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AQUI NÃO TEM SABIÁ
De Marcolino Candeias

Para a Deka, meu sabiá quotidiano,
minha cachaça e meu quindim
Não tem sabiá aqui nem tem palmeiras.
Aqui rapadura não tem meu bem
nem pé-de-moleque nem brigadeiro metido
em tudo quanto é sítio. E mesmo
teu pezinho de jabuticcaba [sic] meu bem
já virou quindim
lá bem no meiinho da chacrinha da memória.
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Aqui saudade às vezes tem. Te bate negra.
Mas não dá princesa p’ra chamar a polícia.
Isso são uns bem caipira nem sabem o que é cachaça.
Tudo un tatu velho que não tem mais jeito.
É quando de Chico p’ra Gilberto e
de Elis p’ra Bosco tu viras sagui
e por toda a casa
uma orgia de orixás
bota uma alegria danada que desconchava direito
esta minha sisudez de quem nasceu no mar.
Aqui meu bem não tem sabiá não,
Aqui tem só uma gracinha sorridinho.
Tem você, né?
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Atenção: se não tem selo da Mosti
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale
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42 variedades de
mosto à sua escolha

44$

Cada

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard
Para mais informações, contactar MARCO 514.728.6831

Mosti Mondiale 2000

Agenda comunitária

Vozes

do

Festival

O Festival Portugal Montreal 2016 apresenta a sua 3ª edição do concurso “Vozes do Festival”´. És Português, Luso-descendente? Gostas de cantar? Este Concurso é para ti!
Prémios para todos os participantes. Inscreve-te já. Lugares
Limitados! Contato: Júlio 514.578.3200.

Festa

no

Clube Oriental

O Clube Oriental informa que no sábado dia 23 de abril
celebra o tradicional baile da pinha onde serão coroados
os reis da noite. Música a cargo DJ Night Productions Jeff
Gouveia. Ementa: entrada sopa e salada sobremesa e café
prato principal entrecosto no forno. Juntos fazemos a festa.

Dia

das mães no
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Apelo

à

Comunidade

Gostaríamos de fazer uma pequena revista com a história
do Divino Espírito Santo em Santa Cruz. Necessitamos
de fotografias das coroações e nomes de todos os Mordomos da festa do Divino Espírito Santo em Santa Cruz.
Podem ajudar?

Clube Portugal

Pátria

é a

Língua Portuguesa

Pátria é mais que a Bandeira
E do que o solo conceito
Pátria transpõe a fronteira
Quando a levamos no peito.
Pátria somos todos nós
P’lo mundo em qualquer local
Quando erguemos nossa voz
Evocando Portugal...

Tél.: 514.284.1813
Sans frais: 1-866-684-1813
Fax: 514.284.6150
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Benfica

poema da semana

ADDRESSE | ENDEREÇO
4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl
Québec, Canada, H2W 1Z4

Directeur | Diretor
Manuel de Sequeira Rodrigues

Saudações do Sport Montreal e Benfica. Uma nota: vamos festejar o dia da mãe no domingo 8 de maio. Falta
pouco para o anúncio “Brunch à Benfica” - marquem no
calendário!

A Associação Cultural Burra de Milho, no âmbito do seu objeto, e entre outras atividades, têm apostado na promoção
do cinema realizado nos Açores, principalmente por jovens
da região, com destaque para o “AMOSTRAM’ISSE” - Mostra de Cinema dos Açores. Estes projetos apenas têm sido
possíveis devido ao interesse de muitas entidades que
acolhem o evento, assim como do apoio do Governo dos
Açores, e da fundamental parceria com a Azores Airlines
(SATA). Desde o início de 2013, já se percorreram várias
ilhas nos Açores, Lisboa, Porto, a que se seguiu a internacionalização do projeto, visitando algumas cidades nos
Estados Unidos da América e Canadá, abrangendo vários
tipos de público, em universidades e coletividades, contando com um total aproximado de 40 sessões e 1500 espetadores. Aproveitando a atual visibilidade do cinema português, e tendo em atenção a particularidade social, cultural e
económica dos Açores, tem se trabalhado na promoção dos
realizadores, pretendendo-se que o público tome conhecimento com uma realidade específica, principalmente pela
descoberta de uma nova corrente de cinema de cariz contemporâneo de qualidade, assim como dos seus criadores.
PROGRAMA: CASA DOS AÇORES DE QUEBÉC
(Dia 16 de Abril, pelas 19h00 / 7:00pm)
- Alabote (João Botelho e João Garcia, 2013, FIC, 11’)
- 50 Pesos Argentinos (Bernardo Cabral, 2012, FIC, 12’)
- Banana do Pico (Luís Bicudo, 2012, DOC, 27’)
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O Padre José Maria Cardoso celebra no próximo sábado
16 de Abril, 2016, o seu 27º Aniversário de vida sacerdotal.
Após a missa das 18H30, haverá uma refeição partilhada.
Traga algo para repartir com os outros, sem esquecer a
boa pinguinha.
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Dos Açores em Montreal
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O Clube Portugal de Montreal organiza a festa do Dia das
Mães no dia 8 de maio de 2016 pelas 13h. A festa será
animada pelo Júlio Lourenço. Reservas: 514-844-1406

Sport Montreal

A VOZ DE PORTUGAL

adjoint | adjunto
Antero Branco

Associação Portuguesa do Canadá
Sexta-feira dia 15 de Abril
Sopa, cozido à portuguesa e sobremesa

FESTA DA MARCHA DA APC
GRANDE MATINÉ DOMINGO 24 DE ABRIL ÀS 13H
Ementa: Sopa, pataniscas de bacalhau
franguinho, puré de batata e legumes
sobremesa
Animação musical Júlio Lourenco

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 14 de abril

- Divino Espírito Santo na Família Timóteo.
- Turismo Portugal trouxe Empresários ao
Canadá.

Sábado 16 de abril

- Vamos Renovar a Casa no Portus 360
- O Centro Cultural Luís Camoes organizou
Noite de Fado na Casa dos Açores.
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Membre officiel

Pátria é sempre que se entoa
Nosso Hino e nos orgulhamos
É como afirmou Pessoa
A Língua que nós falamos.
Pátria é o refulgir
De sã portugalidade
Mas Pátria é também sentir
A dimensão da saudade.
Pátria é o recitar
As estrofes de Camões
Pátria é o exaltar
Dela manifestações.
Pátria é essa mensagem
Nos nossos heróis contida
Que tiveram a coragem
De por Ela dar a vida…
Pátria é sempre emoção
Quando alguém seu nome diz
Pátria é mais que acepção
Do que define um país.
Pátria é quem firme a sente
Vibrar com muita nobreza
Pátria implicitamente
É A LÍNGUA PORTUGUESA !…
Euclides Cavaco

info@tvpm.ca

514.993.9047

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

Lisboa orgulha-se dum património tão rico como variado
mrodrigues@avozdeportugal.com

Manuel de
Sequeira Rodrigues

A

cidade abre-se diante de
nós como um livro de história folheado ao acaso. Ao
virar duma esquina encontramos figuras do passado, nomes de ruas
soam a nomes de batalhas e conquistas, monumentos recordam um passado glorioso.
Esculpidos na pedra ou gravados no bronze,
poetas e guerreiros duma História de oito séculos revivem perante os nossos olhos. Espalhadas pela cidade há estátuas de todos os tamanhos, dimensões e materiais desde as discretas
ninfas das fontes, com a sua silhueta delicada, a monumentais composições de mármores
que evocam feitos grandiosos. Todas elas têm
em comum serem testemunho da ternura que
Lisboa dedica aos seus heróis. Porto de mar
e ponto de encontro desde sempre de muitas
gentes, a capital portuguesa sofreu calamidades e invasões, foi capital de impérios e rainha
dos mares. O país orgulha-se dum património
cultural tão rico como variado.
O mais antigo monumento aqui é o Castelo,
alcandorado sobre a colorida manta de retalhos desenhada pelos telhados e terraços dos
bairros tradicionais que se aninham em seu

redor. No pátio ergue-se a estátua de D. Afonso Henriques, fundador da nacionalidade, que
em 1147 conquistou Lisboa aos mouros e que
parece agora apreciar o quadro vivo formado
pelo grande anfiteatro da cidade moderna, que
se estende rapidamente para Norte e Sul, com
a faixa brilhante do rio servindo-lhe de moldura.
Os portugueses veneram tradicionalmente
muitos santos e Lisboa adotou Santo António
por seu padroeiro. É sem dúvida curioso ver o
austero Franciscano, célebre pelo seu saber e
eloquência, ser celebrado em Junho com sardinhas e bailaricos populares na cidade que o viu
nascer e o considera como família. Perto de
Alfama o Museu Antoniano inclui um templo
que recorda a vida impressionante do santo e
uma estátua na Praça de Alvalade honra também a sua memória.
Numa época mais recente, Camões o imortal autor d´ «Os Lusiadas» cantou as aventuras dos navegantes portugueses na idade de
Ouro das Descobertas. Perto fica o magnífico
Mosteiro dos Jerónimos, com os seus típicos
motivos manuelinos – flores, serpentes, cordas
torcidas, âncoras numa explosão renascentista. No interior não podemos deixar de ver o
maravilhoso claustro e o túmulo de Camões.
É também na Baixa que encontramos perpetuado em bronze o génio poético de Fernando

