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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.: 514.252.5233

Agenda comunitária
Apelo à Comunidade

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

O mordomo das festas do Espírito Santo da Missão Santa Cruz está
a organizar um livro comemorativo sobre estas festas. Se você tem
fotografias das festas das edições anteriores, por favor enviar ao jornal
A Voz de Portugal, que é o mordomo este ano.

Jantar

dos

Jovens

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.

Assembleia Especial Extraordinária

Estimados membros da APES, vimos por este meio convidá-los a participar numa Assembleia Especial Extraordinária da APES que será realizada: Domingo 20 de março
de 2016 às 14h na sua sede situada no 6024 rua Hochelaga. Para mais informações:
514-254-4647

Iº Encontro

do Bife da Páscoa
Carlos Palma em colaboração com o Restaurante Casa Minhota, vem desta
forma, solicitar a publicação do seguinte evento: Iº Encontro do Bife da Páscoa a realizar-se no sábado, 26 de Março de 2016 no Restaurante Casa Minhota. Horário: 10h30, concentração dos convivas; 11h00 almoço composto
do tradicional Bife acompanhado de batata frita, arroz e salada regados com
bom vinho branco e tinto (incluído) e não faltará animação. Preço por pessoa 45 bifes. De referir que nesta tradição minhota só os homens podem
participar, mas excecionalmente em Montreal, as mulheres são bem-vindas!
Lugares limitados, faça já a sua reserva.
Carlos Palma (514) 961-0770; Rest. Casa Minhota (514) 842-2661

Associação Portuguesa do Canadá

FESTA DA MULHER

12 DE MARÇO de 2016 às 19h00

PRéMIO PARA O HOMEM MAIS BEM VESTIDO
de MULHER, animação júlio Lourenço.
30 mulheres. haverá sorteio.
ementa: entrada, sopa, bacalhau à apc.

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

Programa da semana
Quinta-feira 10 de março
- Arquiteto André Tavares no
CCA apresentou o seu
Livro da Anatomia dos Arquitetos.

Sábado 12 de março
- Matança do Porco na Casa dos Açores

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

Fondateurs | Fundadores
Elísio de Oliveira
José Simões Silvestre
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Editorial

Liberdade Cultural num Mundo Diversificado
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

É

natural que o respeito
pela diversidade, indagando políticas que induzam o
respeito mútuo, uma exigência
mais sólida do que o apelo à tolerância, aos
conflitos respeitantes às religiões, à língua, à
etnicidade e às tradições; esteja sempre como
premissa o respeito pela diversidade, assegurando o convívio colaborante que será o tecido das sociedades multiculturais do desenvolvimento humano.
As interrogações destinadas a dramatizar o apelo, todas lidam com enfrentamentos violentos e
duradouros, desafiantes das capacidades de intervenção ao dispor da arbitragem autoritária
dos regimes sociais e políticos. Trata-se antes
de mais, de impedir que os mitos raciais e da
alma, com uma história negra no passado dos
encontros das soberanias colonizadoras com os
povos que foram submetidos, sejam substituídos
por mitos culturais nascidos de uma perspetiva
determinista cultural, de partilha de poder entre
grupos culturalmente diversos.
A atração por uma época em que a relação das
forças sociais é menos desfavorável aos trabalhadores assalariados marca incontestavelmente um declínio da hegemonia neoliberal. Mas
reflete também a impotência estratégica de um
espírito lúcido. Para as forças vivas das grandes
revoluções, do combate feminista, das batalhas

sindicais, dos movimentos anticolonialistas, a
recusa do presente apela mais à invenção de um
futuro do que à restauração de um paraíso mais
ou menos idealizado.
O conhecimento das desilusões passadas e a
consciência das novas alienações empurram o
imaginário radical para a frente. Agora, ele bate
em retirada.
Estas expressões familiares, que antecedem a
análise dos recuos socioeconómicos que entretanto ocorreram, instalam maquinalmente uma
equivalência entre o combate contra o pensamento de mercado e o regresso às formas anteriores de regulação económica. Regresso a um
capitalismo industrial pretensamente benéfico,
mas pervertido pelo sistema financeiro, regresso

às formas de enquadramento e de controlo coletivos pulverizadas pela urbanização maciça e a
vida rural dos camponeses.
Um tal desfecho não era evidente num momento em que o futuro balançava entre socialismo e
social-democracia e não, como hoje, entre liberalismo e social-liberalismo.
Afinal se dermos cabo de todo o prazer no próprio processo da vida, que tipo de futuro estamos
a preparar para nós mesmos? Preservar o amor
no retorno da Primavera é um grande salto –
que acaba afinal, por ser o prazer no desfrute da
Natureza...E com um bocadinho de imaginação
pode fazer-se do cravo de Abril a flor portuguesa
da Primavera.

Sata Azores Airlines – Programa 2016/2017
11 de Março 2016 – 19 horas
Casa dos Açores do Quebeque
229 Fleury ouest, Montréal
A Casa dos Açores do Quebeque convida a
Comunidade Portuguesa de Montreal, para uma
apresentação do Programa Sata Azores Airlines
2016/2017. Para o efeito, estarão presentes o seu
Presidente, Dr. Paulo Menezes, vários
administradores assim como o Secretário Regional do
Turismo e Transportes, Dr. Vitor Fraga.

São todos bem vindos.
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casais da semana

Humberta Araújo
freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

S

ábado 5 de Marco, Humberta Araújo esteve em
Montreal e visitou a Escola Portuguesa de Laval e o
CICL, Centro de Integração e de Cultura Lusófona, a Escolinha Turminha do ABC a convite da Coordenação do Ensino Português em
Montreal, Inês Faro.
Humberta Araújo é mãe, escritora, artista, jornalista, e educadora. Nasceu em Vanderhoof,
British Columbia, filha de pais açorianos da ilha
de São Miguel, teve a oportunidade de apresen-

Évora teve apogeu
Já no tempo dos Romanos
E Sertório a elegeu
Capital dos Lusitanos !…
Por Visigodos e Mouros
Mais tarde fora ocupada
E com cercos duradouros
Aos Árabes conquistada.
Forte a cidade resiste
Difícil de conquistar
Mas El-Rei nunca desiste
Dela à c’roa vir parar !…
Nosso Rei promete dar
Ao Geraldo liberdade
Se o “Sem Pavor” triunfar
Tomando toda a cidade…

CICL

converte os “cookies” em “biscoitos” ora recorrendo às sedutoras histórias da sua infância,
estas ainda complementadas pela aprendizagem
dos jogos tradicionais com o tio Pedro.

“Três gerações representando diferentes papéis
convivem harmonizando a preservação do passado, em forma de ponte direta para as raízes na
figura da “vavó”, e a perceção do futuro próximo.”
Este livro merece estar em todas as escolas portuguesas, um livro magnífico em duas línguas,
ou seja, em português e inglês, uma linda prenda

poema da semana

Évora, Cidade Museu

no

tar o projeto “Baú da Avó” sobre os brinquedos
portugueses e completou a leitura do seu último
livro “SAUDADE”.
A história deste lindo livro, curta mas expressiva, comprova bem o papel dos avós na preservação da cultura portuguesa nos círculos da
emigração. A perseverança da avó que desperta na neta a vontade de falar português sempre
na sua presença e ir para a escola para aprender
português. De resto, os benefícios da influência
da avó decorrem da naturalidade das suas intervenções, ora corrigindo os anglicismos quando

E sem medo conquistou
As chaves com tal proeza
E a cidade entregou
À Coroa Portuguesa …
Évora hoje dá brado
Da história que ocorreu
P´las relíquias do passado
Hoje é Cidade Museu !…
Euclides Cavaco

para os avós oferecerem aos seus netos e netas
para alimentarem as nossas raízes e tradições e
o orgulho da nossa língua portuguesa, é o nosso
dever de passar os nossos valores e falar sempre
português com os nossos netos.
Para quem estiver interessado na compra
do livro, a Humberta estará pouco tempo em
Montreal.

