,11%.

A

Prémio para Leonor Teles
“homenageia o cinema português”
O
Presidente da República eleito Marcelo
Rebelo de Sousa felicitou hoje a realizadora Leonor Teles e considerou a obtenção do
Urso de Ouro para melhor curta-metragem
uma “homenagem ao cinema português” e à
“criatividade e empenho” da realizadora”.

jovem realizadora que, ao longo de dois anos,
muito lutou para conseguir produzir a obra num
contexto muito difícil”, refere a nota enviada por
Marcelo Rebelo de Sousa à agência Lusa. De
acordo com o presidente eleito, esta distinção “é
também o reconhecimento de uma causa: a luta
contra a xenofobia e a batalha pela sã convivência entre culturas diferentes que se conhecem e
nem sempre se ligam”. Marcelo Rebelo de Sousa
felicitou a realizadora e a sua equipa, desejando
que “com a sua motivação e vontade continue a
sua carreira de sucesso”. “O seu sucesso é também a afirmação de Portugal”, adianta. A curta-metragem expõe comportamentos xenófobos,
em relação a membros da etnia cigana, em Portugal, e tenta combatê-los. ‘Balada de um batráquio’ é o segundo filme de Leonor Teles que, em
2012, rodou ‘Rhoma Acans’, também focado na
comunidade cigana em Portugal e que lhe valeu
o prémio Take One, no Curtas Vila do Conde, em
2013. A 66.ª edição da Berlinale, que termina no
domingo, contou com a maior presença de sem“O ‘Urso de Ouro’ atribuído [no sábado] a pre do cinema português no certame, com oito
Leonor Teles e ao seu filme ‘Balada de um batrá- filmes de produção nacional, três dos quais na
quio’ no Festival de Cinema de Berlim represen- competição oficial, incluindo a longa-metragem
ta uma dupla homenagem. Desde logo ao cine- ‘Cartas de guerra’, de Ivo Ferreira, inspirada na
ma português e à criatividade e empenho de uma correspondência de António Lobo Antunes.

“Recuperação económica” de Portugal,
Espanha ou Irlanda é “mentira”

O

ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis considerou que é uma “mentira”
dizer que Portugal, Espanha ou Irlanda estejam a recuperar economicamente, afirmando
que a política económica da Europa “é um falhanço abjeto”.
Varoufakis, que falava no Fórum por um Plano
B na Europa, que ocorreu em Madrid, agradeceu
com um “grande obrigado” ao povo espanhol por,
nas eleições gerais de 20 de dezembro, “não ter
comprado a mentira da história de sucesso” da
economia espanhola. “Não compraram a mentira
da história de sucesso e não teve medo. Quando
Alexis Tsipras [primeiro-ministro grego] foi obrigado a render-se [assinado um novo programa de
austeridade, perante a falta de liquidez na Grécia],
Mariano Rajoy apareceu em frente às câmaras e
disse que era aquilo que os esperava se votassem
no Syriza espanhol”, recordou Varoufakis, numa
referência ao Podemos. Nas eleições espanholas
de 20 de dezembro, o PP de Rajoy foi o partido
mais votado (com 123 deputados), mas o Podemos entrou diretamente no Parlamento com 69
deputados (incluindo as suas formações regionais,
que concorreram com o seu apoio mas com outros nomes). Varoufakis recordou a sua passagem
pelo Governo grego - e as negociações com elementos da “Troika” de credores: Banco Central
Europeu, Comissão Europeia e FMI - para salientar que os povos europeus dão demasiada credibilidade às instituições europeias. “A Esquerda
deu demasiado credibilidade ao ‘establishment’.
Pensamos que eles podem até ter uma visão política diferente da nossa, mas que têm um plano
e são competentes. Pois eles não fazem a mínima
ideia, são completamente incompetentes e estão
a inventar à medida que isto anda”, salientou o
economista grego. Varoufakis realçou que as instituições europeias “não previram o problema” e

“não ligaram aos avisos” do Governo grego.”A
história da Europa nos últimos seis ou sete anos é
uma comédia de erros. Erram e depois não podem
admitir o erro, o que leva ao falhanço. Quando
falham isso leva a austeridade e depois a mais falhanço”, disse Varoufakis. Para o antigo ministro,
o único plano de Bruxelas é “manter a estrutura
de cartel da União Europeia”, independentemente de aferir se a receita económica está a resultar
ou não nos países alvo de intervenção. “E depois
falam em recuperação. Que recuperação em Espanha e em Portugal? Ou na Irlanda? A política
económica europeia é um falhanço abjecto!”,
sentenciou Varoufakis. A Irlanda fechou o ano de
2015 com um crescimento so seu PIB de 6,9%,
a Espanha com uma subida de 3,2% e Portugal
de 1,5%. Ainda assim, Varoufakis salientou que
“a velha Europa está a desintegrar-se, a morrer”
e que “a nova Europa está a nascer”.Para aplicar
um “Plano B”, defendeu, “a Esquerda é necessária mas não suficiente”. “Temos de nos aliar com
os Verdes, com os Sociais-Democratas que viram
o erro em que caíram. Nós, da Esquerda, percebemos que temos uma responsabilidade histórica
para com os povos”, propôs o antigo ministro.
Por isso mesmo exortou à criação de “Brigadas
Internacionais Democráticas” (numa referência às
brigadas que combateram na Guerra Civil espanhola), para “convencer a pessoa que está no sofá,
paralisada de medo e a ver ‘talk shows’ ridículos
de que existe uma alternativa”.
O fórum Plano B para a Europa prosseguiu,
com conferências de Varoufakis e com a presença do português Francisco Louçã (economista, fundador e antigo líder do Bloco de
Esquerda). Este “Plano B”, como lhe chamam
os seus impulsionadores, visa dar “um caráter
verdadeiramente democrático” às políticas comunitárias.
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Reino Unido na União Europeia?
Britânicos vão a votos em junho
A

em hotéis

decidir se querem, ou não, pertencer à União. Assim, David
Cameron revelou, este sábado
de manhã à porta da sua casa
na famosa Downing Street,
que o referendo realizar-se-á
no próximo dia 23 de junho.
Mas deixou um alerta: “Sair da
União Europeia poderá ameaçar
a nossa segurança económica
nacional”.
“Aproximamo-nos de uma das
maiores decisões que este país
irá encarar nas nossas vidas. Isto
vai direto ao coração daquilo que