Pessoa, numa estátua moderna em tamanho
natural, confortávelmente sentado a uma mesa
de café no Chiado. A Lisboa de hoje esforça-se
por corresponder aos novos critérios duma capital europeia sem perder os traços da sua longa e distinta História que são quiçá a principal
razão do encanto de todos os que a visitam.
Portugal é a mais antiga Nação-Estado da
Europa e mais que a sua capital, a cidade da
foz do Tejo é o seu coração. Quase dois milhões e meio de pessoas vivem nela e à volta
desta metrópole Cosmopolita e no entanto
estranhamente familiar, dá-nos as boas vindas com uma hospitalidade franca. Para lá
da correria frenética da grande cidade perdura o ritmo tranquilo duma felicidade discreta, que é bem o segredo do estilo de vida
alfacinha.
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Beleza da semana

Noite

branca no

Clube Oriental

tbarbosa@avozdeportugal.com

Telmo Barbosa

N

casal da semana

oite branca refere-se a
um evento cultural e artístico que ocorre anualmente
em Paris, e em Portugal, em
Loulé e Braga fazendo um
grande desfile no mês de agosto normalmente
oferecem-se entregas gratuitas ao público em,
museus, instituições culturais, e outros espaços
públicos para promover suas infraestruturas e
conteúdos artísticos.
A Noite Branca também é um tempo de celebração em áreas como São Petersburgo, Rússia, onde
o sol só se põe às dez da noite e o crepúsculo dura
toda a noite. O Oriental festejou a Noite Branca
com uma grande animação de Júlio Lourenço e
filha que com uma grande variedade de música e
cancões iluminaram a sala. Foi servido um jantar,
galinha à caçador. Com uma apresentação de dança KIZOMBA de dois jovens, José Romão e Sílvia

Marques foram aplaudidos pelos presentes. Para
que esta noite fosse bastante alegre apresentou-se os dois casais apropriados para a noite, Carlos
e Maria Moniz e Jorge Saraiva e Odete Saraiva
que o Presidente Gilberto Alves os gratificou com
uma lembrança. Como a noite não tinha acabado

cantou-se os parabéns a Helena Lourenço, Glória
Amaral, sua filha Sara Abrantes e Faustino Alves
e também uma senhora que tem dado o seu contributo fazendo que o Oriental apresente sempre
um bom repasto nas festas e bailes, os amigos da
direção oferecendo-lhe um bonito bolo cantando
os PARABÉNS A VOCÊ. Por fim o presidente

foto da semana

Serviços de

Contabilidade Fernandes

Impostos

agradeceu a todos os presentes em anunciando a
próxima festa que será no dia 23 de abril, BAILE
DA PINHA, abrilhantado pelo DJ NIGHT PRODUCTIONS Jeff Gouveia. Não faltem pois todos
juntos vamos aplaudir os novos REI e RAINHA
2016.

Temos uma grande variedade de serviços:
- Declarações de Pensões
- Contabilidade de companhias
- Declarações
- e muito mais....

rlA RÉNOVATION

A preços muito competitivos favor contactar

rUI mIGUEL rODRIGUES

Elizabeth ou Dominic
514-566-2659 | 514-653-2659

rENOVAÇÃO RESIDeNCIAL
INTERIOR E EXTERIOR
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

Festa

da

Poesia

abranco@avozdeportugal.com

antero branco

“Tão longe eu fui procurar,
O que tão perto já tinha,
Deixando para trás do mar,
A minha velha casinha”.
Foi este poema de José da Conceição, colaborador deste jornal,
vencedor do concurso de quadras.
Mais uma vez, os amigos da Biblioteca de José
d’Almançôr, da Universidade dos Tempos Livres
(UTL), impressionaram com uma tarde dedicada
à poesia e literatura.

Com o Salão Nobre repleto, Marta Raposo e
Francisco Peres (O Menino da Rádio), animaram,
no passado Domingo, com o profissionalismo de
sempre, a primeira edição da Festa da Poesia.
Depois de terem agradecido a presença da numerosa assistência, de dignitários, de escritores
e poetas, prestaram homenagem ao saudoso Fernando André, o poeta que inspirou o concurso
de poesia com a sua ultima obra intitulada “Tão
longe e Tão perto”. Para relembrar Fernando An-

dré, convidaram a jovem Amália Carreiro, aluna
da Escola portuguesa da Missão, para declamar
o poema “Amanhã” e à senhora Adelaide Oliveira, membro do núcleo dos Amigos da Biblioteca
e escritora por paixão, para recitar o poema “É tão
lindo”. O primeiro de um tenro namoro e o segundo de um amor amadurecido. E para terminar
este momento dedicado ao amigo Fernando, elementos do Rancho Praias de Portugal, grupo de
que ele foi co-fundador, reagruparam-se para lhe
dedicar três das modas que ele mais gostava.
No concurso de quadras, participaram quarenta
e nove concorrentes, para um total de noventa e
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duas quadras. Cada um podia concorrer com um
máximo de três quadras. O vencedor, tal como
mencionado no início, foi o nosso colega José
da Conceição. O segundo lugar foi atribuído ao
nosso chefe de redação, Mário Carvalho com o
poema:- “A saudade é uma fonte, Perdida num
deserto, Do olhar está tão longe, Da alma sempre tão perto”. A terceira classificada foi a Dona
Deolinda Xavier Cabo, natural de Silves, com a
bonita quadra:-“Dentro de uma grande cidade, É
como viver no deserto, Ninguém abraça ninguém,
Vive-se tão longe... e tão perto”. O Padre José
Maria, em representatividade da Sata Air Açores e da Caixa de Economia dos Portugueses de

deste evento, apresentou o seu último livro dedicado às crianças, “SAUDADE”. Um trabalho
bilingue, em português e inglês que fala das relações entre avós e netas no universo da diáspora.
Humberta Araújo nasceu em Vanderhoof, uma cidade que fica a cerca de novecentos quilómetros
ao norte de Vancouver. Jornalista de profissão, trabalhou na RTP Açores e no Clube Asas do Atlântico. Aqui no Canadá, foi jornalista na Voz de Portugal, na Omni news e FPTV. Atualmente tem um
projeto muito interessante que se chama “O Baú
da Avó”, que se trata de um museu do brinquedo
português. Recolhe brinquedos antigos, com os
quais as crianças brincavam antigamente. Se tiver
alguns para doar, entre em contacto com os amigos da biblioteca.
Antes do Porto de Honra ser servido, José Pedro, feliz pelo resultado final, agradeceu de modo
particular, a todos os participantes e diz que vão
tentar publicar, um livrinho com todas as quadras
e de o lançar no dia da festa da UTL. Agradeceu
igualmente a todos que de uma maneira ou de outra contribuíram para o sucesso do acontecimento.