Uma Anatomia

A Voz de Portugal | 9 DE março de 2016 | P. 5

do

Livro

de

Arquitetura

de Arquitetura. O livro será também lançado em
Lisboa, 15 de março e no Porto, 17 de março. O
Miguel Félix
lançamento ccontou com a presença de muitas
pessoas, onde a sala estava cheia, com a presença
livraria do Centro Cana- especial do cônsul geral de Portugal em Montreal,
diano de Arquitetura foi o Dr. José Eduardo Bleck Guedes de Sousa. Uma
palco do lançamento oficial Anatomia do Livro de Arquitetura relata a histódo livro do Arquiteto André ria da edição de arquitetura, é balizado por dois
Tavares. O Professor André Tavares licenciou- anos, 1851 e 1925, dois anos vintage, que “foram
-se e doutorou-se em Arquitetura na Universi- colheitas editoriais excecionais”, justifica o autor,
dade do Porto (2000-09), cidade onde nasceu citando depois várias publicações de arquitetura
em 1976. Desenvolveu estudos em instituições associadas a dois acontecimentos maiores na Euinternacionais, como a Escola Politécnica de ropa nessas datas: a abertura do Palácio de Crismfelix@avozdeportugal.com

A

Lausanne (Suíça), a Academia de Arquitetura
de Mendrisio (Itália), a Faculdade de Arquitetura de São Paulo (Brasil) e, mais recentemente, o Centro Canadiano de Arquitetura, em
Montreal.
O Professor André Tavares apresentou, em primeiro na cidade de Montreal, no passado 3 de
março de 2015, o seu último livro sobre arquitetura. livro tem por nome Uma Anatomia do Livro

tal no Hyde Park em Londres, para a 1.ª Grande
Exposição Universal, e a Exposição Universal
de Artes Decorativas de Paris. O autor pretende
explicar-nos a evolução temporal do mundo da
edição, mas também como os autores e os editores apresentam o mundo da arquitetura, com a
escolha das cores, da dimensão da página, com
a qualidade do papel. O livro está disponível em
inglês na livraria do Centro Canadiano de Arqui-

tetura, 1920 rua Baile em Montreal. Para edição
portuguesa, as pessoas são convidadas a entrar em
contacto com a livraria pelo 514 939.7028, eles
vão encomendar para você de Portugal. O Centro
Canadiano de Arquitetura publica normalmente
em francês e em inglês, o livro Uma Anatomia do
Livro de Arquitetura é o seu primeiro livro publicado numa outra língua.

Baile

da

Pinha

freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

N

o passado sábado dia 5
de março o tradicional
famoso e bem, à portuguesa
Baile da Pinha realizou-se na
bem decorada sala do Sport
Montreal e Benfica organizado pelo Rancho
Folclórico Campinos de Ribatejo.

Nathalie Marques deu as boas-vindas a todos
presentes e deu início ao jantar que estava muito
saboroso, carne de porco a Alentejana, servido
pelo Rancho Folclórico Campinos de Ribatejo,
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no

Sport Montreal

serviço rápido e muito bem organizado serviço
de 5 estrelas.
O objetivo do Baile da Pinha é de condecorar
o Rei e a Rainha, e, foi isto mesmo o que aconteceu ao dançar à volta
da Pinha carregada de
muitas fitas, muitas senhas foram vendidas, a
Pinha esteve a rodar por
muito tempo, a Pinha finalmente abriu pelo casal João Carvalho e Isa-

e

Benfica

bel Carvalho que foram coroados Rei e Rainha
os vencedores do prémio de um certificado de
200$ do Restaurante Portus Calle ou Cantinho
de Lisboa, oferecido por Helena Loureiro. Foi
sem dúvida um serão alegre com boa disposição,
o serão foi animado pelo DJ Memories e o amigo José de Sousa que nos encantou com as suas
belas músicas e voz que já não o ouvia há muito
tempo.
A Direção do Sport Montreal e Benfica é com- Valente - Vice Presidente, e Maria Fernandes posta por: Carlos Fernandes - Presidente, Acácio Presidente da Assembleia Geral.

Primeiro Campo de Treino do Fc Porto em Montreal
smartins@avozdeportugal.com

sylvio martins

A

primeira semana de março, do 29 de fevereiro até
4 de março, marca sempre os
pais através do Quebeque. É a
semana onde todas as escolas

através da província estão de férias durante uma
semana. Então vários organismos estão dispostos
a abrir as portas e dar um toque nestas crianças.
Este ano as crianças dos 4 aos 16 anos tiveram a
oportunidade, durante uma semana, de estar num
campo de futebol dos Dragões (Dragon Force),
para todos os níveis e com uma equipa técnica
profissional. Tony Carvalho, o grande organizador deste campo de futebol, com a ajuda do José

Luís Timóteo fizeram desta semana um sucesso
automático. Num breve encontro com o treinador
principal, Pierre Richard Thomas, um antigo jogador de FC Supra (Impact de Montreal), conseguiu organizar um campo muito bem equilibrado
com um equilíbrio entre novas técnicas e exercícios eficazes que oferecem uma mais valia para
cada criança presente. Um campo aberto das 9h
às 16h e muito bem acompanhado por uma equipa
de assistentes, e uma equipa formidável na cozinha. Parabéns por esta iniciativa.

Jantar
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de

Angariação

abranco@avozdeportugal.com

antero
branco

O

jantar de sopas e cozido
do Espírito Santo,
que se realizou no
passado sábado,
na Associação Portuguesa do Espírito Santo, teve como objetivo
angariar fundos para a festa em
louvor do Divino, que se realiza
no início de Maio.
Com a sala completamente esgotada, os amantes deste tipo de
refeição, que os nossos amigos
quebequenses lhe chamam de “pot-au-feu”, foi confecionada, desta
vez, pela senhora Luísa Galego e
por toda uma equipa que colaborou.
Ao iniciar o jantar, a Filarmónica
do Divino Espírito Santo de Laval
interpretou, fazendo com que as
pessoas se levantassem, em sinal de
respeito, o “Hino do Espírito Santo”
e outros trechos alusivos à ocasião.
Logo de seguida, Fábio Marques,
com o seu entusiasmo e simpatia
de sempre, agradeceu a amabilidade e generosidade da Filarmónica e
dos devotos do divino, por se terem
deslocado em tão grande número.
Agradeceu igualmente, várias pes-

soas que de uma maneira ou de outra contribuíram para o sucesso da
festa, ao Eduíno Martins, fundador
da associação, Ivone Toste Álamo,
viúva do saudoso José Álamo, Paulo Jorge Couto, Décio Cardoso, António dos Santos e, ainda a várias
outras, que não consegui anotar o
nome.
Foram as primeiras sopas do ano.
Creio que já havia saudade. Na
mesa em que me encontrava, devorou-se, duas tigelas e por duas oca-

de

siões, a Maria Dias trouxe-nos uma
travessa com cozido.
A boa disposição e a alegria na
sala era contagiantes. Os nostálgicos do conjunto Sparkles estavam
radiantes. O Tony de Sousa, quarenta anos depois, nada perdeu do seu
charme e do seu estilo de animador.
José Melo, acordeonista do Rancho
Português de Montreal, continua a

Fundos

em

Hochelaga

familiares e amigos, a sua gradua- Dois dos membros do extinto conção da escola de enfermagem. Mui- junto Origens, Jorge e Sylvie Pitos parabéns.
mentel , estavam cheios de saudaEm 13 de Janeiro de 1979, foi o des dos tempos em que animavam
conjunto Sparkles que animou, a
boda do casamento da Celeste e
do Feliciano Ferreira. Tony Sousa,
surpreendeu-os. Convidou o casal à
pista de dança e dedicou-lhes a mesma melodia com que eles abriram o

aquela sala. A nossa amiga, Suzy
de Oliveira comentou, dizendo ter
sido uma linda festa e que o serão
foi repleto de excelentes memórias
de outrora.
Bravo aos Sparkles e à Associação Portuguesa do Espírito Santo.

nos surpreender como baterista, até
parecia estarmos a ouvir o “Ringo
Star”. José Moniz, que habitualmente o ouvimos na guitarra portuguesa, nas noites de fado, impressionou com a sua guitarra elétrica.
O simpático Libério Lopes, um dos
melhores violas baixo dos anos setenta, não perdeu a magia e o talentoso João Benevides, o homem do
teclado, continua com a mesma elegância do tempo do conjunto Reality.
Até eu, dei dois passos de dança.
Um cha, cha, cha, com a bailarina
Graça Cândido e outro mais suave
com a Dona Maria Mendonça, incontestável admiradora dos Sparkles, que se deslocou a Hochelaga na
companhia de duas das suas filhas,
também fãs do grupo.
A simpática Natália Freitas, aproveitou a ocasião, para celebrar com

baile. Um momento muito emocionante e aplaudido pelo público.
O Fábio Marques, Ricky Leite e o
Michael Costa, convidam desde já,
toda a comunidade, para a festa em
Louvor do Divino Espírito Santo,
que terá lugar nos dias 6, 7 e 8 de
maio. Contam com o vosso donativo para a festa. Basta passar em
Hochelaga ou então telefonar para o
Fábio para o número 438 930-1000.