A Comissão Saudita de Turismo e Antiguidades
ratificou uma norma que permite às mulheres
pernoitar num hotel sozinhas, entre o ressentimento das correntes mais conservadoras do país,
onde as mulheres precisam de um “mehrem” ou
tutor legal para realizarem praticamente qualquer atividade fora de casa. Com esta decisão,
as mulheres não só poderão alojar-se sozinhas
num hotel, como também terão maiores possibilidades de viajar e desempenhar outras atividades no interior do seu próprio país, onde estão
sujeitas a férreas limitações. A empresária Afnan
Omar mostrou-se aliviada por esta decisão, que
lhe permitirá fazer o seu trabalho de forma mais
fácil e livre, depois de anos de sofrimento.

Arábia

está a mudar:

Mulheres

já podem alojar-se sozinhas

As mulheres na Arábia Saudita já podem requestão da permanência do Reino Unido queremos que o nosso país seja e do futuro que servar um quarto de hotel e hospedar-se sem
na União Europeia não ficou totalmente queremos para os nossos filhos”, disse o primei- a permissão nem a companhia de um homem,
resolvida na sexta-feira. Serão os britânicos a ro-ministro britânico citado pelo The Guardian. o que lhes abre a porta a uma maior liberdade
Na declaração que fez aos jornalistas, de movimento neste país ultraconservador.
Cameron frisou que não adora Bruxelas, mas sim o Reino Unido. “
Nunca direi que o nosso país não conseguirá sobreviver fora da União Europeia. Mas essa não é a questão. A questão é se estaremos melhor, mais fortes e
mais seguros fora da União Europeia”,
acrescentou.
Na próxima segunda-feira, o primeiro-ministro levará a questão ao
parlamento para que se dê início ao
processo de campanha eleitoral.
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Programação Semanal
quarta-FEIRA
24 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
Desportos Motorizados
10:13 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:01 O Preço Certo
15:00 TelejornalDireto
16:01 Agora Nós
18:40 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Palavra aos Diretores
21:00 Bem-vindos a Beirais
21:45 Os Nossos Dias
22:30 Grande Entrevista
23:25 Notícias do Atlântico
00:27 5 Para a Meia-Noite
quinta-FEIRA
25 de fevereiro
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Palavra aos Diretores
05:32 Poplusa
Donna Maria
06:30 Grande Entrevista
07:26 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
Desportos Náuticos
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 3
20:30 As Palavras e os Atos
21:00 Bem-vindos a Beirais
21:45 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
26 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
Novos Desportos
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
27 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
08:00 Jornal da Tarde
09:12 Zig Zag
09:58 Futsal: Campeonato
Nacional Futsal
2015/2016
C.D.Burinhosa x Benfica
11:45 A Cidade na Ponta
dos Dedos

12:00 Atlântida Madeira 2016
13:30 Donos Disto Tudo
14:15 Decisão Nacional
14:50 Tech 3
15:00 TelejornalDireto
15:45 Política Sueca
16:30 Aqui Portugal
Gondomar
19:00 24 HorasDireto
19:58 Linha da Frente
20:30 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
00:30 Tech 3
00:48 Animais Anónimos
domingo
28 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!
10:45 A Praça
11:45 Agora Nós
13:00 Diga Doutor
13:45 Animais Anónimos
14:15 Hora dos Portugueses
15:00 Telejornal
16:00 Sociedade Recreativa
17:00 Trio d´Ataque
19:0024 HorasDireto
20:00 Manchetes 3Direto
20:30 Got Talent Portugal
22:30 Portuguese in California
23:00 Notícias do Atlântico
00:00 Decisão Nacional
00:30 Arq 3
00:45 Hora dos Portugueses
segunda-feira
29 de fevereiro
01:29 Bom Dia Portugal
05:00 Atlântida- Açores - 2016
06:28 Política Sueca
07:29 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
Ar Livre
10:12 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:03 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:00 Golo RTP - Int.
16:57 Que Mundo É Este?
18:21 Ideias & Companhias
18:43 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Golo RTP - Int.
21:30 Que Mundo É Este?
22:48 Hora dos Portugueses
23:04 A Cidade na
Ponta dos Dedos
23:12 Tech 3
23:26 Notícias do Atlântico
00:28 5 Para a Meia-Noite
terça-feira
1 de março
01:30 Bom Dia Portugal
05:00 Sociedade Recreativa
05:58 A Grandiosa Enciclopédia
do Ludopédio
06:56 Zig Zag
07:28 Manchetes 3
08:00 Jornal da Tarde
09:11 Sociedade Civil
Atletismo
10:13 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:04 O Preço Certo
15:00 Telejornal
16:02 Agora Nós
18:44 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Filhos da Nação
21:07 Nelo & Idália
21:39 Os Nossos Dias
22:24 O Direito e o Avesso
23:25 Notícias do Atlântico
00:28 5 Para a Meia-Noite

monumentos

Câmbio do dólar canadiano
23 de fevereiro de 2016
1 euro = cad 1.522180
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