Montreal, entregou os prémios aos vencedores. O
primeiro, uma viagem aos Açores, o segundo e o
terceiro um prémio monetário. O júri que teve a
árdua tarefa de classificar a quase meia centena
de quadras, foi composto por três dos mais destacados poetas da diáspora portuguesa, Dália Teles
Veras, do Brasil, João S. Martins dos Estados Unidos e Paulo da Costa, do Canadá. Todos concorrentes receberam da mão de um dos membros dos
Amigos da Biblioteca, uma “Menção Honrosa”.
Para quebrar um pouco a pressão e o suspense Parabéns a toda a equipa dos Amigos da Bivivido pelos concorrentes, a Suzi Silva, acompa- blioteca, muito em particular ao amigo Manhada pelo seu marido, o simpático José Brites, nuel Carvalho, grande impulsionador da festa
encantou com uma balada de composição própria. da poesia.
De seguida Marie Kately Gomes, acompanhada à
viola pelo incomparável Chico Peres (o menino
da rádio) comoveu o público com o seu talento.
Por fim, Humberta Araújo, convidada especial

Coisas
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do corisco

jsousa@avozdeportugal.com

josé de sousa

O

Thomas já
andava
há
uns tempos com
aquele mamelão
nas costas, não tinha dores mesmo
quando nós tocávamos no dito
cujo, eu até na brincadeira dizia
que era a sua lancheira que ele levava p’ró trabalho.
Lá em casa, todos achavam piada a
lancheira do Thomas até que um dia
ele acordou com o mamelão a verter sangue e aí víamos na sua cara
que a coisa não estava boa. Fomos

de urgência p’ra clínica p’ra lhe tratar mas o diagnostico foi frio e fatal
p’ró Thomas.
Não havia cura, o resto de vida que
restava até morte ia ser dolorosa e
sem possibilidade de se aliviar das
dores físicas que aquele asseadíssimo cão de fila de São Miguel que a
nossa família tinha trazido dos Acores p’ra Montreal no ano 1995, estávamos em 2009 e o Thomas tinha
14 anos.
O veterinário aconselhou a minha
conversada que o acompanhou à
clínica pôr um termo às dores extremas que sofria o nosso magnífico
companheiro canino. Em 2016 uma
senhora que até há pouco tempo fa-

Disponível nas mercearias portuguesas

zia uma vida normal como vocês e
eu, tinha uma saúde de ferro até que
começou a sofrer de esclerose em
placas que a levou a passar de uma
pessoa ativa a poder só mexer com
um pulso e uma mão, colada a uma
cadeira de rodas e dependente de to-

planos. Mas a lei não se aplicava
no seu caso. Ela não estava em fim
de vida e não estava a sofrer fisicamente. A senhora acabou por morrer à fome em casa de uma das filhas depois de ter passado por um a
casa de pessoas idosas segundo um

dos p’ró resto da vida, coisa que ela
não queria e não aceitava e foi por
isso que queria beneficiar da nova
lei que ajuda as pessoas em fim de
vida a morrer dignamente. Surpresa esta lei é aplicada a quem tem
dores físicas e já não há mais cura
possível p’ró doente e isto não era o
caso desta senhora, que estava bem
lucida e tinha decidido que viver
nestas condições não estava no seus

artigo de Patrik Legacé na La Presse Plus contado pelas duas filhas da
senhora Louise Lapointe. Não precisa contar os detalhes em que esta
senhora de 62 anos passou antes de
morrer. Às vezes, muitas vezes, os
animais são mais bem tratados que
os humanos.
“NO FIM DO JOGO, PEÕES
REIS VOLTAM PARA A MESMA
CAIXA”, Provérbio italiano.

A Voz de Portugal | 13 DE abril de 2016 | P. 7

Portugueses
freis@avozdeportugal.com

Francisca
reis

O

s “papéis do
Panamá” é
o nome da investigação jornalística internacional a mais de 11,5
milhões de ficheiros, retirados dos
registos da Mossack Fonseca - a
quarta maior empresa de advocacia do mundo na área das “off-shores” (Paraísos fiscais). Entre
os nomes na lista estão vários políticos e personalidades públicas,
foram expostos cerca de 200 mil
“OFF-SHORES” de indivíduos e
empresas de diversos países. Há
mais de 240 Portugueses envolvidos no escândalo dos “off-shores”, ex-ministros Portugueses
também fazem parte da famosa
lista de clientes, e também já chegou ao Brasil e América Latina.
LISTA DOS PRINCIPAIS
PARAÍSOS FISCAIS:
Andorra, Bahamas, Luxemburgo,
Suíça, Ilhas Cayman, Reino Unido,
Irlanda, Ilhas Bermudas, Singapura, Bélgica, Hong Kong, Mónaco,
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na

Lista

do

“Panama Papers”

Ilhas Marshall e Panamá.
O QUE É um PARAÍSO FISCAL?
Paraíso Fiscal consiste numa determinada região (país ou território)
com condições fiscais atrativas para
investidores estrangeiros principalmente por ter BAIXOS IMPOSTOS
e total SIGILO BANCÁRIO.

de modo mais “FÁCIL”, sem a necessidade de identificar os envolvidos com as contas bancárias. Além
disso os impostos nos paraísos Fiscais são MUITO INFERIORES (ou
nulos) em comparação com a média
cobrada pela legislação tributária
internacional “são formas atrativas

Legalmente os Paraísos Fiscais são
considerados “OFF-SHORES” com
regimes tributários especiais, onde a
legislação local admite que capitais
de outros países possam ser geridos

de diminuir os impostos cobrados
pelos capitais que possuem”. Há
vários tipos de ligação à sociedade
do Panamá: desde quem é dono das
contas “OFF-SHORE”, quem intermediou negócios e quem as controla de forma indireta. O Escândalo
Panamá revela que o Grupo Espírito Santo usou uma teia de centenas
de empresas “off-shore” para pagar
comissões e outras despesas não
documentadas. O termo “Paraíso
Fiscal” surgiu a partir de uma má
interpretação do inglês “Tax Haven”.
Argentina: Segundo os Papéis
do Panamá, o presidente argentino, Mauricio Macri, teve ligações
a uma empresa offshore com sede
nas Bahamas: foi o diretor da Fleg
Trading entre 1998 e 2009. Porém,
nunca declarou qualquer rendimento referente a esta empresa e, em
2015, quando se tornou presidente,
fez toda a campanha eleitoral defendendo medidas mais duras contra a corrupção entre políticos. As
reações: Os argentinos vieram para
a rua pedir a demissão de Macri.
Panamá: Os documentos divulgados da Mossack Fonseca, através de uma fuga de informação,
lançaram nova luz sobre o fluxo de
dinheiro que circula através do Panamá, um país já conhecido como
paraíso fiscal. Os fundadores da
Mossack Fonseca são um alemão,
Jürgen Mossack, e um panamiano.
As reações: o Ministério Público
panamiano abriu uma investigação.
Portugal: O envolvimento de
Portugal no escândalo dos Papéis
do Panamá inclui mais de 200 empresas e indivíduos, entre gestores

de topo do Espírito Santo, a Abreu
Advogados, um ourives, donos de
empreendimentos turísticos no Algarve e até um empresário ligado
ao futebol. Ex-ministros e políticos
também fazem parte da lista que
o semanário Expresso, juntamente com a TVI, começou a divulgar
na sexta-feira. O nome de Idalécio
Oliveira, um empresário natural de
Vouzela e sob investigação no Brasil, foi o primeiro a vir à baila. Entre
os nomes mais conhecidos estão os
de Manuel Vilarinho, antigo presidente do Benfica, do empresário Ilídio Pinho e de Luís Portela, dono
da farmacêutica Bial. No que diz
respeito ao universo Espírito Santo,
sabe-se agora que a empresa mais
misteriosa do Grupo Espírito Santo
(GES), suspeita de ser “um gigantesco saco azul”, foi mantida em
segredo durante mais de 21 anos.
Os Papéis do Panamá revelam que
pela empresa terão passado mais de
300 milhões de euros e que a mesma serviu para entregar dinheiro
e património de forma camuflada
a destinatários ainda por identificar, recorrendo a circuitos externos
complexos fora de Portugal.
As reações: O Governo já disse,
pela voz do secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, que tentará
obter todos os documentos relativos a portugueses nos Papéis do
Panamá. Rocha Andrade considera
que pode haver “um conjunto de
informação relevante face a contribuintes portugueses” e manifestou
a convicção do Governo de que “a
administração fiscal detém os meios
legais suficientes para agir”. Já Manuel Vilarinho, por exemplo, confirmou a propriedade de offshores
mas garante que o problema está resolvido, Luís Portela diz apenas que
a empresa que fundou, a Bial, tem
uma filial no Panamá e daí ter uma
conta bancária no país; Ilídio Pinho
rejeita qualquer offshore.
Reino Unido: Ian Cameron, o
pai do primeiro-ministro do Reino
Unido, David Cameron, era dono
de um fundo de investimento alegadamente sediado nas Bahamas,
que nunca pagou impostos em território britânico. Geria milhões em
nome de clientes abastados e apesar
dos esforços de Cameron, falecido
em 2010, para dar impressão que a
Blairmore Holdings Inc. ficava nas
Caraíbas, sabe-se agora que tudo
passava pelo Panamá. As reações:
Confessando que “os últimos dias
têm sido difíceis”, o primeiro-ministro confirmou sexta-feira que deteve ações do fundo de investimento Blairmore Holdings Inc.
E muito mais outras surpresas,...
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Segunda dominga
na Igreja Santa Cruz