INglês básIcO
INfOrmAÇõEs pArA INscrIÇõEs
14, 15, 16 E 17 DE mArÇO DE 2016
DAs 9H às 11H E DAs 17H às 19H
Custo: 100$ pagamento completo (DINHEIRO, DEBIT, CARTÃO DE CREDITO)
Inclui os livros necessários para os cursos
Manhã de segunda à sexta-feira:
Do 4 de abril até 29 de junho de 2016 Das 8h45 às 12h45
tarde de segunda à quinta-feira:
Do 4 de abril até 29 de junho de 2016 Das 17h30 às 21h30
umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA NO
(ORIgInAl unICAMEntE) É ExIgIDO:
Cartão de segurança médica
ou Carta de condução ou Fatura Hydro
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Tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa
O

futuro Presidente da República, Marcelo
Rebelo de Sousa, vai tomar posse a 9 de
março. O dia começará às 9h00 no parlamento e terminará cerca de 12 horas depois com
um concerto para jovens, com o hino nacional
cantado pela fadista Mariza.
De acordo com a agenda provisória que o Presidente eleito disponibilizou à agência “Lusa”,
estão previstos seis os momentos. Numa cerimónia que será idêntica à de há dez anos – quando
Cavaco Silva substituiu Jorge Sampaio -, prevê-se que o Presidente da República cessante faça
a sua última revista às tropas, e intervenções do
presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues, e de Marcelo Rebelo de Sousa,
já depois da cerimónia de juramento, que o tornará o 19.º Presidente da República Portuguesa.
A chegada dos convidados e figuras estatais
deve começar por volta das 9h00. Espera-se que
primeiro-ministro, António Costa, chegue pelas
9h30. Já o chefe de Estado eleito, Marcelo Rebelo de Sousa, é esperado cinco minutos depois,
e Cavaco Silva, ainda chefe de Estado, chegará
pelas 9h45. No parlamento, e depois da cerimónia de posse, está ainda prevista uma sessão de
cumprimentos que, apesar de a lista de convidados ainda não ter sido divulgada, deverá ser mais
curta que a de Cavaco Silva há uma década.
Do Palácio de São Bento, Marcelo Rebelo de
Sousa seguirá para os Jerónimos onde fará a tradicional deposição de flores no túmulo de Luís
de Camões e, como novidade, também no túmulo de Vasco da Gama.
O novo Presidente da República entrará, de
seguida, pela primeira vez nessa qualidade no

Palácio de Belém, onde haverá também um cerimonial de boas-vindas. Em Belém, Marcelo terá
um almoço com um conjunto de individualidades do país. Segue-se uma celebração ecuménica
na Mesquita de Lisboa, que contará com a participação de diversas confissões religiosas. Por
volta das 18h00, decorrerá a também habitual
cerimónia no Palácio da Ajuda, onde Marcelo
Rebelo de Sousa irá condecorar Cavaco Silva,
seguindo-se a sessão de cumprimentos. O último

Óscar

B

ponto da agenda do novo chefe de Estado para 9
de março está marcado para as 20h00, na Câmara Municipal de Lisboa, com um concerto dedicado à juventude na Praça do Município, no qual
estão previstas as participações de José Cid, Paulo de Carvalho, da fadista Mariza – que cantará
o hino nacional – e ainda atuações de Anselmo
Ralph, HMB, Pedro Abrunhosa e Diogo Piçarra.
No dia seguinte, decorrerá a receção ao corpo diplomático no Palácio da Ajuda.

de melhor destino vai para a

ali, Barbados, Maldivas, Maurícias,
Seychelles e Zanzibar são alguns dos melhores lugares do mundo em termos de turismo quando a escolha recai sobre um destino
insular. No entanto, apesar de serem mundialmente conhecidas, estas ilhas não chegaram
ao pódio dos World Travel Awards. A edição
de 2015 decidiu eleger a Madeira como a
grande finalista na categoria de World’s Leading Island Destination – um lugar que no ano
passado tinha sido ocupado por Bali, na Indonésia, e que em 2013 e 2012 tinha distinguido
as Maldivas, depois de três anos consecutivos
de liderança das Maurícias.
A Secretaria Regional de Economia, Turismo e
Cultura emitiu um comunicado a explicar que a
Madeira foi distinguida no sábado à noite, numa
cerimónia que decorreu em El Jadida, Marrocos, para premiar a excelência, as marcas e os
locais que se destacam, nas diversas regiões do
globo, ao nível da indústria do turismo. Criados
em 1993, estes prémios são conhecidos como

Madeira

os “óscares do turismo” e a votação é realizada online, tanto pelo público em geral como por
profissionais do sector do turismo. O Dubai foi
considerado o melhor destino do mundo, as Maldivas o melhor destino de praia e Hong Kong a
melhor cidade para uma escapadela. “A votação
que premiou o destino Madeira incluiu cenários
paradisíacos como Bali, Barbados, Creta, Ilhas
Cook, Jamaica, Maldivas, Maurícias, Santa Lúcia, Sardenha, Seychelles, Sicília e Zanzibar”,

destaca a Secretaria Regional de Turismo, citada
pela Lusa.

Francisca Reis
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homenageada em

fazem parte das nossas Associações, Grupos Folclóricos, Marchas, Bailinhos, Filarmónicas, Fessylvio martins
tas Religiosas, Eventos Culturais e Sociais, Artes,
ostaria de vos informar Media, Rádio, Jornal, as esposas, namoradas,
sobre uma notícia para companheiras, amantes, colegas e ajudantes dos
os nossos leitores. A nossa dirigentes e membros que fazem no seu dia a dia
querida colaboradora, Francisca Reis, foi homenageada
ontem, em Toronto, no “Federation of Portuguese-Canadian Business & Professionals”
para o “9th Annual Women’s Day Luncheon”.
Apesar de ser colaboradora deste jornal, ela
implica-se na rádio Centre-Ville com o programa
Hora Açoriana, 1500 projetos através da comunidade, ajuda todos, e é uma empresária e profissional sensacional. E dedico este artigo a ela, um
dos primeiros artigos que ela escreveu para este
jornal. Parabéns Francisca.
DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Mulheres de todas as Raças, Negras, Brancas,
ou Amarelas, Católicas, Judaicas ou Muçulmanas, Jovens ou Idosas, não importa, no 8 de Março celebramos todos os direitos adquiridos pelo
sexo feminino. Foi neste dia, 8 de Marco 1857,
que pela primeira vez, as operárias de uma fábrica de têxteis, em Nova Iorque entraram em gre- uma luta diária na defesa da nossa cultura e pela
ve. MULHER UM SER INEXPLICÁVEL: “Deus dignidade da Mulher Portuguesa, um Bem Haja.
quando criou a Mulher soube muito bem o que Mas sobretudo somos mulheres um pouco de tudo
estava a fazer.” MULHER MÃE: é capaz de dar como todas as outras mulheres: A Beleza da Mua sua vida pelos seus filhos. É isto a força de ser lher não está na maneira como ela se arruma ou
na roupa que ela veste, mas sim na maneira que
MÃE.
MULHER IMIGRANTE: é Mulher Guerreira, ela é, o Amor e o Carinho que mostra. Mulheres
é Mulher Batalhadora a lutar sempre pelas suas conquistadoras e vencedoras, vaidosas e charraízes. A todas as Mulheres Açorianas, Continen- mosas, elegantes e repletas de inteligência. Mutais, Madeirenses, Quebequenses, ou outras que lheres delicadas, calmas, agitadas e lentas, Musmartins@avozdeportugal.com