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

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

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Renovações
ligeiras

Plano Poupança
- Reforma

T.: 514.668.6281

Paulo F. Gonçalves

Cimento, cerâmica, e muito mais

Produtos do mar

514.522.5175

restaurantes

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 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
PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura pessoa com experiência para a colocação de
“pavé-uni”. Bom trabalhador.
Johanne 450-628-5472
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 uma pessoa para acompanhar idosa que
reside num lar de pessoas autónomas na esquina da
Fleury e Pie-IX. 3 vezes por semana, 2h cada vez.
613-866-5573
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

EMPREGOS
Precisa-se de caixeiras a tempo parcial (2 dias
por semana e durante o fim-de-semana) que falem
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
Companhia precisa de homens ou mulheres com
experiência na industria da limpeza para edificios
corporativos, comerciais ou industriais. Deve ter
um carro. 450-975-2303 ou
enviar CV por Fax 450-975-1977

vende-se
Portugal na zona centro
Vende-se por motivo de saúde um restaurante e habitação. Esta propriedade situa-se a 500m da auto-estrada e a 1ª Portagem de Torres Novas. O restaurante
tem 300m2, com uma esplanada coberta da 60m2 e estacionamento à frente. Habitação no 1º andar 200m2,
completamente remodelado de novo e terraço coberto
de 70m2 na retaguarda. Para mais informações: 514
475-4997 ou 438 934-5447.

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
Aluga-se 31/2 espacioso todo mobilado
entre o métro St-Laurent e Place-des-arts.
514-508-7095
serviços
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

†

Maria de Jesus
Caldeira Domingos

Faleceu em Montreal, no dia 18 de
fevereiro de 2016, com a idade de
92 anos, a Sra. Maria de Jesus Caldeira Domingos, natural de Azambuja, Estremadura, Portugal, esposa do já falecido Sr. Henrique José
Domingos.
Deixa na dor seu filho José Pedro
(Albertina Faria), sua filha Maria de
Fátima (Mike Juhos), seus/as netos/
as Neil, Derek, Shara, Brian, e Mathiew e seus cônjuges, seus bistenos Julian, Naomi e Simone, seus cunhados, seu sobrinho
Luís (Maria José), sobrinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
A missa do corpo presente foi terça-feira, 23 de fevereiro de 2016, às 10h na Santa Cruz. Foi sepultada no
cemitério Notre-Dame des Neiges. A missa do sétimo
dia é hoje, quarta-feira 24 de Fevereiro, 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.

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

encontros
Jovem de 65 anos de idade,boa aparência,
procura senhora do mesmo grupo de idade,
para relação séria.
438-322-0812
Homem solteiro, sério de 61 anos de idade e de
boa aparência procura senhora de 55 a 64 anos,
para relação séria e estável.
Tel.: 514-678-4267 Cel.: 514-618-9642
Linda senhora na casa dos 50 anos procura um
cavalheiro bondoso, divertido, honesto, para
desenvolver uma amizade séria. Sou uma mulher
que gosta de gozar a vida e divertir-me.

450-662-0443

A Negação Da Existência De Deus

O

comparativo das religiões é decisivo em
afirmar que a crença na existência de
Deus é de natureza praticamente Universal.
Apesar disto, são muitas as pessoas que estão
prontas a negar a existência do
Criador.
Para fazê-lo usam os seguintes argumentos: 1-o ateísmo. Entre aqueles que negam a existência de Deus,
dos quais destacam-se duas classes:
a do ateu prático e o ateu teórico.
Os primeiros são sensivelmente
gente sem Deus, que na vida prática não reconhecem a Deus como de
facto não existisse... todas as suas
cogitações são:
Não há Deus (Sl 10: 4). Os outros
são geralmente uma classe mais intelectual, e
baseiam sua negação da existência de Deus no
desenvolvimento de um raciocínio meramente
humano. Tratam de provar por meios que eles
consideram argumentos razoáveis e conclusivos
que não há Deus. 2- o agnosticismo. Esses crêem
que nem a Criação e nem os elegados fatos quan-

to à existência de Deus podem fazê-lo conhecido
realmente esses sómente crêem no que vê. Estes
jamais alcançarão a Bem-aventurança dita por
Jesus: Bem-aventurados os que viram e creram”
(Jo 20: 29). 3- o deísmo são aqueles que chegam a admitir que Deus
existe, contudo rejeitam por completo possibilidade da sua revelação à humanidade. Noutras palavras o deísmo, é a religião natural
baseada no raciocínio puramente
humano. 4- o materialismo Esse
declara que a única realidade é a
matéria.
Para um crente é dificil entender
como certas pessoas podem negar
a existencia de Deus. Professores
abalizados, cientistas, filósofos, pensadores, e até
certos teólogos refutam com veemência a ideia
da existencia de um Deus pessoa real e eterno;
fechando os olhos para as abundantes evidências
encontradas no livro da Sua lei - a BÍBLIA.
Que Deus vos abençoe. Raimundo Oliveira