de, o conjunto de todas as outras cores. Não será por acaso que as fitas
Manuel
que decoram as varas oscilam entre
Neves
a combinação branco-vermelho e
o n t i n u a n d o um conjunto de sete cores distintas.
nesta edição, Mas sendo a soma de todos os vaos simbolos do Di- lores, o branco é, simultaneamente,
vino Espírito Santo. uma não-cor. É neste carácter amÉ nos objetos, nas práticas e nos bíguo e de fronteira que se entende
intérpretes do culto do Divino Espí- o branco como valor de passagem,
rito Santo que se revelam os símbo- encerrando a potencialidade e a
los e signos dos conceitos que lhes
estão subjacentes, repetindo-se uma
e outra vez, como que a confirmar
a coerência do discurso e a reforçar
a sua ideografia. Exprimem uma
realidade que, estando oculta, por
todos é comummente compreendida. Intermedeiam e revelam os significados profundos de um culto no
qual todos os sentidos estão envolvidos, e é portanto natural que seja
também através de todos os sentidos que a simbologia se exprima.
possibilidade, temas caros ao idealismo utópico que está na génese do
culto do Espírito Santo.
A POMBA é símbolo do espírito
divino nos Evangelhos – o sinal
por excelência do Espírito Santo
- e encontra-se transversalmente
representada na iconografia destas
celebrações: na coroa e no cetro, na
bandeira (e na sua haste), nas oferendas de alfenim. Desde tempos
mneves@avozdeportugal.com

C

Os símbolos:
Desde logo, existe toda uma SIMBOLOGIA DE CORES expressa
no culto do Divino Espírito Santo,
e presente em toda a sua cultura visual, e que é dominada pelo uso do
vermelho-escarlate e do branco.
O vermelho é a cor da bandeira
do Espírito Santo, das fitas que decoram os objetos simbólicos. Cor
sumptuosa, reservada a pontífices
e imperadores, representa o poder
supremo. Vermelho e branco são as
cores simbolicamente consagradas
a Javé, como Deus de amor e sabedoria.
Branca é a pomba do Espírito Santo, e brancas são as bandeiras içadas
junto dos Impérios durante as celebrações. Branco é também o papel
que reveste o trono onde repousa a
coroa, em casa do imperador. Se o
branco pode significar o vazio, também ilustra na perfeição a plenitu-

pré-cristãos que assume o valor daquilo que é imperecível: a alma, o
princípio vital.
Para além do objeto concreto, a
COROA surge representada numa
variedade de iconografias quotidianas distintas: na fachada dos Impérios e outros edifícios, nas louças,
nos contornos de canela do arroz
doce das funções, simbolizando
sempre o poder e a autoridade – o
Império – do Santo Espírito. Mas
transmite também uma ideia de intermediação: entre a materialidade
humana que lhe fica subjacente e a
espiritualidade celeste, a divindade.
Domingo foi a segunda coroação
na igreja Santa Cruz, as pessoas
que coroaram foram: C. Medeiros, Sarah B, José Timóteo e Simon Medeiros, Francisca Dias e
Filarmónica Portuguesa de Montreal. Parabéns a todos e a paz estejam com vós.

«Grande Envolée avec
le Commandant Piché»

N

o próximo dia 5 de Maio vai
realizar-se a segunda edição
da «Grande Envolée avec le Commandant Piché».
Queria por este meio convidar a
comunidade portuguesa a participar
neste evento que têm como objetivo angariar fundos para a fundação
do mesmo que luta contra o
alcoolismo e outros tipos de
dependências. As inscrições
estão abertas até ao próximo
dia 15 de Abril, basta ir ao site
internet da fundação que é no
www.fondationrobertpiché.
org. Este evento terá a minha
colaboração e também a participação do senhor Cônsul de
Portugal, Dr. José Guedes de
Sousa. Este ano celebra-se o
15º aniversário da aterragem
de emergência do Comandante Piché nos Açores. Um evento bem
gravado na memória da comunidade
portuguesa do Canadá. Nessa data
de 2001, o Comandante Piché conseguiu aterrar o voo da Air Transat
que partia de Toronto com destino a
Lisboa. Por esta razão principalmente, eu, Daniel Loureiro, conselheiro das comunidades portuguesas,
junto-me a este evento e convido a

comunidade a participar neste voo
festivo. Depois do voo haverá uma
celebração no Hotel Marriott do aeroporto de Montreal. O Cocktail será
uma oferta da chefe portuguesa Helena Loureiro, que também em prol
da comunidade portuguesa se une a
este evento.

Convido então a comunidade a participar nesta grande celebração com
objetivos nobres. O Comandante
Piché têm um enorme carinho pela
comunidade portuguesa e a nossa
comunidade ficou a partir desse dia
de 2001 com um afeto especial para
com este senhor.
Muito obrigado, Daniel Loureiro
Cons. das comunidades portuguesas

A Voz de Portugal | 13 DE abril de 2016 | P. 10

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

Câmbio do dólar canadiano
12 de abril de 2016
1 euro = cad 1.477670
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

Associação dos Pais
333 de Castelneau, Montreal
T.:514.495.3284
Ass. mulher port. 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

Filarmónicas
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

igrejas

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

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406
T.:514.668.5601
T.:514.577.5150
T.:514.844.1011
T.:450.687.4035
T.:514.353.2827
T.:514.466.9187
T.:450.681.0612
T.:514.844.1011

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

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

importadores

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

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

restaurantes

padaria

SERVIÇOS consulares

Ranchos Folclóricos

notários

agências
funerárias

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

LE Grill
Tasquaria

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

assure-toi.ca

Seguros

Renovações
ligeiras

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

T.: 514.668.6281

assure-toi.ca

Gilberto
Cimento, cerâmica, e muito mais

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

TRAGA O
SEU VINHO

serviços
financeiroS
Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

514.522.5175

restaurantes

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

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

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

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.

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

INFORMAÇÃO PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA QUEM
ANUNCIA.
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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
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
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

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.
Estamos à procura de pessoas para instalação de
Pavé-uni e muros de blocos. Deve ter carro. Mínimo
de 4 anosde experiência. Salário competitivo
Rui Ferreira: 514-655-7168

Paisagista Robert Caucci

Excellent Pavage, uma empresa da região de Laval
especializada no domínio do pavé-uni, está atualmente à procura de um chefe de equipa/instalador para dirigir uma equipa de pavé-uni. O candidato pretendido
deverá ter uma sólida experiência em gestão de projetos de pavé-uni. Deverá ser capaz de gerir e efetuar os
trabalhos respeitando os planos, os orçamentos e prazos de conclusão. Deverá também ter experiência com
todos os aspetos técnicos relativos à conclusão do pavé-uni: nivelação, cortes, degraus, muros, contornos
de piscinas e outras especificações particulares.
Requisitos:
- conhecimento de leitura de planos
- conhecimento dos diferentes materiais
- experiência na gestão de equipas
- habilitado a conduzir bobcats e outros equipamentos
- minucioso e perfeccionista
- carta de condução válida
Enviar CV para: emploi@excellentpavage.ca, ou
contactar os recursos humanos pelo 514-766-4888.