G

Toronto

lheres alegres, duras, fracas, fortes e lutadoras.
Mulheres respeitosas, honestas, humildes, justas
e puras. Mulheres sensíveis, sensuais, sinceras, A
Mulher sabe o que faz, a Mulher tem talento, tem
o dom de ser encantadora e atraente. Mulher gere
orçamento familiar e distribui paixão, meiguice
e força. E ainda tem que ser forte, para dar os
ombros para quem neles precisa chorar. A mulher
é capaz de amar, perdoar, trabalhar, conquistar e
vencer, A Mulher sabe viver, ganhar, perder, sofrer, recomeçar e ser feliz.
A Mulher enfrenta barreiras, batalhas, obstáculos e tudo mais.
A mulher é vaidosa, independente, corajosa, não
tem medo de lutar e realiza seus sonhos e seus
objetivos.A Mulher cresce em sabedoria com idade, pois a sabedoria é uma bênção para todos
nós, crescemos corrigindo os nossos erros e melhorando as nossas ações.
Que cada Mulher faça o que deve fazer com amor
para que a paz e o amor estejam sempre presentes
nas nossas vidas. “Feliz do Homem que, por um
dia só, saiba entender a alma da MULHER”.
“TENHO ORGULHO DE SER MULHER”.

Dia

da

Mulher
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lsaraiva@avozdeportugal.com

Luiz Saraiva

A

cho que não vale a pena
a mulher libertar-se para
imitar os padrões patriotas que
nos têm regido até hoje. Ou valerá a pena, no aspeto da realização pessoal, mas não é isso
que vem modificar o mundo, que vem dar um
novo rumo às sociedades, que vem revitalizar a
vida. Ora bem, a mulher deve seguir as suas próprias tendências culturais, que estão intimamente
ligadas ao paradigma da Grande Mãe, que é a grande reserva, a eterna reserva da Natureza, precisamente para os impor ao mundo ou pelo menos para
os introduzir no ritmo das sociedades como uma
saída indispensável para os graves problemas que
temos e que foram criados pelas racionalidades
masculinas. É no paradigma da Grande Mãe que
vejo a fonte cultural da mulher; por isso lhe chamo
mactrismo e não feminismo. Este texto foi escrito
por NATÁLIA CORREIA. Gosto muito desta posição, parece-me que a expressão feminismo é um
muro, que faz influências nos governamentos e nos
organismos em geral. A consequência para mim é
evidente. O pensamento de haver tantos homens
que mulheres nas profissões advém um desastre.
Em vez de se empregar uma pessoa pelo valor
máximo que ela tenha emprega-se para equilibrar
o número mesmo se o seu valor não corresponde à
necessidade do organismo. Vê-se isto nos governos, nos medias, nos jornais, etc. desapareceram
personalidades notáveis da circulação. Não pensem que eu prefiro trabalhar com homens. Desde
que cheguei ao Quebeque que somos parceiros eu e
a minha mulher. Posso afirmar sob palavra de honra que nunca teria conseguido fazer o que fiz sem
a minha esposa Podem verificar no web. Todos os
textos que escrevemos (250 e tal peças de teatro)
e que publicámos foram todos escritos pelos dois.
Acabo com um pensamento conhecido, (ATRÁS
DE TODO HOMEM CÉLEBRE HÁ EM GERAL
UMA MULHER QUE O SUPORTA)... Bom dia
das mulheres, para mim, portuguesas de preferência.

padaria

Câmbio do dólar canadiano
1 de março de 2016
1 euro = cad 1.479380
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

importadores

restaurantes
TRAGA O
SEU VINHO

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

LE Grill
Tasquaria

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

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

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

T.: 514.668.6281

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

restaurantes

111 St-Paul Este.
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

assure-toi.ca

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca
Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

www.solmar-montreal.com

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

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665
A mercearia das famílias portuguesas

www.acaixa.ca

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

5938 St-Hubert (Rosemont)
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797
ANTÓNIO RODRIGUES
Cel.: 514.918.1848
NATÁLIA SOUSA
Cel.: 514.918.1841
Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
contabilista

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

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

GRANITE
LACROIX INC.

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

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209
eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

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

514.522.5175

traduções

serviço Impecável

Tel.: 514.943.7907

aluga-se
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 espaçoso todo mobilado entre o metro St-Laurent e Place-des-arts.
514-508-7095
serviços
Renovações Ferreira Inc.
Servindo a comunidade, fazemos renovações, casa
de banho, cozinhas, gybroc, pinturas, e muito mais.
Orçamento gratuito. R. Ferreira: 514-655-7168

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
Renovação | Manutenção | Reparações
Fazemos de tudo, pintura, cozinha, sala de
banho, subsolo, etc. 438-396-8160
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EMPREGOS

EMPREGOS

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. 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 uma pessoa para trabalhos gerais a tempo inteiro para
uma mercearia. Deve falar inglês, salário de base
10.50$. Consiste na entrega de mercadoria ao domicílio e arrumar as prateleiras. 514-998-4526
Precisa-se de empregado de cozinha tradicional portuguesa a tempo
inteiro com experiência.
514-849-0646

Precisa-se de uma senhora
para fazer limpeza para trabalhar 2 vezes por semana
durante a tarde com experiência. 514-291-7623
Precisa-se de cozinheiro/a
para trabalhar na grelha
com exp. a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
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
Precisa-se de caixeiras (2
dias por semana e fim-de-semana), fale francês e
precisamos de uma pessoa
para trabalhar na grelha.
Bom salário. 514-688-1015

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

Companhia bem
estabelecida
especializada em
“Pavé-Uni”.
Precisamos de um
assentador de pedras
(unistones) com um
mínimo de 5 anos
de experiência.
Salário muito
interessante.

Contacte-nos
514-354-6555
Deixe uma
mensagem

Precisa-se de senhora para fazer limpeza em Boisbriand a tempo inteiro ou parcial. Deve falar um
pouco de inglês ou espanhol.
450-434-0347 (inglês) ou
450-433-7805 (espanhol)

MEMORANDUM
1º ano de saudade

Américo Do Couto Grilo
Renovam com profunda saudade
a missa do 1º ano em sufrágio
pela sua alma, que vai se realizar
no domingo 13 de março de 2016,
pelas 9h00, na Igreja de Nossa
Senhora de Fátima em Laval.
A família, muito sensibilizada, vem
por este meio, agradecer a todas
as pessoas as muitas provas de
carinho e amizade, bem como a
todas aquelas que, por qualquer
forma, lhe tenham manifestado o
seu sentimento de pesar por tão
infausto acontecimento. A todos
um sincero Obrigado e Bem-haja.

Companhia de paisagismo precisa de homens com
experiência para colocação de “Pavé-uni”, muros em
blocos, e outros trabalhos de paisagista.
Carlos: 450 641-7389 ou 514 554-0213
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.
Companhia de paisagismo precisa de homens para
trabalhar em “pavé-uni” e cortador de pedra com experiência, e, também uma pessoa para assistir nestas
tarefas. Deve ter um carro. Salário segundo experiência. 514-240-1535

Companhia em “Pavé-uni” e asfalto
está a procura de empregados cortes
de “pavé” e cavar a terra.
Deve ter Classe 5 com um
mínimo de 2 anos de experiência.
Vincent: 514-804-8789
Precisa-se de senhora para fazer limpeza de uma
casa . Deve falar inglês or francês a tempo parcial
com experiência.
Sra, Risky 514-270-4505
ou 512-241-7776

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 da 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

comunicado
Romaria sexta-feira Santa
dia 25 de março de 2016
Informa-se toda a comunidade Portuguesa da Cidade de Montreal que estão abertas as inscrições para
a Romaria do dia 25 de março de 2016 Sexta-feira
Santa. É favor comunicarem com o Mestre dos Romeiros: Duarte Amaral pelo telefone 450-625-7053. As
reuniões preparatórias terão lugar nos seguintes dias.
Dia, 13 de março de 2016 às 16h00 em Laval, no Salão da Missão de Nossa Senhora de Fátima em Laval,
rua Favreau. Dia, 20 de março de 2016 às 16h00 no
Salão da Missão de Nossa Senhora de Fátima, rua
Favreau em Laval. Venha caminhar connosco na Fé
de Jesus Cristo, e de Nossa Mãe Maria Santissima,
sexta-feira Santa dia 25 de março de 2016 com partida
da Missão de Nossa Senhora de Fátima de Laval pelas 7h00 da manhã, com chegada à Missão de Santa
Cruz pelas 14h15 da tarde. Obrigado pela vossa colaboração. Mestre Duarte Amaral