A Voz de Portugal | 24 DE fevereiro de 2016 | P. 12

Anedotas

Loira despedida
Uma loira, depois de ser despedida da fábrica
dos M&M, chega a casa e conta a notícia ao marido.
- Porquê? – pergunta revoltado o marido.
Explica a loira:
- Imagina só que foi por causa que estava a deitar fora todos os W…
Filho ou arrancar dente?
Uma mulher no dentista, desabafa:
- Ai… já não sei o que é pior, se ter um filho ou
se arrancar um dente!
E diz o dentista:
- Bem, decida-se minha senhora! Que é para eu
saber como deva pôr a cadeira….
Apresentação dos advogados
No tribunal, um dos advogados para o outro:
- Você é um mentiroso!
O outro responde-lhe:
- E você é um vigarista!
Batendo com o martelo, o juiz diz:
- Bom, agora que ambos os advogados foram
apresentados, vamos prosseguir com o julgamento.
palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Horizontais: 1. A parte oculta de qualquer coisa. Folgar. 2. Espécie de grampo utilizado para prender folhas
de papel ou outros materiais (pl.). Rebordo do chapéu.
3. Parte mais larga da enxada. Pequena lasca. Suspiro.
4. Despido. Carrancudo. 5. Celebrar o ofício divino. Graceja. 6. Arrabalde. Limpar, esfregar com areia ou outro
pó. 7. Contr. da prep. de com o art. def. o. Escassez. 8.
O cachaço. Contr. da prep. em com o art. def. a. 9. Atmosfera. Porção mínima. Mulo. 10. Senão, dificuldade.
Marcar tempo ou prazo a. 11. Andamento alegre e vivo
(Mús.). Terreiro.
Verticais: 1. Raptador. Leito. 2. Dignidade militar entre os Turcos. Relativo a uma federação. 3. Progredir.
Mau hálito proveniente de certas perturbações digestivas. A si mesmo. 4. Transtornado do juízo. Designa cautela (interj.). 5. Forças Armadas (abrev.). Exasperar. 6.
Cova onde se juntam imundícies. O m. q. nitrogénio. 7.
Que tem forma de espira ou de caracol. A mim. 8. Elas.
Nomeada. 9. Caminhava. Substância azotada e cristalizada que é um dos princípios imediatos da urina. O p
grego. 10. Abadar. Grande massa de água. 11. Emanação. Ato ou efeito de tirar letras na escrita, raspando.

Carneiro: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade,
Estudo e Mistério. Amor: As suas obrigações profissionais podem
não lhe permitir estar tanto tempo com a pessoa amada, por isso,
aproveite de uma forma especial todos os momentos a dois. Viva
alegre e otimista! Saúde: Procure ter uma alimentação equilibrada. Dinheiro:
Poderão surgir novas perspetivas nesta fase, mas não se deixe levar pelos
impulsos. Números da Sorte: 8, 17, 11, 4, 2, 3
Touro: Carta Dominante: O 9 de Paus, que significa Força na Adversidade. Amor: Seja mais carinhoso com o seu parceiro. Procure
intensamente sentimentos sólidos e duradouros, espalhando em
seu redor alegria e bem-estar! Saúde: Opte por refeições ligeiras.
Dinheiro: Poderá realizar investimentos a título individual.
Números da Sorte: 8, 10, 24, 30, 32, 43
Gémeos: Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação.
Amor: Poderá ter de enfrentar uma forte discussão com alguém da
sua família. Que a sua Estrela-Guia brilhe eternamente! Saúde: O
cansaço poderá invadi-lo, tente relaxar.
Dinheiro: A sua conta bancária anda um pouco em baixo, seja prudente nos
gastos. Números da Sorte: 1, 16, 15, 24, 27, 31
Caranguejo: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem
longa, Partida Inesperada. Amor: A sua vida afetiva poderá ganhar
um novo rumo. Dê tempo ao tempo e acredite que é possível ser
feliz. Saúde: Cuide melhor da sua pele, está a necessitar de uma
limpeza facial. Dinheiro: Sentir-se-á preparado para realizar os projetos a que se propõe. Números da Sorte: 7, 8, 47, 41, 45, 3

Carta Deixada aos Portugueses por Eduardo
Prado Coelho, Antes de Morrer em Janeiro 2007 (1)
jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

T

eve a lucidez de nos deixar
esta reflexão sobre todos
nós, que bem merece uma leitura atenta! Isto dá para chorar de vergonha!
Precisa-se de matéria prima
para construir um país. A crença geral anterior era
que Santana Lopes não servia, bem como Cavaco,
Durão e Guterres. Agora dizemos que Sócrates não
serve, e o que vier depois de Sócrates também não
servirá para nada. Por isso começo a suspeitar que
o problema não está no trapalhão que foi Santana
Lopes ou na farsa que é o Sócrates. O problema está
em nós. Nós como povo. Nós como matéria prima
de um país. Porque pertenço a um país onde a esperteza é a moeda sempre valorizada, tanto ou mais
do que o euro. Um país onde ficar rico da noite para
o dia é uma virtude mais apreciada que formar uma
família baseada em valores e respeito aos demais.
Pertenço a um país onde, lamentavelmente, os jornais jamais poderão ser vendidos como em outros
países, isto é, pondo umas caixas nos passeios onde
se paga por um só jornal e se tira um só jornal dei-

xando os demais onde estão. Pertenço a um país
onde as empresas privadas são fornecedoras particulares dos seus empregados pouco honestos, que
levam para casa, fosse correto, folhas de papel, lápis, canetas, clips e tudo o que possa ser útil para os
trabalhos da escola dos filhos...e para eles mesmos.
Pertenço a um país onde as pessoas se sentem espertas porque conseguiram comprar um descodificador falso da tv cabo. Onde se frauda a declaração
do IRS para não pagar ou pagar menos impostos.
Pertenço a um país onde a falta de pontualidade
é um hábito, onde os diretores das empresas não
valorizam o capital humano. Onde há pouco interesse pela ecologia, onde as pessoas atiram lixo
nas ruas e, depois reclamam do governo por não
limpar os esgotos, onde as pessoas se queixam que
a luz e a água são serviços caros. Onde não existe
a cultura pela leitura “ onde os jovens dizem que
é muito chato ter que ler” e não há na consciência
nem memória politica, história nem económica.
Onde os nossos políticos trabalham dois dias por
semana para aprovar projetos e leis que só servem
para caçar os pobres, e arreliar a classe média e beneficiar alguns. Pertenço a um país onde as cartas
de condução e as declarações médicas podem ser
compradas, sem se fazer qualquer exame.