Precisa-se de cozinheiro/a
para trabalhar na grelha com
experiência a tempo inteiro.
Patrícia: 514-814-0362
CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Alain Côté O.D.
Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966

4242, Boul. St-Laurent, suite 204
Montréal, Qué., H2W 1Z3

Controle o seu peso. Sintase no seu melhor. Resultados
garantidos. Pacote de
experiência, 3 dias.
Carlos Palma: 514-961-0770
Vende-se o aparelho “android”, Roku e Click
Mega pode ver os canais portugueses,
brasileiros, e outros mais, canais desportivos
de todos os países, filmes, séries, possibilidades
ilimitadas. Desloco-me para instalação.
514-267-8766

Procura-se instalador de “Pavé-uni”, muros
de pedra e alcatrão com experiência e carta
de condução de classe 5. Precisamos também um assistente paisagista.
Assunto sério e
salário segundo a experiência.

514-766-8390

vende-se

Belo condomínio de 1128 pc.
2 quartos + escritório.
Cozinha muito espaçosa. 2o
andar de très. Perto de todos
os serviços , transportes e Parc
Lafontaine. $259 000 nego.

Companhia em paisagismo está à procura de
homens com ou sem experiência com
carta de condução. 514-242-7649
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

serviços

MUITO INTERESSANTE!

À venda “Seara” em Sete Cidades em S. Miguel, Açores. Grande propriedade, uma das mais belas dos Açores. Visitem no site web para:
www.macvieira.com
Guilherme Cabral: 450-663 9127

Vende-se linda propriedade no Algarve.
José de Eira: 514-967-2179
Agostinho: 351 935 58 39 46

Triplex IMPECÁVEL! 32x44pés. Cave acabada. Duplex 2 x 5 ½, linda propriedade com cave acaVárias renovações. Quintal. Garagem dupla. bada e garagem. A dois paços do Métro Langelier
e rua Sherbrooke, ocupação dupla. $509,000
Perto de Galeries d’Anjou. $669,000

aluga-se

Aluga-se lindo 31/2 todo renovado no bairro Villeray. Muito
bom para um casalinho ou
pessoa sozinha.
Vale a pena ver.
514-721-6187
serviços

Ofereço o meu serviço de limpeza de
casa com experiência e referência.

Fátima Andrade
438-993-3097

Renovação
Manutenção
Reparações

Fazemos de tudo, pintura,
cozinha, casa de banho,
subsolo, etc.
438-396-8160

Aluga-se apartamento na bela rua Des Érables
triplex 25X50pés. TODA renovada! Cave acaba- (perto de Mont-Royal). 2 qts mais escritório. Ideal
da. Bom rendimento. Rés-de-chão e cave dis- pessoa só ou casal. Disponível immediatamente.
ponível ao comprador. Bem situado. $1,275,000
875$/mês
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Anedotas
Espião alentejano
Um espião alentejano foi em missão secreta para Lisboa. Lá chegado, decide apanhar um táxi. Ao entrar no
táxi, pergunta o taxista: - Para onde vai?
E responde o alentejano: - Isso jamais saberás!
Definição de Bar
Definição de Bar – Lugar onde um tipo bebe para esquecer. Por vezes ”esquece” tanto que vinte anos depois
ainda se lembra da ”torcida” que apanhou!
Aqui vão algumas palavras cuja raiz é BAR:
BAR-AFUNDA – Situação criada depois de alguns clientes terem esvaziado um bom número de copos e não se
”lembrarem” de os pagar;
BAR-BAR – Bar só para gagos;
BA-RÃO – Título atribuído ao freguês com 100% de assiduidade;
BA-RATO – É o que pensam alguns da conta antes dela
lhes ser apresentada;
BAR-BARISMO – É o que pensam depois!
BAR-BELA – Saliência adiposa por baixo do queixo que
é regada sempre que algum líquido escorregue pelos
cantos da boca;
BAR-BUDA – É certos ambientes de alguns bares;
BAR-MAN – Nome dado ao taberneiro lá da minha rua;
BAR-ÓMETRO – Instrumento próprio para medir a graduação da ”pinga”;
BAR-RACA – Figura que alguns fazem quando caminham;
BAR-RETADA - O que alguns enfiam;
BAR-RILETE – Vasilha onde o produtor alentejano guardar o ”lête” de 14º.

palavras cruzadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A

bofetada final

jcorreia@avozdeportugal.com

jorge correia

O

caso das bofetadas do
ex-ministro da cultura
João Soares apresenta diversos aspetos que vale a pena
considerar. Relembro que João Soares numa
mensagem pública no seu facebook prometia umas “salutares bofetadas” a Augusto
M. Seabra que assinara um artigo publicado
no jornal Público criticando a estratégia (ou
falta dela) e a atitude do ministro desde que
tomou posse, bofetadas essas também extensíveis a Vasco Pulido Valente. Esta situação culminaria com um tímido pedido de desculpas,
depois por outro mais formal e a demissão de
João Soares do executivo de António Costa.
Como chegamos a este ponto? Se é bem verdade que João Soares tinha alguma experiência
na cultura, aparentemente é um campo que pelo
qual ele nutre prazer e tinha sido incumbido da
responsabilidade governativa nesse sector, não
menos verdade é que nestes 4 meses de duração do seu ministério havia lacunas importantes, como a clara falta de uma estratégia clara
e algumas atuações menos felizes, em particular
no caso do despedimento de António Lamas do
Centro Cultural de Belém (CCB). Neste caso,

Horizontais: 1. Eles. Sacou. Contr. da prep. a com
o art. def. o. 2. Sinal para começar alguma coisa. Título
honorífico aplicado aos mestres da lei judeus. 3. Irisar.
Descanso religioso que, conforme a lei de Moisés, os
Judeus deviam observar no sétimo dia da semana. 4.
Imensidade (fig.). Comovido. 5. Desgastar, friccionando ou roçando. Naquele lugar. 6. Pessoa importante,
influente. 7. Vai à rua. Vegetação espontânea. 8. Falta
ou perda de honra. Coloração. 9. Substância azotada e
cristalizada que é um dos princípios imediatos da urina.
Maneiras sociais. 10. Agregar. Galardão. 11. A si mesmo.
Esteja unido por aderência. Caminhava para lá.
Verticais: 1. Lugar onde habitam as divindades, segundo a mitologia grega. Uma mais uma. 2. Reunião
festiva, noturna, dentro de casa particular, teatro ou clube. Que tem a cor da erva. 3. Pequeno (Brasil). Tenho
conhecimento. 4. Irmã dos pais ou dos avós. Tudo o que
nivela. 5. Designa repulsa ou raiva (interj.). Grande desejo, ânsia. 6. A acusada. Excluir. Recitei. 7. Qualquer
compartimento de uma casa. Apertar com nó ou laçada.
8. Variedade de anfíbola actinolítica. Caminho orlado de
casas dentro de uma povoação. 9. Rebordo do chapéu.
Aguentar. 10. Que tem abas. Aprovei ou elegi por meio
de voto. 11. Sete mais um. Fanático.
Carneiro: Carta Dominante: 3 de Espadas, significa Amizade. Amor: Surpreenda os seus familiares e prepare-lhes
um jantar especial. Saúde: Possíveis dores abdominais. Dinheiro: O nervosismo tomará conta de si quando lhe delegarem uma tarefa importante. Números da Sorte: 45, 41, 4, 7, 18, 19
Touro: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação Difícil. Amor: Evite descontrolar-se e
fazer cenas de ciúmes. Saúde: O seu estômago estará
particularmente sensível. Dinheiro: Cuide dos seus negócios o melhor que conseguir. Números da Sorte: 2, 23, 12, 14, 19, 8
Gémeos: Carta Dominante: o Mundo, que significa Fertilidade. Amor: É possível que corra o risco de se magoar
ao revelar os seus sentimentos. Saúde: Procure manter a
calma e relaxe. Dinheiro: Durante esta semana exigir-lhe-ão muita diplomacia e paciência. Vai receber um convite fantástico e inesperado que o vai levar a sentir-se bafejado pela sorte.
Números da Sorte: 5, 6, 4, 45, 41, 44
Caranguejo: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa Iniciativa. Amor: Aceite os defeitos dos outros e lembre-se que ninguém é perfeito. Não se deixe influenciar pelas
opiniões que os seus amigos têm da sua cara-metade.
Tire as suas próprias conclusões. Saúde: Procure ser mais consciencioso e responsável. Dinheiro: Evite gastar dinheiro com objetos inúteis e dispendiosos. Números da Sorte: 8, 4, 1, 2, 5, 6