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
jckgoncalves@hotmail.com
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 Natureza Essencial De Deus
A
vida de Deus está intimamente ligada ao
próprio facto da sua existência, abordado nas duas lições anteriores.
Há coisas que existem e, no entanto, não têm vida; mas Deus
não só existe. Ele é vivo; Ele
possuí vida. Ou melhor, Ele é a
própria vida (Jo 5: 26 ). Deus é
espirito. Sim, com personalidade
plena. Ele pensa, sente, fala, podendo assim ter comunhão direta
com Suas criaturas, feitas à Sua
imagem e semelhança. Sendo
Espírito, Deus não está sujeito
às limitações às quais estão sujeitos os seres humanos dotados
do corpo físico. Sua pessoa não
se compõe de nenhum elemento material, e,
portanto, não está sujeito às condições naturais de existência; não pode ser visto com olhos

físicos nem apreendido pelos sentidos naturais.
Deus é uma pessoa real, mas de natureza muito
e muito infinita que não se pode apreendê-lo
plenamente pelo conhecimento humano, nem tão pouco se
pode descrevê-lo em linguagem
plenamente compreensível ao
mortal. Portanto quanto à sua
natureza, Deus existe como um
ser essencialmente espiritual,
mas dotado de personalidade
plena. Ao contrário das divindades veneradas pelo paganismo, o
“nosso Deus” é o Criador de todas as coisas e Israel é a vara da
sua herança...Deus é espirito infinito, eterno e imutável em seu
ser, é sabedoria e poder, é santidade e justiça,
é bondade e verdade. Irei continuar. Que Deus
vos abençoe. Raimundo de Oliveira
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Anedotas
Viúva de três maridos
Duas amigas conversam:
- Então amiga, de luto novamente?
- É verdade… Estou viúva pela terceira vez! – Responde
a segunda.
Diz a primeira ainda em choque:
- Não me diga! Que triste sina a tua…
Explica a segunda:
- É verdade! O primeiro morreu porque comeu cogumelos venenosos…
- Que horror! E o segundo? – pergunta interessada a
primeira.
- O segundo coitadinho, também! Resolveu comer cogumelos venenosos e… – diz a mulher.
- Que desgraça! E o terceiro? – pergunta a amiga.
Explica a mulher:
- Esse foi com um traumatismo craniano.
- Algum acidente? – Diz a primeira.
E responde a mulher:
- Não! O sacana não quis comer os cogumelos, tive de
lhe dar com a frigideira nos cornos!
Terramotos no Brasil
Dois amigos conversavam e diz um:
- Por que é que não há terremotos no Brasil?
E responde o outro desinteressado:
- Bom… deve ser porque nem a terra os engole!

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. Dança. Quatro mais um. 2. Colocar-se entre. A unidade. 3. Tenho conhecimento. Sobre
(prep.). Salto brusco. 4. Víscera dupla. Cheiro agradável.
Existes. 5. Caminhava para lá. Tornar-se azedo. 6. Qualquer cerimonial. Modo de atuar. 7. Peça musical para
instrumentos, em que as partes divergem em carácter e
andamento. Contr. da prep. de com o art. def. a. 8. Sexta nota da escala musical. Armazém em forma de torre
para substâncias sólidas. Auroque. 9. Red. de grande.
Indivíduo do povo (fig.). Proteção (fig.). 10. Designa dor,
admiração, repugnância (interj.). Enamorado. 11. Sugar
(o leite) da mãe ou da ama. Concerto musical de noite.
Verticais: 1. Bismuto (s.q.). Graceja. Um, entre dois ou
mais. 2. Desejar ardentemente. Composição musical para
uma só voz por vezes acompanhada de coros. 3. Parcela.
Terceira vogal (pl.). 4. Norma social. Cerimónia pública e
solene (pl.). Sódio (s.q.). 5. O espaço aéreo. Transformar
o oxigénio em ozono. 6. Epiderme. Acolá. 7. Contrato por
empréstimo em que a coisa emprestada deve ser restituída em si e não pode haver restituição de coisa do mesmo
género. Eles. 8. Avançar. Classe, estirpe. Altar cristão. 9.
Batráquio. Servir-se. 10. Carruagem fechada de dois lugares. Conteúdo de um odre. 11. Folhoso. Contr. da prep.
a com o art. def. o. Alternativa (conj.).

Carneiro: Carta Dominante: o Imperador, que significa
Concretização. Amor: Poderá despertar a atenção daquela pessoa que tem debaixo de olho há muito tempo. Nunca
desista dos seus sonhos! Saúde: Pode sofrer algumas dores musculares. Dinheiro: Poderá ter alguns gastos extra, previna-se. Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

Pode

mas não deve

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

M

aria Luís Albuquerque, ex-ministra das
finanças do governo de Passos de Coelho, e antes disso
secretária de estado do tesouro quando Vítor
Gaspar era o ministro das finanças, foi e é
a protagonista de um eterno dilema político
em Portugal: passagem de políticos para altos quadros de empresas privadas.
Maria Luís Albuquerque aceitou um cargo de
diretora não executiva para o comité de auditoria e risco na empresa financeira (compra e
gestão de dívida) Arrow Global, sediada em
Londres, empresa esta que tem como clientes o
Banif, BCP, Santander e outros. Enquanto isso
mantém o cargo de deputada na assembleia portuguesa. Mas vamos por partes.
O que é isso de diretor(a) não executivo(a)?
Como ouvi dizer uma vez um professor do
ISEG (Instituto Superior de Economia e Gestão), todos os diretores são executivos, mesmo
aqueles que são denominados de “não executivos”. A principal diferença é que os “não
executivos” não interferem na gestão diária da
empresa, mas atuam noutras áreas igualmente
importantes a nível estratégico. Para além disto supervisionam o desempenho dos diretores
“executivos” assegurando-se que os objetivos
são cumpridos e que os riscos mantém-se dentro dos limites previamente definidos. Os diretores “não executivos” trazem um know-how
fruto da sua experiência e rede de contactos assim como uma objetividade imparcial devido a
estarem fora da rotina diária da gestão por forma a apoiar uma empresa no seu posicionamento estratégico e desenvolvimento. Legalmente
obedecem a regras e têm responsabilidades similares aos “executivos”.
Desta forma, uma empresa que contrata um

Silva, Langelier & Pereira inc.
Seguros gerais

www.os50anos.com

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

Horóscopo

elemento “não executivo” para o seu quadro de
diretores, procura acima de tudo alguém com
qualidades pessoais, conhecimento e relações
externas capazes de dar um contributo positivo para a empresa. Aqui entra a questão chave:
até que ponto os políticos, que têm o privilégio
de ter acesso a informação confidencial e contactos importantes, podem aceitar cargos dessa
natureza? Quais os limites? No caso português,
aparentemente Maria Luís Albuquerque não
terá ultrapassado qualquer limite legal, ainda
que o seu caso esteja a ser avaliado pelo parlamento português à hora a que este artigo é escrito. Mas a legalidade ou não, que depende dos
valores culturais de cada povo, pode estar mais
ou menos distante dos valores éticos.
Em qualquer sociedade, o comportamento humano está mais ou menos próximo dos valores
morais (que não são necessariamente os valores
das instituições religiosas) quanto mais ou menos essa sociedade é evoluída. Entre estes dois
níveis, e de uma forma simplificada poderemos
colocar as leis elaboradas e aprovadas pela
sociedade, que estão escritas em decretos, e a
ética, que até pode ter regulamentos mas que
quase sempre não tem consequências legais
ou formais. Quanto menos existentes são estes
dois níveis numa sociedade, mais evoluída é
esta pois o comportamento dos indivíduos que
a compõe aproxima-se bastante do comportamento moral de princípios universais.
Do caso em pauta, ao contrário de alguns
comentadores que afirmam tratar-se de um
problema político, eu discordo totalmente
pois acho que trata-se sim de um problema
ético revelador da sociedade portuguesa. O
oportunismo pessoal de Maria Luís Albuquerque é revelador que a sociedade portuguesa valoriza e está tomada de assalto pelo
oportunismo que se substituiu ao mérito e à
ética comportamental: legalmente pode mas
eticamente não deve!
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