Sobreviver Desempregado
jmatos@avozdeportugal.com

jorge matos

P

ara quem sempre teve
um emprego e fica agora
sem ele, há todo um mundo
que se abate. Expetativas, sonhos, conflitos típicos, a forma de se fazerem as coisas, resultados esperados, rotinas, salário. Tudo, um mundo.
E muitas vezes, mesmo quando já o cenário se
abateu, ainda se continua a viver as coisas da
mesma forma antiga. É como se mente e corpo
não estivessem num mesmo lugar. Parte dessa vivência é aparentemente sem nexo. Vive-se frustrado. Tantos anos, tantos investimentos
e tantas responsabilidades, depois fica-se sem
nada. Como se não se pertencesse nem ali nem a
lado nenhum. Sobre isso, as espetativas dos outros, família, amigos e até pessoas menos chegadas que, vai na volta e metendo conversa, querem saber. Como estamos, como vai ser, quais os
próximos passos.
“É verdade. O mundo corre e nós com ele, mas
nem sempre do lado mais simpático. Poder-se-

Horóscopo

-ia dizer, que os tempos vão mudar, tempos melhores virão. Ou talvez no estrangeiro? Ou pelo
contrario vê-se que é mau, e quem está nesta situação passa um mau bocado, mas sobretudo um
mau interior. O de reconstruir um mundo inteiro,
como novos cenários, endereços, ideias, ações,
modos de pensar e como fazer as coisas. Estamos num novo mundo, e, isso implica como é
óbvio mudar. Essa mudança é a mais difícil e
passa em primeiro lugar, por aceitar a nova realidade e aceitar que nada ou quase nada do que
funcionava agora funciona da mesma maneira.
Pensa-se fazer um curso, usar algum tempo para
não fazer nada, aprender uma nova língua. O que
for, mas trabalhar para mudar, começando por
preencher de forma minimamente satisfatória os
dias que agora são diferentes, essa aceitação tem
uma outra vantagem que é a de aprendermos.
Por exemplo, tomamos mais consciência dos
nossos próprios comportamentos e percebemos
quais nos trazem mais vantagens.
Aprendemos, finalmente porque aceitando a
incerteza ficamos mais atentos a oportunidades, cientes de que a sobrevivência é um bem
essencial.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: O
seu cansaço pode prejudicar a sua relação amorosa. Procure estar
calmo. Não se canse vivendo agitado! Saúde: Procure não andar
tão atarefado. Dinheiro: Poderá ter problemas com a sua entidade
patronal. Seja audaz. Números da Sorte: 1, 8, 4, 10, 11, 6

Virgem: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto.
Amor: Uma pessoa próxima de si poderá mostrar uma faceta menos
agradável. O seu bem-estar depende da forma como encara os problemas. Saúde: Poderá sentir dores musculares. Dinheiro: Seja justo
numa decisão que poderá ter que tomar.
Números da Sorte: 8, 1, 14, 11, 17, 22
Balança: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, Escuridão. Amor: Tente pensar um pouco na sua relação,
e reflita bem se esta o faz feliz. É tempo de meditação. Ela é uma
energia da alma. Explore-a! Saúde: O stress e o excesso de trabalho
poderão trazer-lhe alguns problemas de saúde. Dinheiro: Poderá haver um
crescimento inesperado do seu poder material.
Números da Sorte: 2, 11, 14, 17, 27, 39
Escorpião: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor:
rejeite pensamentos pessimistas e derrotistas. Pratique o pensamento positivo e as ações construtivas agora! Saúde: Liberte-se da
pressão do dia a dia através da boa disposição. Dinheiro: Apesar
das divergências de opiniões no seu ambiente de trabalho, não desista dos seus objetivos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 4, 5, 9

Sagitário: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem
Inesperada. Amor: Um convite inesperado alegrará o seu dia. Que
os seus desejos se realizem! Saúde: Mantenha o otimismo e procure
manter a sua energia habitual. Dinheiro: Investigue as oportunidades
de emprego em empresas recentes.
Números da Sorte: 16, 25, 33, 42, 50, 61
Capricórnio: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: O convívio com a pessoa
amada estará favorecido nesta fase. Aproveite estes momentos e
esqueça todos os seus receios. Mantenha-se alegre e recetivo. A
Vida espera por si. Viva-a! Saúde: Fase estável, mas esteja sempre alerta.
Dinheiro: Os seus problemas poderão ser resolvidos, embora com lentidão.
Números da Sorte: 7, 10, 5, 22, 41, 1
Aquário: Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio.
Amor: Procure não esconder segredos ao seu melhor amigo. Que a
luz da sua alma ilumine todos os que você ama! Saúde: Evite adotar
posturas incorretas. Dinheiro: É possível que não consiga cumprir
um pagamento. Números da Sorte: 2, 19, 26, 34, 42, 54
Peixes: Carta Dominante: O Julgamento, que significa Novo Ciclo
de Vida. Amor: Sentirá necessidade de conhecer pessoas diferentes. Viva o presente com confiança! Saúde: Probabilidade de ocorrência de pequenos acidentes domésticos. Dinheiro: Altura de fazer
contenção de despesas. Números da Sorte: 17, 23, 44, 13, 26, 1
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Apple Recusa Acesso
A

FBI

poderia ser usada repetidamente, em quaisquer
dispositivos. No mundo físico era o equivalente
a dar acesso à chave mestra, capaz de abrir centenas de milhões de fechaduras – de restaurantes,
de bancos, de lojas, de casas...”, disse Tim Cook.
Segundo a ordem judicial emitida, a Apple
deverá providenciar ao
FBI “assistência técnica
razoável” para que aceda ao telemóvel, o que,
na prática, significa “pirateá-lo” para desativar
o sistema de segurança
que elimina os dados do
aparelho se não for introduzido o código correto após um determinado número de tentativas.
Se a Apple desativar
esta função, os investigadores federais podem
Os serviços de inteligência norte-americana tentar todas as combinações para o código de
(FBI) informaram a Apple que querem criar uma segurança pessoal sem receio de que se percam
“porta dos fundos”, porta essa que seria atraves- os dados. Tim Cook anunciou que vai apresentar
sada só esta vez. Uma “cantiga” na qual o líder recurso.
da Apple não vai: “Uma vez criada, essa técnica