Horóscopo

atuando de forma a que o despedimento de António Lamas fosse uma espécie de desqualificação pública pelo seu trabalho, levantou muitas
atenções em especial dos agentes culturais com
influências mais à direita.
Naturalmente que as hostes de direita aproveitaram o episódio, mas isso não invalida nem desculpa a atuação do ministro nesse caso nem na
promessa das bofetadas se se cruzasse com Augusto Seabra ou Vasco Pulido Valente. Não podemos negar o direito a que João Soares se sinta
desconfortável ou até zangado com as críticas,
mas não aceitá-las e reagir como um rufia prometendo resposta através do confronto físico é
intolerável e vergonhoso em toda a medida, ainda para mais quem se pretenda dedicar à cultura, campo do conhecimento dos mais relevantes
para o refinamento do ser humano. Pior ainda:
primeiras desculpas justificadas num tom irónico (“peço desculpa se os assustei”), demonstrando a falta de sinceridade nas mesmas, ou seja,
nem reconhecendo o erro; e sua atuação geral e
justificativa final para demissão, alegando não
prescindir da sua liberdade de expressão. Ainda
bem que em vez das bofetadas João Soares não
se lembrou de ameaçar com tiros ou bombas, o
que também faria parte da sua liberdade de expressão na resposta aos seus críticos!
Ainda que se fale de liberdade de expressão, e
dentro desta, de formas de expressão, não podemos esquecer que os nossos direitos não se devem sobrepor aos direitos alheios, tanto numa
resposta como numa ação inicial. Mesmo que a
forma de expressão não seja para ser interpretada
de forma literal (como as prometidas bofetadas),
há que ter o cuidado e atenção a quem nos dirigimos e na forma com que nos dirigimos. Uma determinada expressão, em determinado contexto e
dirigida a determinada pessoa, pode ser ofensiva
mesmo que não tenha contexto ofensivo, pelo
que se temos consciência do seu valor ofensivo
estaremos a ser “maldosos”. E, ao contrário de
António Costa, penso que um governante, ainda para mais um líder ministerial, deve ter a sua
conduta pautada pelos mais elevados padrões
humanos onde quer que esteja, seja no café, no
parlamento, na rua ou no reduto do seu lar.
Devemos nos esforçar por erradicar a hipocrisia
e não fomentá-la.
Quanto a João Soares, ainda que respondendo
aos seus críticos de acordo com o que lhe vai no
coração, não teria nem teve alternativa a demitir-se, pois era a única saída digna que lhe restava,
tanto mais digna quanto maior fosse o reconhecimento do seu erro.

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: 9 de Ouros, significa Prudência.
Amor: Surpreenda o seu amor com uma noite muito especial. Saúde: Não deixe que nada perturbe a sua paz.
Vai sentir-se bem-disposto para enfrentar os desafios. Dinheiro: Procure ser direto e objetivo na apresentação dos seus
projetos. Números da Sorte: 10, 20, 30, 40, 5, 6

Sagitário: Carta Dominante: 5 de Espadas, que significa Avareza. Amor: Mudança radical na sua vida afetiva.
Saiba acompanhar o evoluir dos acontecimentos. Saúde:
Procure passar o dia descansado e evite preocupações
profissionais. Dinheiro: A semana promete ser muito equilibrada a
nível profissional e económico. Números da Sorte: 9, 6, 3, 7, 4, 1

Virgem: Carta Dominante: 6 de Espadas, que significa Viagem Inesperada. Amor: Não tenha limites quando o assunto
é amor. Ultrapasse todas as barreiras e entregue-se à paixão.
Saúde: Procure estar mais atento às exigências do seu organismo. Dinheiro: O seu orçamento semanal permitir-lhe-á fazer uma
pequena extravagância. Números da Sorte: 8, 7, 41, 45, 40, 3

Capricórnio: Carta Dominante: 5 de Ouros, que significa
Perda/ Falha. Amor: Evite arranjar problemas para si e para
aqueles que lhe estão próximos. Saúde: Pense um pouco
mais em si e dedique uma parte do seu dia a cuidar do seu
bem-estar físico e psicológico. Dinheiro: Seja prudente e tente dar o
melhor num emprego novo. Números da Sorte: 41, 36, 17, 25, 12, 5

Balança: Carta Dominante: A Força, que significa Força, Domínio. Amor: Aja corretamente com um amigo a
quem involuntariamente prejudicou. Saúde: Não abuse do
tempo que passa de pé, pois pode ser prejudicial para o
seu sistema circulatório. Dinheiro: Procure ser sincero com um
colega. Números da Sorte: 23, 9, 14, 15, 12, 10

Aquário: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Seja persistente e não desista de conquistar o amor da sua vida. Saúde: Poderá sentir-se
triste e deprimido e por isso sentirá necessidade de estar na
companhia dos seus amigos. Dinheiro: As condições são favoráveis
ao investimento. Números da Sorte: 40, 35, 16, 22, 10, 4

Escorpião: Carta Dominante: 2 de Paus, que significa
Perda de Oportunidades. Amor: É possível que se sinta um
pouco deprimido e desmotivado. Mais tarde ou mais cedo
terá domínio sobre as situações que agora o preocupam.
Saúde: Não se deixe abater por uma notícia menos agradável sobre
a saúde de alguém muito próximo. Dinheiro: Demonstre a sua competência e profissionalismo. Números da Sorte: 7, 8, 4, 10, 12, 11

Peixes: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Seja moderado e controle o seu arrebatamento. Vida social bastante agitada. Não terá mãos a medir para tantas solicitações. Evite deixar para trás alguém
muito especial. Saúde: evite deixar-se dominar pelo nervosismo e
pela ansiedade. Dinheiro: É possível que seja repreendido por um
erro que cometeu. Números da Sorte: 4, 7, 10, 11, 25, 3
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JOSÉ DA CONCEIÇÃO

O

s nossos aventureiros
receavam que condições
climáticas desfavoráveis surgissem repentinamente. Então, de repente, o tempo mostrou a sua força. No início de Julho, nuvens
negras cobriram a face do céu. Ventos fortíssimos surraram as velas. Ondas gigantescas
arremessaram-se contra a frágil jangada.
A tormenta era grande. O único mascote da tripulação, um papagaio, foi levado pelos ventos e
perdeu-se mar adentro. Todos lamentaram. Entretanto, atravessaram a tempestade. Pouco tempo depois, o inesperado aconteceu. Uma lufada
mais forte de água arrastou um dos sacos de dormir, enquanto Hermam, o meteorologista do grupo, calculava a velocidade do vento para fazer a
previsão do tempo. Tentando agarrá-lo, Hermam
perdeu o equilíbrio e foi arremessado no oceano.
Lançaram-lhe cordas, mas o vento soprava em
direcção oposta e os seus amigos não conseguiram chegar até ele. O meteorologista desaparecia
cada vez mais no crepitar das ondas. O desespero
abalou a equipe. Num ato impensável, Knut, um
dos companheiros, atirou-se à água ao encontro
do amigo. Tentava nadar velozmente em direção
a ele, sem êxito. Todos estavam com os olhos
paralisados e a respiração ofegante. O balanço