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: a Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro que está
carente. Que o amor esteja sempre no seu coração! Saúde:
Vá ao médico, nem que seja por rotina. Dinheiro: Seja mais
exigente consigo, só assim conseguirá atingir o sucesso tão desejado nesta área da sua vida. Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

Sagitário: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que abusem da
sua boa vontade. Que a sabedoria infinita esteja sempre
consigo! Saúde: Possíveis dores em todo o corpo. Dinheiro: Cuidado com os grandes investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

Touro: Carta Dominante: os Enamorados, que significa
Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem medo
de não ser correspondido. Aprenda a trazer para a luz o
melhor do seu ser! Saúde: Cuidado com o calor, proteja
a sua pele. Dinheiro: Modere a possível tendência para gastar
desenfreadamente. Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

Virgem: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa
Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma relação de amizade poderá tornar-se mais séria. Abra o seu coração para
o amor, seja feliz! Saúde: Consulte o seu médico e faça
exames de rotina. Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

Capricórnio: Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Alguém que lhe é muito
chegado pode desapontá-lo. Seja paciente se o comportamento dos outros não corresponder às suas expectativas.
Saúde: Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Momento sem preocupações. Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

Gémeos: Carta Dominante: o Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho saia e distraia-se mais. A vida é uma surpresa, divirta-se! Saúde: Poderá
ter problemas de estômago. Dinheiro: Tudo estará a correr
pelo lado mais favorável. Números da Sorte: 5, 9, 17, 28,

Balança: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa
Nostalgia.Amor: Não deixe que os seus amigos tenham
saudades suas. Combine uma saída com eles. Que o seu
olhar tenha o brilho do sol! Saúde: Cuidado com o aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no local de
trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

Aquário: Carta Dominante: A Justiça, que significa justiça. Amor: Momento em que andará mais isolado dos seus
familiares. Que a luz da sua alma ilumine todos os que você
ama! Saúde: Cuidado com o calor, pois o seu sistema imunitário anda mais frágil. Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta. Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

Caranguejo: Carta Dominante: o Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Aproveite muito bem esta onda de
romantismo que o está a invadir. Que a alegria de viver
esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado com os excessos alimentares. Dinheiro: Tente controlar a impulsividade nos
gastos. Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66

Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles que
necessitam da sua ajuda. Seja bondoso e verdadeiro e
assim, a felicidade e o bem-estar serão permanentes na
sua vida! Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente.
Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

Peixes: Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor: Procure esquecer as situações menos
positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos
pessimistas e derrotistas. Dê mais de si! Saúde: Procure
com mais regularidade o seu oftalmologista. Dinheiro: Segurança
financeira. Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71

51, 67
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JOSÉ DA CONCEIÇÃO

C

onta a lenda que numa
manhã de Inverno a rainha Santa Isabel saía do palácio real com o regaço cheio de pão para dar
aos pobres.
O rei D. Dinis viu-a e perguntou-lhe: Que levais
no vosso manto senhora?
Nada que vos faça falta, senhor! São rosas!...
Como é possível, rosas no Inverno? Perguntou
o rei muito admirado. D. Isabel abre o regaço,
e, no chão caíram as mais lindas rosas de raro
perfume. Conta-se que certo dia os castelhanos
invadiram a vila de Monção, cercando o castelo

com um grande exército.
Nessa altura o alcaide-mor de Monção estava
ausente. Sua esposa, Deuladeu Martins, assumiu
o comando do castelo e organizou a sua defesa.
Após muitos dias de cerco, começaram a rarear
os mantimentos e os castelhanos esperavam a
rendição dos portugueses pela fome. Apercebendo-se das intenções do inimigo, a corajosa mulher juntou os restos de farinha que restavam e
mandou coser o pão. Depois, subiu ao alto das
muralhas do castelo, e atirando o pão aos castelhanos gritou-lhes: “ Vós que não podeis vencer pelas armas, enganai-vos se pensais que nos

podeis vencer pela fome. Temos aqui muito que
comer. Na praça, há pão para nós e para vos dar.
Pegai lá!
Ainda vem quente do forno... “Os castelhanos
ficaram surpreendidos e, levantando o cerco retiraram-se para Espanha. A vila de Monção, para
perpetuar este ato, erigiu um monumento a Deuladeu Martins e escolheu-a para as suas armas,
em cujo escudo se destaca a sua figura, no alto
das muralhas, atirando os pães aos castelhanos.
Além destas figuras exemplares que aqui cito,
sabemos que através de toda a nossa história por
detrás de cada homem ilustre que existiu, sempre se destacaram mulheres de grande coragem.
O que me leva a acreditar, que o mundo um dia
será governado só por mulheres; não só pelo
simples facto de elas serem mais numerosas que
os homens, mas como também são muito mais
objetivas naquilo que fazem.
A mulher através dos tempos
têm provado que tem um cociente intelectual superior ao
homem, ela direta ou indiretamente consegue obter tudo
o que quer, esteja o homem de
acordo ou não, é sempre a decisão dela que prevalece, quer
seja na compra de um carro,
de uma casa, ou até mesmo
na decoração do interior etc.
Porquê? Porque a mulher tem
o sexto sentido, porque ela é a
fonte da vida, e, nela existe toda a sensibilidade e amor que a vida tem, das quais o homem
tanto carece. Porque o homem infelizmente desprecavido de amor e sensibilidade ainda vive no
tempo das cavernas. Como já não precisa de caçar para a sua subsistência, agora para mostrar
a sua virilidade, dedica-se a fomentar guerras
escondido atrás de uma arma, e formar guerreiros para a destruição da humanidade. Se um dia
as mulheres todas do mundo decidirem tomar as
rédeas do planeta, o homem por muitos tomates
que plante nunca vai ter tomates suficientes para
combater a mulher.

dicionário micaelense

capote e capelo: Estranho casaco de cor
escura com um gola tão alta que cobria todo o
rosto. Os viajantes estrangeiros não deixaram de
descrever esta estranha forma de veste feminina
que tapava completamente as mulheres, impossibilitando o seu reconhecimento. Desapareceu do
guarda-roupa feminino há muitos e muitos anos,
sendo recordado apenas nos rancho folclóricos,
pois, felizmente, a revolução da Mary Quant também chegou aos Açores.
Cara de lendia: No passado, dizia-se de alguém
que estava pálido e com um ar consumido. Desde
que apareceu o “quitoso”, já ninguém tem piolhos
por mais de 24 hohrase, por isso, coça-se a cabeça
apenas por consumição, nunca por comichão.
carro de praça: taxi.
casinha: No passado, quando as casas de banho eram inexistentes, havia um pequeno anexo
ao fundo do quintal, geralmente em madeira, onde
estava a retrete. Nalguns casos, esse anexo era
elevado, como as antigas palafitas, vendo-se as
galinhas circularem em liberdade no terreno em
baixo. Hoje, os lares possuem casas de banho no
seu interior, mas para muitos ficou o hábito de dizerem que vão às casinha, quando se dirigem para
a casa de banho.
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solução

Horizontais: 1. Baila, Cinco. 2. Interpor, Um. 3. Sei, Em, Upa. 4. Rim,
Olor, És. 5. Ia, Azedar. 6. Rito, Ação. 7. Sonata, Da. 8. Lá, Silo, Uro. 9.
Grã, Zé, Asa. 10. Ui, Namorado. 11. Mamar, Sarau.
Verticais: 1. Bi, Ri, Algum. 2. Ansiar, Ária. 3. Item, Is. 4. Lei, Atos, Na.
5. Ar, Ozonizar. 6. Pele, Além. 7. Comodato, Os. 8. Ir, Raça, Ara. 9. Rã,
Usar. 10. Cupé, Odrada. 11. Omaso, Ao, Ou.