Brexit
jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

E

ste termo, associado à
possibilidade do Reino
Unido sair da União Europeia (UE), tem estado em
voga nos últimos anos e em
particular nas últimas semanas, depois da
ronda de negociações que Cameron, primeiro ministro inglês, encetou com as entidades
europeias de modo a salvaguardar um trunfo
a favor da participação inglesa na UE depois
de ter prometido um referendo sobre este assunto aquando da sua última eleição.
Entretanto este referendo já foi marcado para
23 de Junho próximo, e Cameron acenará ao
eleitorado para votar “sim” baseado no acordo
a que chegou. Este acordo, cujo texto integral
ainda não se conhece até à hora a que escrevo
este artigo, vem, segundo afirmações do próprio Cameron, salvaguardar algumas questões
importantes para o Reino Unido no jogo sociopolítico europeu. Mas mais que as medidas de
proteção às regras de apoio social que os britânicos pretendem ver defendidas contra abusos por parte de uma imigração excessiva, ou a
salvaguarda da liberdade das suas instituições
financeiras, ou a defesa da liberdade de recusarem medidas decretadas por Bruxelas, julgo
estar em causa uma questão mais profunda: a
dificuldade explícita em entregarem parte da
sua soberania a uma entidade na qual não têm
peso efetivo devido ao número de associados.
Historicamente o Reino Unido nunca foi muito simpático a uma potência ou grupo de potências fortes na Europa. A sua soberania sempre foi um aspeto importante, na defesa dos
seus valores e culturas específicos, o que não
se pode criticar. O seu papel forte internacional foi um fator ainda mais crítico, papel esse
que numa Europa a 28 estados, é difícil de fazer
prevalecer. Naturalmente isso coloca alguma

requinho (requim)
Adjetivo masculino e feminino (requinha), bonito.
Pronunciação: rre-kêim
Exemplo: “Ah, tam requim.” (= “Ah, tão bonito.”)
corisco mal-amanhado
(côrisque malamanhäde)
Substantivo masculino e feminino (corisca mal-amanhada), safado, traquinas, travesso
Ex.: “Acäl rapá é um corisque malamanhäde!” (=
“Aquele rapaz é um corisco mal-amanhado!”)
Pronunciação: cô-rís-ke mála-ma-nhau-d’
Nota: “corisco” existe na linguagem popular e designa alguém esperto e vivo.
braçado (braçäde)
Substantivo masculino, amigo, colega, companheiro
Pronunciação: bra-ssä-d’
Exemplo: “Ei braçäde, vá bem?” (= “Ei amigo, tudo
bem?”)

SUDOKU
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pressão sobre os representantes políticos ingleses, ainda para mais quando a UE, que tem várias deficiências por se tratar de um projeto em
constante construção e desenvolvimento, falha
em mostrar as vantagens da sua existência junto dos cidadãos europeus. Mas mais grave do
que isso, tendo em conta que a UE é uma união
que como qualquer outra união, implica alguma perda de liberdade nacional em prol de um
ganho coletivo que por sua vez deve colmatar
ou até suplantar a perda de liberdade pessoal.
Não é por acaso que existe a máxima de que “a
união faz a força”, ou que “o todo vale mais que
a soma das partes”. Em qualquer união, se entramos nela com o único interesse de tirar partido de algum aspeto ou vantagens particulares
estaremos a minar essa união logo à partida que
estará condenada a se diluir.
Se o Reino Unido prefere manter-se, deve assumir isso e as suas ideias junto dos seus parceiros europeus, e respeitar se estes as aceitam
ou não. Estar num jogo de constante ameaça,
em que se exige mais e mais sem garantias futuras, não é saudável para o Reino Unido ou
para a UE. A meu ver este clima de instabilidade constante é pior que a definição de uma
saída, ou “Brexit”, pois nada nos garante que
nos próximos anos venha outro líder inglês fazer mais exigências usando a ameaça da saída.
“Comprar” a permanência do Reino Unido na
UE com estatutos especiais baseadas em exigências é pernicioso e abre precedentes perigosos, tornando-se assim uma caixa de pandora
pelo exemplo que dá a outros movimentos políticos de outras nações. No fim, o balanço entre
a liberdade coletiva de cada nação e do grupo
a que pertence deve ser respeitada, mas estas
devem compreender que no mundo atual, a soberania absoluta é uma utopia devido à interligação económica que existe. Estar numa união
forçados é também uma asneira, pois a contrariedade em estar num grupo que não se deseja
nada traz de bom para todas as partes.
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solução

Horizontais: 1. Raiz, Feriar. 2. Agrafos, Aba. 3. Pá, Raspa, Ai. 4. Nu,
Sisudo. 5. Oficiar, Ri. 6. Redor, Arear. 7. Do, Raleira. 8. Cerviz, Na. 9. Ar,
Átomo, Um. 10. Mas, Atempar. 11. Alegro, Eira.
Verticais: 1. Raptor, Cama. 2. Agá, Federal. 3. Ir, Nidor, Se. 4. Zaruco,
Vá. 5. FA, Irritar. 6. Fossa, Azoto. 7. Espiral, Me. 8. As, Renome. 9. Ia,
Ureia, Pi. 10. Abadiar, Mar. 11. Raio, Rasura.

posição da empresa da maçã é de tal modo
inflexível que contraria a ordem de uma
juíza federal para desbloquear o iPhone utilizado por um dos autores do tiroteio de dezembro, em San Bernardino, EUA (14mortos).

ao

dicionário micaelense
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A Festa do Chicharro com
Jorge Ferreira e a sua Banda
M

ais uma vez a Associação Saudades da
Terra Quebequente informou o jornal A
Voz de Portugal sobre a sua festa. No seu vigésimo aniversário tentaram, tudo por tudo,
de fazer um show para entrar na história da
nossa comunidade. O talentoso e “showman”
Jorge Ferreira com a sua banda vão pisar
Montreal e mais precisamente a grandiosa
sala da Igreja de St-Enfant de Jésus. Isto é a
prenda que esta associação faz para a sua XXª
Festa do chicharro em Montreal. Ao mesmo
tempo os organizadores desta grandiosa festa
agradecem a todos os seus colaboradores/patrocinadores que contribuíram para que este
evento fosse possível.