A Visita

de

augusto machado

O

da jangada sob o orgulho das ondas não os distraía. A emoção angustiava-se, não podiam suportar a perda de um amigo, quanto mais dois.
Cada segundo que passava asfixiava a esperança
que sufocava a alma. O sonho de Thor converteu-se num amargo pesadelo, um sentimento de
culpa pesava-lhe na alma. As lágrimas deixaram
o anonimato e tornaram-se companheiras dos
olhos. De repente, quando tudo parecia perdido, uma imagem diferente salpicou as águas. Os
dois amigos reapareceram partilhando o mesmo
salva-vidas. A alegria brotou no solo da ansiedade. Uma brisa de tranquilidade surgiu nas turbulentas águas da emoção. Muitos outros riscos
Thor e seus amigos correram por causa de um
sonho. Depois de três meses que estavam no
mar, as aves terrestres se ajuntaram com as aves
marinhas. Um alento animador. “A terra estava
próxima”, deduziram que a pequena jangada
“Kon-TiKi” demonstrava que a teoria de Thor
podia ter fundamento: provavelmente, os povos
da Polinésia tiveram origem nos nativos sul-americanos do passado. Entretanto, a experiência angustiante da pequena embarcação de Thor
nos induz a reflectir que muitos nativos daquela
época que se aventuraram no Pacífico lá ficaram.
Ao chegar às ilhas, Thor e seus amigos ficaram
extasiados, não podiam acreditar. Abriram-se as
janelas da emoção e o medo partiu. Entretanto,
ele voltou sorrateiro.
Continuação na próxima edição

Mário Draghi

amachado@avozdeportugal.com

presidente do Banco Central Europeu
(BCE) elogiou, durante a sua visita a
Portugal, os “notáveis e necessários” esforços do Governo de Passos Coelho nos últimos
quatro anos e criticou a revogação pelo PS de
reformas então empreendidas, principalmente na área da Educação. No Conselho de Estado, onde deixou a radiografia feita por Bruxelas ao nosso País, Mário Draghi insistiu que
deverá haver mais reformas, principalmente
na área laboral.
Draghi foi claro e direto na sua mensagem a António Costa, o atual primeiro-ministro – no seu
discurso disponibilizado no site do BCE à hora a
que era proferido -, foi para o primeiro-ministro
que o italiano trouxe uma clara mensagem: “é
necessário refrear o ímpeto revogador e deixar
as políticas PSD/CDS surtirem o seu efeito. Todas as reformas levam algum tempo a produzir
resultados”, avisou o presidente do BCE.
Todavia, Mário Draghi afirmou-se satisfeito
com a disponibilidade que o Executivo português
terá mostrado para estudar um “plano B”, caso
as contas derrapem nos próximos meses. “acolhemos igualmente com agrado o compromisso
das autoridades portuguesas de preparar medidas adicionais, destinadas a ser implementadas
quando necessário para assegurar a conformidade”, disse, lembrando que, sobre o Orçamento
do Estado português que entrou em vigor no dia
31 de março, a Comissão Europeia conclui que,
“não revelava um incumprimento particularmente grave das disposições do pacto de Estabilidade
e de Crescimento”.
Perante 17 conselheiros, com quem esteve durante duas horas e 40 minutos, Mário Draghi

(2)

lembrou que a reforma laboral de Passos Coelho
está “a tornar a economia mais adaptável”. Daí
que, se António Costa, o atual primeiro-ministro
quiser ter mais sucesso, a meta passa pela “melhoria do funcionamento do mercado de trabalho”. Apontou o “elevado desemprego” e apelou a “reformas que incentivem as empresas a
investir”. O responsável pela política monetária
dos 19 países da zona euro citou em particular
as revogações impostas na Educação: “As reformas educativas estão igualmente a dar fruto”. E
referindo-se ao atual primeiro-ministro português, disse: “Não se justifica anular as reformas
do governo anterior. O líder do BCE defendeu
que os países do euro poderão “evitar uma acumulação de novos desequilíbrios e fazer as taxas
de crescimento regressar a níveis que assegurem
a prosperidade e permitam às famílias e aos estados-membros emergir da dívida”, caso façam as
reformas necessárias, que respondam à “rigidez
remanescente”.
E, acrescentou: “Os reforços de reforma desenvolvidos por Portugal foram notáveis e necessários. Observamos agora sinais claros de que
esses esforços notáveis estão a dar fruto dentro e
fora do país. Portanto, não se justifica anular reformas anteriores. Para além de preservar o que
já foi alcançado, são necessárias mais reformas”,
concluiu Mário Draghi.
Os políticos de hoje fazem-nos lembrar o pensamento de Montapert que escreveu: “O desejo de
realizar nasce connosco. Desejamos fazer qualquer coisa digna e chegar mais além. A pedra angular do sucesso e da realização é a Vontade. Por
isso, avalia-se qualquer dirigente pela sua habilidade em conseguir que as coisas se realizem”. E
acrescenta: “A liberdade está e estará sempre, no
esforço, na integridade e na responsabilidade de
cada um de nós”.

DESENCANTAR: Encontrar algo que estava perdido ou
se desconhecia. Não raras vezes, as sogras lamentam-se por não saberem onde os filhos desencantaram tais
noras... A situação inversa é rara. Nas ilhas, as raparigas nunca desencantam nenhum homem: limitam-se a
apanhá-los... Tal é a fama das raparigas das ilhas, que
as mães continentais ficam em sobressalto quando os
filhos vêm para os Açores....
DESTROCAR: Trocar. Nunca destrocamos o marido ou
a mulher, mas apenas as coisas que comprámos e que
nos aconselham a trocar. Queixam-se os comerciantes
de que quando as lojas estão cheias, são mais os fregueses a «destrocarem» do que a comprarem.
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solução

Horizontais: 1. Os, Tirou, Ao. 2. Lamiré, Rabi. 3. Iriar, Sabat. 4. Mar,
Abalado. 5. Puir, Ali. 6. Magnata. 7. Sai, Erva. 8. Desonra, Cor. 9. Ureia,
Trato. 10. Adir, Laurel. 11. Se, Adira, Ia.
Verticais: 1. Olimpo, Duas. 2. Sarau, Verde. 3. Mirim, Sei. 4. Tia, Rasoira. 5. Irra, Gana. 6. Ré, Banir, Li. 7. Sala, Atar. 8. Uralite, Rua. 9. Aba,
Arcar. 10. Abado, Votei. 11. Oito, Carola.

O Sonho Determina A Coragem

dicionário micaelense

Efemérides
1598 - Henrique IV de França assina o Édito de Nantes,
permitindo a liberdade de culto aos protestantes, no país.
1743 – Nasce Thomas Jefferson, estadista, autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos e terceiro presidente norte-americano.
1846 - É inaugurado o Teatro Nacional de D. Maria II, em
Lisboa, criado por Almeida Garrett.
1848 - A Sicília torna-se independente de Nápoles.
1939 - A França e o Reino Unido asseguram a independência da Roménia.
1964 – O ator norte-americano Sidney Poitier é o primeiro negro distinguido com o Óscar de melhor ator, pelo
desempenho em “Lillies of the Field”.
2000 - Portugal conquista a Medalha de Ouro do 28º
Salão Internacional de Invenções de Genebra, com um
conjunto de jogos de cartas para estimular a aprendizagem da Matemática.
2011 – O tenista Frederico Gil torna-se o primeiro português a qualificar-se para os oitavos de final de um
torneio da categoria Masters 1000 do circuito ATP, em
Monte Carlo.