O Amor e a Coragem da Mulher Portuguesa
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“Uma vitória sobre o Benfica pode
As Últimas no
Paddock da Fórmula 1 ser mesmo aquilo que precisamos”

O

belga Nicolas Lombaerts afirmou que o
Hélder Dias
Zenit São Petersburgo tem
Uma semana passada e segundo apu- que marcar cedo contra o
ramos por Motorsport as contradições Benfica, na segunda mão
e desacordos levaram a FIA a fazer uma dos oitavos de final da Liga
consulta com parte dos pilotos sobre as
novas regras da categoria, Charlie Whi- dos Campeões de futebol,
ting, diretor de corridas da F1, reuniu-se para poder reentrar na elina noite desta quarta-feira em Barcelona minatória.

ma confiança perdida”. “Se
marcarmos cedo, tudo ficará
diferente. Passamos a estar
em cima da eliminatória, por
isso, é importante que isso
aconteça. Não temos tido os
resultados que queríamos,
mas acho que uma vitória sobre o Benfica pode ser aquilo

Em declarações ao site oficial do emblema russo, o
central de 30 anos referiu
que, depois de três jogos sem
marcar golos, é “importante que o Zenit vença o Benfica para poder relançar a
temporada e recuperar algu-

que precisamos para podermos continuar a luta pelos
nossos objetivos”, afirmou
Lombaerts. O internacional
belga, formado nas escolas
do Club Brugge e antigo defesa do Gent, considerou que
a formação de Rui Vitória

hdias@avozdeportugal.com

com alguns deles.
De portas fechadas no motorhome da FIA, Whiting conversou com vários pilotos, entre eles Kimi Raikkonen, Sebasyian
Vettel, Nico ROSBERG, Felipe Massa e Sérgio Perez, para
discutir vários assuntos, incluindo o novo formato de classificação. Aparentemente as discussões foram quentes, principalmente após os pilotos se oporem ao novo sistema.
“Nós não estamos muito felizes com os novos planos que
eles querem implementar”, disse Perez. “Vamos ver se eles
mudam isso”, é um pouco complicado. “Também sentimos
que classificação é realmente boa neste momento e não há
nenhuma razão para mudar isso”.
Apenas uma semana depois que os planos para o sistema
de qualificação foram acordados pelas equipes e chefes da
F1, a situação foi posta em causa. Primeiro, Bernie Ecclestone disse que a ideia teria de ser adiada até o GP da Espanha,
porque a sua própria empresa, a FOM, foi incapaz de preparar os sistemas de cronometragem a tempo. Enquanto isso,
os representantes das equipas concordaram em um ajuste
para manter o sistema de eliminação apenas para o Q1 e
Q2, mantendo as regras para o Q3, embora com apenas oito
carros.
No entanto, como toda mudança de regulamentos, é necessário exigir uma nova votação do Grupo de Estratégia e da
Comissão da F1. Devido ao curto período de tempo, a aprovação unânime entre as equipas será necessária, algo que
não parece ser possível agora. Apesar da Ferrari ter aprovado a ideia da nova classificação na semana passada, seu
presidente, Sergio Marchionne, sugeriu ontem que agora não
era mais a favor.
O novo formato do treino de classificação divulgado há poucos dias é o assunto mais comentado no paddock da F1 entre
os treinos de pré-temporada em Barcelona. Fernando Alonso
é um dos que opinaram sobre o assunto.
“Não tenho uma grande opinião sobre isso. É triste. Estou
triste pelo desporto. Não me parece certo em uma semana
mudar o sistema de classificação por três vezes ou pretender
mudar, ninguém oficializou nada.”
“Se eu fosse um competidor de outro desporto , eu olharia
a F1 com grande surpresa ao observar isso. Não acho certo.
As muitas mudanças, a complexidade delas é má para os
espectadores.”
“Todos os meus amigos aqui da Espanha querem ligar a TV,
assistir às batalhas, carros grandes, pneus grandes, barulho
alto e desfrutar da corrida, como fazem com outras modalidades. “Não é de se surpreender que desliguem a TV.”

Zidane: «Vender Ronaldo? Eu

Z

inedine Zidane saiu,
esta
segunda-feira,
mais uma vez em defesa
de Cristiano Ronaldo. O
internacional português,
que fez um poker no fim
de semana frente ao Celta no Santiago Bernabéu,
tem sido muito assobiado
e há adeptos que até opinam que deve ser vendido.
O treinador não entende
essa posição: «Eu não quero, sou o treinador e quero-o aqui. Quanto aos assobios… a mim também me
assobiaram. Acho que não é
nada contra ele, são apenas

os adeptos a pedir mais aos
jogadores. Fazem isso, mas
gostam muito deles na mesma. Vejo o estádio sempre
cheio e isso significa muito.»
Na mesma ocasião, na antevisão ao jogo da segunda
mão dos oitavos de final da
Liga dos Campeões, o treinador não alimentou o possível mal-estar de Marcelo,
por não ter sido convocado
por Dunga, preocupando-se mais com o jogo com a
Roma.
«A Roma preocupa-me
porque é uma boa equipa

tem “jogadores tecnicamente muito bons, como Gaitán
e Jonas”. “É complicado jogar contra o Gaitán. É talvez
o melhor jogador do Benfica. Mas também há Jonas
e Mitroglou. São jogadores
experientes que sabem muito
bem o que fazer à bola. Temos que ter muita atenção e
não lhes dar qualquer espaço”, disse. Na primeira mão,
no Estádio da Luz, o Benfica
venceu por 1-0 com um golo
de Jonas já perto do final da
partida. Na última ronda do
campeonato russo, o Zenit,
que é treinado pelo português
André Villas-Boas, empatou
a zero no campo do Krasnodar e caiu para o quinto lugar,
agora a nove pontos do líder
CSKA Moscovo. O encontro
está agendado hoje às 12:00
(hora de Montreal) e terá arbitragem do húngaro Viktor
Kassai.

não quero!»

e que tem jogadores muito
fortes e com qualidade no
ataque. Mas temos de ganhar. Fui jogador e sei o que
temos de fazer. Porque se
perdermos, podemos ser eliminados. Isso é claro como
a água.»
Assim, o desejo de Zidane é ir pouco a pouco e não
pensar já na final: «A única
coisa que temos de fazer
agora é ganhar este jogo
e pensar unicamente nele.
Muitos pensam que é um
jogo fácil, mas temos de o
ganhar e ganhar bem».

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

P	J	V	
72 28 23
64 28 20
60 28 18
53 28 15
45 28 12
44 28 13
42 28 12
36 28 10
35 28 9
34 28 8
34 28 8
33 28 8
33 28 6
31 28 9
30 28 8
27 28 7
26 28 6
26 28 7
24 28 6
21 28 5

Inglaterra
Premier League
E
3
4
6
8
9
5
6
6
8
10
10
9
15
4
6
6
8
5
6
6

D
2
4
4
5
7
10
10
12
11
10
10
11
7
15
14
15
14
16
16
17

P	J	V	
1-Leicester City 60 29 17
2-Tottenham
55 29 15
3-Arsenal
52 29 15
4-Manchester City 50 28 15
5-West Ham
49 29 13
6-Man. United
47 29 13
7-Liverpool
44 28 12
8-Stoke City
43 29 12
9-Southampton
41 29 11
10-Chelsea
40 29 10
11-West Bromwich 39 29 10
12-Everton
38 28 9
13-Watford
37 29 10
14-AFC Bournemouth35 29 9
15-Crystal Palace 33 29 9
16-Swansea City 33 29 8
17-Sunderland
25 29 6
18-Norwich City
24 29 6
19-Newcastle
24 28 6
20-Aston Villa
16 29 3

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

D
3
4
7
8
6
8
8
10
10
9
10
8
12
12
14
12
16
17
16
19

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

P	J	V	
64 28 20
61 28 18
56 28 16
53 28 16
51 28 15
47 28 13
44 28 11
38 28 10
36 28 10
34 28 9
34 28 9
33 28 8
31 28 8
31 28 8
30 28 8
30 28 7
27 28 7
26 28 7
22 28 4
18 28 2