Um pouco de Jorge Ferreira
“Determinação, coragem e autoconfiança são
factores decisivos para o sucesso. Não importa
quais sejam os obstáculos e as dificuldades. Se
estamos possuídos de uma inabalável determinação conseguiremos superá-los. Independentemente das circunstâncias devemos ser sempre
humildes, recatados e despidos de orgulho”,
Dalai Lama.
É com esta citação que gostaria de falar sobre
Jorge Ferreira cuja carreira artística tive oportunidade de acompanhar desde o seu início, tímido e reservado, ninguém diria que na rampa de
lançamento estava aquele que hoje considerado
um autêntico embaixador da música portuguesa
no Mundo.
Não obstante, nunca deixou de ser a pessoa
simples e simpática que conheci então, não esquecendo nunca os amigos nem o caminho aqui
e ali espinhoso da sua triunfante carreira.
Nascido na Freguesia da Ajuda Bretanha, concelho de Ponta Delgada, Ilha de S.Miguel Açores, é o mais novo de seis filhos de Francisco
Ferreira e Maria Rosa Ferreira.
Desde muito novo demonstrou interesse pela
música e inscreveu-se na Filarmónica local, ain-

da no tempo da instrução primária. Já tocava alegremente o trompete e harmónica quando é informado pelos pais que tinha de os acompanhar
para os EUA deixando atrás cinco irmãos que só
mais tarde viriam fazer companhia à família.
Mas o seu destino estava traçado e uma das
primeiras editoras discográficas portuguesas em
Fall River contactam-no para fazer três grava-

quer que passe.
Jorge Ferreira tem anos de percorrer 16 a 20
países, o que se traduz em meio ano fora do país
onde vive e por vezes convidado por autoridades
americanas a cantar o hino nacional português
nos campeonatos mundiais de futebol, normalmente quando a seleção portuguesa joga nos
EUA. Hoje é conhecido em Portugal como um

ções em português. Na altura assina um contra- dos maiores artistas e compositores da música
to que dura três anos e estava aberto o caminho ligeira e popular portuguesa, com uma estimativa de mais de seis milhões de discos vendidos...
para novas fronteiras...
Caso raro na imigração e não só.
A atividade de Jorge Ferreira não se restringe
Uma nova estrela tinha nascido.
Hoje o nome Jorge Ferreira é conhecido em aos espetáculos. O tempo que lhe resta dedicatodo Mundo de expressão portuguesa. Solicitado -o ao seu estúdio de gravação equipado com a
pelos grandes empresários, comparece nas maio- eletrónica mais sofisticada do momento que lhe
res plateias do Mundo e é reconhecido como um permite produzir e gravar as suas próprias grados mais queridos artistas portugueses da atuali- vações bem como produzir e gravar as de outros
dade e aquele que mais saudade deixa por onde artistas locais e de outros países.
No seu brilhante reportório conta hoje com cerca de 40 discos gravados, destacando-se 30 premiados de disco de ouro, 14 platina, cerca de 600
canções da sua autoria e gravadas por si, assim
como também dezenas de canções que fez para
nomes como, José Ribeiro, Luís Manuel, Luís
Filipe Reis, Tony Carreira e muitos outros locais
e de outros países dando também aos mesmos a
oportunidade nos seus espetáculos onde começaram suas carreiras.
Do seu repertório destaco: Viva Fall River, Mãe,
Mãe Já Partiste, Os Olhos Da Minha Mãe, Carro Preto, Carro Branco, Caminhos Da Califórnia, Era Pouco e Acabou-se, A Chupeta, Como
Este Mundo Mudou, Papai, Açoriano De Raiz,
Um Velhinho Caminhava, Não Há Gente Como
a Gente, A Portuguesa É a Mais Linda, Nos Arraiais, Kumolinho, Tiro Liro À Minha Maneira,
Etc… Casado com Ivone Ferreira, tem duas filhas e um filho, Alison, Elizabeth e Jordan, todos
eles com inclinação para a música, pelo que não
seria de admirar se um dia os virmos todos juntos num grande espetáculo para os portugueses
espalhados pelo Mundo.
“A Associação informa que os bilhetes já
estão ESGOTADOS, e pedem a maior compreensão a todos! Muito obrigado!”

Bruno
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de Carvalho ataca
arbitragem. Desta vez do
FC Porto-Moreirense

O

presidente ‘leonino’ voltou a recorrer às redes sociais para criticar
Benfica, FC Porto e a comunicação social.