Major
League Soccer

França
Ligue 1
E
4
7
8
5
6
8
11
8
6
7
7
9
7
7
6
9
6
5
10
12

D
4
3
4
7
7
7
6
10
12
12
12
11
13
13
14
12
15
16
14
14

P	J	V	
1-Paris SG	
74 29 23
2-Monaco
51 29 13
3-Lyon
45 29 13
4-Nice
44 29 12
5-Rennes
44 29 11
6-Caen
43 29 13
7-Saint-Étienne 42 29 12
8-Nantes
40 28 10
9-Angers
39 29 10
10-Lorient
38 29 9
11-Bastia
38 28 11
12-Bordeaux
38 29 9
13-Marseille
37 28 8
14-Lille
37 29 8
15-Montpellier
36 29 10
16-Stade de Reims 32 29 8
17-Guingamp
32 29 8
18-GFC Ajaccio 29 28 6
19-Toulouse
23 29 4
20-Troyes
14 29 2

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

D
1
4
10
9
7
12
11
8
10
9
12
9
7
8
13
13
13
11
14
19

Grupo East
1-Toronto FC
2-New York City FC
3-Impact Montréal
4-NE Revolution
5-Orlando City
6-Chicago Fire
7-Columbus Crew
8-NY Red Bulls
9-Philadelphia Union
10-DC United

Grupo West
1-LA Galaxy
2-FC Dallas
3-Portland Timbers
4-SJ Earthquakes
5-Sporting KC
6-Houston Dynamo
7-Real Salt Lake
8-Vancouver Whitecaps
9-Seattle Sounders
10-Colorado Rapids

J	P
1 3
1 3
1 3
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
J	P
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
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“O Sporting ter empatado já
era mau, ter perdido ainda pior”

O

técnico dos ‘leões’ fez questão de
salientar que a sua equipa fez o suficiente para vencer o jogo, mas que não
concretizou as oportunidades criadas.
O Sporting perdeu, para o Benfica, em
pleno estádio de Alvalade. Jorge Jesus,
no entanto, na zona de entrevistas rápidas,
mostrou-se satisfeito pelo rendimento dos
seus jogadores, lembrando que Rui Patrício
não fez uma defesa durante todo o encontro. Falando num resultado justo pelo golo
marcado, o treinador dos ‘verde e brancos’
lamentou as oportunidades desperdiçadas
e, já no fim, em tom de crítica, falou em
“equipas que jogam como uma equipa pequena”. “Perda da liderança? Perdemos a
liderança para o Benfica. Foi um jogo em
que saímos derrotados sem saber como.
Sabemos, porque o Benfica fez um golo.
O Rui Patrício não fez uma defesa. Acho
que este foi o jogo mais fácil para ganhar
ao Benfica. Não fizeram praticamente uma
oportunidade de golo, mas falhamos golos
quase impossíveis. O Sporting ter empatado já era mau, ter perdido ainda pior”, começou por dizer. “Quero dar uma palavra
de apreço aos jogadores do Sporting que
foram fantásticos e que dominaram completamente o Benfica”, reforçou, referindo
que “a equipa do Sporting foi fantástica e
reduziu o Benfica ao mínimo. É o espelho
do jogo. Mas quem ganhou? Foi o Benfica. O jogo tem destas coisas”. “Não é
bom perder a liderança. Já a perdemos e já
a recuperámos. Quem joga como o Spor-

ting jogou está mais próximo de recuperar a liderança. Demonstrámos que somos
melhores e fomos melhores, mas hoje não
conseguimos ganhar o jogo. Houve situações de golo que nem acredito que tivéssemos falhado”, disse. “Ganhando ou perdendo, já tinha dito que o campeonato ia
até ao fim. O Sporting, aqui, demonstrou

Consegue saber em que época foi? A
derrota deste domingo frente ao Sp. Braga quase que colocou um ponto final na
esperança portista em ainda conquistar o
título de campeão nacional. Quase porque
há ainda dois fatores que poderão dar ânimo aos jogadores portistas. O primeiro é
o facto de ainda ser possível, matematicamente falando, chegar ao título e o segundo prende-se com um registo histórico. Em 2012/13, os ‘dragões’ conseguiram
chegar ao título estando a baixo do primeiro posto da I Liga quando faltavam apenas
nove jornadas para o final da prova. Desde
que as vitórias passaram a valer três pon-

J

V

E

D

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

20
18
17
13
9
10
8
9
8
7
8
7
6
7
6
5
5
3

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

4
2
4
4
5
9
7
10
9
10
12
11
9
13
12
13
14
18

RESULTADOS

GM
66
49
49
44
34
36
35
28
33
31
36
29
35
30
16
24
17
21

próxima jornada

1-Jonas	Brasil	Benfica
2-Islam Slimani
Argélia Sporting
3.Kostas Mitroglou	Grécia	Benfica

que é muito mais forte. Muitas vezes no
futebol, as equipas que vão pouco à baliza, que jogam como uma equipa pequena,
também ganham. Hoje foi um pouco isso”,
lamentou.

tos, corria a temporada 1995/96, só nesse
ano, foi possível ver o FC Porto receber as
faixas, mas aí a dificuldade de recuperar
pontos parecia ser bem menor. Na altura,
os ‘azuis e brancos’ estavam no 2.º lugar
a apenas dois pontos do líder. Agora
estão no 3.º e a seis.
Nessa época houve
um Kelvin endiabrado em final da
época que conseguiu inverter o topo
da tabela com um
golo frente ao Benfica, no Estádio do
Dragão, perto do minuto 92 de jogo. As
épocas mais semelhantes a esta foram as
00/01 e 01/02, altura em que os portistas
estavam no mesmo posto e com a mesma
distância pontual a nove jornadas do final.
Na primeira temporada, haveria de acabar a I Liga na vice-liderança da prova, a
um ponto do Boavista, e na seguinte ficou
bem pior: sete pontos de distância para o
Sporting, campeão, dá conta o Record. O
FC Porto atravessa um ‘abismo’ de três
épocas no que diz respeito a campeonatos
conquistados e esta época, segundo o histórico recente, o título é algo muito complicado de ser alcançado.

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

GS
17
15
21
19
27
37
38
30
34
52
48
37
45
43
32
42
33
43

11/03 Marítimo 15:30 Boavista
12/03 Estoril Praia 13:30 Sporting
FC Porto 15:45 U. Madeira
13/03 Moreirense 11:00 Académica
Arouca 11:00 V. Setúbal
Nacional 11:00 Rio Ave
Guimarães 13:15 P. Ferreira
Belenenses 15:30 Braga
14/03 Benfica 15:00 Tondela

RESULTADOS

no abismo é cenário mais
provável para dragão que voa baixinho

penas em uma ocasião se viu o FC
Porto recuperar e vencer o título
depois de estar a baixo do primeiro posto quando faltam nove jornadas para o
fim da prova.

P
61
59
55
47
38
36
34
33
32
29
29
28
28
26
25
22
21
13

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

Queda

A

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

P

J

V

E

D

60
59
56
55
53
53
53
49
48
46
46
45
42
41
41
40
40
39
37
37
36
35
32
26

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

18
15
15
15
14
14
14
14
13
12
13
11
10
11
9
11
9
10
10
10
9
7
8
5

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

9
4
7
8
8
8
8
12
11
11
13
10
11
14
10
15
11
14
16
16
15
12
17
17

26
18
15
GM GS
63
44
46
39
37
42
44
36
39
37
33
34
33
36
35
32
31
36
35
36
33
23
37
31

41
30
34
29
23
38
33
29
38
35
35
36
33
42
36
36
38
43
41
47
47
27
49
52

Braga - FC Porto (22/05/2016)
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
1-3
0-0

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

Oitavos-de-Final
Shakhtar Donetsk-Anderlecht
Borussia Dortmund-Tottenham
FC Basel-Sevilla
Fenerbahçe-Braga
Athletic-Valencia
Liverpool-Manchester United
Sparta Praha-Lazio
Villarreal-Bayer Leverkusen

1ª Mão
10/03 13:00
10/03 13:00
10/03 13:00
10/03 13:00
10/03 15:05
10/03 15:05
10/03 15:05
10/03 15:05

2ª Mão
17/03 15:05
17/03 15:05
17/03 15:05
17/03 15:05
17/03 13:00
17/03 15:05
17/03 13:00
17/03 13:00
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