Bruno de Carvalho voltou a deixar duras
críticas à arbitragem, desta feita ao jogo
que colocou frente a frente FC Porto e Moreirense, com especial enfoque no lance da
grande penalidade sobre Maxi Pereira, que
deu o primeiro golo aos ‘dragões’.
Fazendo referência a esse lance, e relembrando o lance protagonizado do Jonas, na
vitória do Benfica sobre o Paços de Ferreira, o presidente ‘leonino’ refere que,
“em ano de Jogos Olímpicos o futebol

português tenta fazer os mínimos para a
disciplina de saltos para a água. Pelo menos já temos dois atletas apurados e pela
perfeição dos seus saltos ornamentais uma
medalha estará, com grande probabilidade, assegurada”. Bruno de Carvalho vira,
depois, baterias contra o Benfica, “uns podem oferecer 1120 jantares por época, dar
socos durante os jogos na cara dos adversários ou mesmo pisá-los propositadamente, simular penaltis, chamar nomes e quase
todos os elementos do banco de suplentes
passarem grande parte do jogo levantados
a gritar com tudo o que se mexe. Nada
disto interessa neste belo país à beira mar
plantado”.
“Grave, mas mesmo muito grave, é a
“cotovelada” que Slimani “deu” e que
mesmo estando lá a bola nenhum elemento da equipa de arbitragem estava a
ver. E claro, o crime de lesa-pátria de o
Presidente do Sporting CP dizer e escrever as verdades!”, termina, deixando,
ainda, críticas à comunicação social.

Exibição

de Casillas merece
grande destaque em Espanha

G

uardião teve algumas intervenções
de grande nível e a imprensa do
país vizinho continua atenta às exibições do antigo futebolista do
Real Madrid.
O Iker Casillas recebeu honras
de destaque no país vizinho depois da sua exibição no encontro
deste domingo, que terminou
com a vitória do FC Porto sobre
o Moreirense por 3-2. O guardião
espanhol esteve em grande ao
evitar os segundos – que acabaria mesmo por acontecer – e o terceiro golo
do Moreirense e as suas defesas foram fun-

damentais para manter o FC Porto no jogo
quando este se encontrava em desvantagem.
A Marca, diário desportivo madrileno diz
mesmo que “as suas defesas foram fundamentais para a reviravolta na partida”, resultado que
permita aos ‘dragões’ continuarem a “sonhar com a vitória na I
Liga”. “As intervenções de maior
destaque do capitão da seleção
espanhola aconteceram logo a seguir ao intervalo, quando manteve a sua equipa na luta com duas
defesas de mérito”, escreveu ainda o jornal
com grande expressão em Espanha.

Mitroglou imparável: Recorde do
Pantera Negra com 50 anos na mira

F

utebolista fez gosto ao pé em sete jogos consecutivos e já olha para União
da Madeira e Sporting com outro gosto...
As exibições de Mitroglou têm deslumbrado os adeptos do Benfica, uma vez que
o grego tem andado de pé quente e já marca
há sete jornadas consecutivas, tendo mesmo igualado o recorde de Óscar Cardozo,
que conseguiu marcar oito tentos em sete
jornadas do campeonato. O avançado de 27
anos está na melhor fase desde que chegou
ao Benfica e soma nove golos no espaço
de encontros já referido. Segundo dá conta O Jogo, depois do helénico ter atingido
os mesmos números conseguidos pelo paraguaio em 11/12, segue-se agora o objetivo de igualar a melhor época da carreira e
se aproximar de um registo de… Eusébio.
Esse mesmo, o ‘Pantera Negra’. Mitroglou
precisará de marcar frente ao União da Madeira para conseguir atingir os números

que granjeou no Atrómitos em 11/12 e para
conseguiu um feito que nenhum futebolista
do Benfica conseguiu nas últimas cinco décadas. Eusébio foi o último a fazer o gosto
ao pé em oito jornadas consecutivas, corria
a época 64/65. Conseguindo festejar diante dos Madeirenses, segue-se outro registo
impressionante de Eusébio, lenda do Benfica, que marcou em nove jornadas consecutivas. Foi há 51 anos e na altura o antigo
avançado das ‘águias’ conseguiu ‘faturar’
em nove jornadas consecutivas – entre a 5ª
e a 13ª. Atingir os números do ‘Pantera Negra’ é que parece algo muito complicado, já
que este fez nada mais nada menos do que
21 golos durante essas nove jornadas. Para
já Mitroglou leva nove tentos e para atingir o recorde de nove jornadas consecutivas
a marcar, precisará de fazer o gosto ao pé
no… dérbi com o Sporting, em Alvalade.

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

P

J

V

E

D

58
55
52
43
34
33
33
31
28
28
27
25
24
23
22
21
19
10

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
18
16
12
8
8
9
8
6
7
7
7
6
6
5
5
4
2

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

1
4
3
4
5
6
8
8
7
9
10
12
11
12
11
12
12
17

RESULTADOS

		

GS
14
17
17
18
27
36
33
29
41
50
29
46
30
41
37
30
41
41

próxima jornada

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

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

GM
49
63
46
41
33
35
33
31
35
30
22
33
16
28
25
16
22
19

26/02 Nacional 15:30 P. Ferreira
27/02 Boavista 11:15 Rio Ave
Arouca 13:30 Braga
E. Praia 15:45 V. Setúbal
28/02 Marítimo 11:00 Académica
Moreirense 11:00 Tondela
Benfica 12:00 U. Madeira
Belenenses 14:15 FC Porto
29/02 Guimarães 15:00 Sporting

P

J

V

E

D

59
55
55
52
50
49
49
48
45
43
42
40
39
39
38
37
36
36
35
35
34
34
31
23

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

18
14
15
14
13
13
13
14
12
11
12
11
9
9
9
10
9
10
7
9
7
9
8
4

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

8
4
6
7
7
8
8
11
10
10
13
13
10
10
11
14
13
15
10
14
11
15
16
16

GM GS
63
42
38
45
40
35
41
34
34
35
32
36
30
31
30
31
33
36
30
32
23
34
36
30

39
29
26
34
33
22
32
25
35
34
35
41
35
36
31
35
40
46
36
43
26
40
47
51

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
2-3
0-2
0-2
2-2
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
2-0
1-0
1-1
2-1
2-0
3-0
3-2
1-0
1-1
1-0
1-2
0-0
0-1
6-0
0-1
0-0

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 13:00
25/02 13:00
25/02 13:00
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