Produtora
Rosa Velosa
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jorge matos

A

foz de Arelho que era
uma povoação da Serra
do Bouro, foi elevada a categoria de freguesia em 5 de
Julho de 1919.
Apenas a 8 KM de Caldas da Rainha, dispõe de
uma belíssima praia constituída por um extenso
areal situado no encontro da lagoa com o mar.
A Foz do Arelho é conhecida pelas suas belezas
naturais, sendo as pescas e os desportos náuticos
alguns dos muitos motivos de atração. A quinta
de Nossa Senhora de Guadalupe remonta ao século XVI. Inclui uma capela que foi construída em
1580, esta ostenta uma pedra brasonada com as armas de Medeiros. No seu interior tem uma escultura policromada do século XVI, figurando Nossa
Senhora do Carmo. A praia possui um magnífico
areal situado na confluência da Lagoa de Óbidos
com o mar, é a zona balnear das Caldas da Rainha. A lagoa de Óbidos é uma das maiores lagoas
de água salgada da Europa, tem um extraordinário cenário verdejante, é excelente para passeios

a pé ou de bicicleta aproveitando as excelentes
pistas para o efeito. A partir das dunas de Salir do
Porto, admira-se uma paisagem impar de beleza,
pela estrada Atlântica em direção à lagoa de Óbidos, este estuário de agua é um dos mais bonitos
locais da costa ocidental de Portugal e constitui
um frágil ecossistema onde diversas espécies encontram um privilegiado lugar. Numerosas aves
aquáticas e migratórias podem aqui ser observa-

das mas é sobretudo ao nível dos moluscos que
reside a importância da fauna desta área. Até ao
final da idade Média a lagoa estendia-se até ao
sopé da Vila de Óbidos, mas a evoluçao da linha
da costa numa constante mudança limitou substancialmente o seu perímetro, ainda assim a lagoa

tem uma extensão apreciável sendo um local de
excelência para a prática de diversos desportos
náuticos. Junto à lagoa a praia da Foz do Arelho
é um lugar onde a natureza nos brindou com as

suas qualidades terapêuticas e um excelente areal,
local de eleição para surfistas, as águas calmas e
tranquilas da lagoa são um encanto para as crianças. Na zona do pequeno cais pode comprar toda
a variedade de espécies que a lagoa oferece, do
berbigão às amêijoas nesta praia encontramos ótimas esplanadas e restaurantes onde se pode deliciar com pratos de peixes vários, enguias fritas,
amêijoas e a magnífica caldeirada da Lagoa.
Deixo aqui o meu convite para quem em breve visite a Linda Foz do Arelho.

Jesus

experimentou, testou e
adaptou. À 14ª será mesmo de vez?

T

reinador do Sporting parece ter encontrado a linha defensiva de sucesso quando faltam cinco jornadas para o fim. Antes
disso, o treinador dos ‘leões’ andou às voltas
para tornar o setor consistente.
O golo sofrido na receção ao Marítimo veio
deixar a defesa do Sporting em ‘sobressalto’.
Isto porque, até ao encontro da 29.ª jornada, o
Sporting era a defesa menos batida do campeonato, posição que agora partilha com o Benfica.
Ambos somam 20 golos e os ‘leões’ já sofreram
mais nesta segunda volta (11 golos) do que em
toda a primeira. Desde a reabertura do mercado, em janeiro, Jorge Jesus foi sempre alterando

a defesa, mas com a chegada de reforços como
Coates, o setor foi sofrendo cada vez mais alterações. O central uruguaio pegou de estaca e
deverá continuar em Portugal. Estas variações
em muito se devem ao elevado número de lesionados que foram surgindo ao longo de 2015/16.
Jorge Jesus já utilizou 14 combinações titulares
distintas e, apesar do grande número de alterações, o Sporting continuou entre as defesas
menos batidas da I Liga.
Além disso, mantém-se no topo do campeonato, com possibilidades reais de chegar ao titulo, segundo dá conta o Record. Se é necessária
uma defesa sólida para se conquistar títulos, no

encontro com o Moreirense, do próximo fim de
semana, Jesus poderá repetir a defensiva do último encontro pela quarta jornada consecutiva.
Schelotto, Coates, Rúben Semedo e Bruno César, três deles reforços de inverno, têm sido os
jogadores mais utilizados por Jorge Jesus, naquela que é uma demanda pessoal por acertar
um setor que é determinante. Curiosamente, o

quarteto mais utilizado pelo treinador é composto por João Pereira, Paulo Oliveira, Naldo
e Jefferson e nenhum deles tem atuado por diversas razões. Em 29 partidas, este grupo jogou nove deles juntos, oito deles na primeira
volta. Contudo, na segunda volta da I Liga, Jesus alterou o figurino, tentando imprimir mais
velocidade pelas laterais, com dois futebolistas
que podem percorrer o corredor inteiro. Foram
nove linhas defensivas diferentes, oito delas
nunca haviam sido utilizadas e, à 14.ª tentativa, parece ter encontrado a linha defensiva
certa. Nas próximas, cinco jornadas, não deverá haver, portanto, alterações naquele setor. A não ser que surjam novamente lesões.

Professor
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teve melhor série
do milénio na cidade dos estudantes

T

reinador do Benfica atingiu o melhor registo de vitórias fora de portas a contar para o campeonato e poderá ficar a apenas um triunfo de Jimmy
Hagan.
A vitória sobre a Académica valeu ao
Benfica o nono triunfo consecutivo e, consequentemente, a melhor série do milénio.
A formação de Rui Vitória ultrapassou,
assim, o registo de José Antonio Camacho que, em 2002/03, venceu as últimas
oito deslocações ao reduto do adversário.
O União da Madeira (jogo em atraso da
7.ª jonada), a 15 de dezembro, foi o último conjunto a obrigar as ‘águia’ a perder
pontos com o nulo que se viria a verificar
no marcador. Segundo dá conta o Record,
depois dessa partida, os pupilos de Rui Vitória nunca mais perderam pontos fora de
casa, sendo de realçar a deslocação a Alvalade. Olhando num contexto mais geral,
os ‘encarnados’ registam 13 vitórias fora
de casa e este Benfica está a um triunfo
de alcançar o registo de Jorge Jesus em
2012/13. A última derrota aconteceu no
Estádio do Dragão, a 20 de setembro. O

Impacto

Rio Ave é o próximo adversário fora de
casa. As nove vitórias consecutivas fora
de portas estabelecem, desta forma, a melhor série deste milénio e dos últimos 43
anos. Caso o Benfica triunfe nas duas deslocações que tem de fazer até ao final do
campeonato, somará 11 vitórias e ficará
a uma de Jimmy Hagan. Em 1972/73, o
técnico inglês conseguiu uma dúzia de vitórias como visitante, e empatou no reduto
de FC Porto e Atlético. Rui Vitória poderá

daniel loureiro

O

Impacto de Montreal regressou às
vitórias no último fim
de semana pela marca
de 2-0 frente ao Crew de
Columbus.
O Impacto mereceu plenamente esta vitória e foram dois marcadores improváveis
para os homens de Mauro Biello. Hassoun
Camara abriu a contagem para o Impacto
na sequencia de um pontapé de canto no
inicio da segunda parte. Depois, muito perto do apito final foi a vez de Kyle Bekker
de facturar para os homens da casa.

P

J

V

E

D

73
71
61
51
45
45
39
39
37
36
35
32
29
29
26
26
23
20

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

24
22
19
14
13
11
10
11
10
9
8
9
6
7
6
6
5
5

1
5
4
9
6
12
9
6
7
9
11
5
11
8
8
8
8
5

4
2
6
6
10
6
10
12
12
11
10
15
12
14
15
15
16
19

RESULTADOS

deixar nova marca, embora sempre tenha
dito que não olha a recordes. Mais duas vitórias poderão deixar este Benfica entre os
melhores e o treinador tem dedo na preparação da sua equipa.

regressou às vitórias

dloureiro@avozdeportugal.com

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

Nacho Piatti voltou a ser o homem de
controlo de jogo por parte do Impacto.
Piatti tinha um confronto direto frente a
Frederico Higuain, e o astro argentino do
Impacto obteve certamente a melhor sobre
o outro Argentino. O Impacto teve mais
posse de bola durante o jogo todo. Kei Kamara foi sem duvida o jogador mais perigoso do lado do Crew de Columbus. O
Impacto regressa assim às vitórias depois
de duas derrotas consecutivas fora de casa.
Dois golos de cabeça por dois jogadores
inesperados. Hassoun Camara foi nomeado o homem do jogo e fez de facto uma
belíssima partida, em que defensivamente
esteve perfeito. Ele mas também Cabrera,
Ciman e Toia foram impecáveis. Toia tem

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

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

GM
78
64
53
48
40
39
35
34
37
39
38
39
37
33
20
21
29
26

GS
20
20
25
28
38
34
35
36
42
59
45
55
50
47
40
35
52
49

próxima jornada

16/04 Arouca 11:15 Rio Ave
Estoril Praia 13:30 Boavista
Moreirense 15:45 Sporting
17/04 Belenenses 11:00 Académica
U. Madeira 11:00 P. Ferreira
Marítimo 13:15 Guimarães
FC Porto 15:30 Nacional
18/04 Braga 14:00 Tondela
Benfica 16:00 V. Setúbal

P

J

V

E

D

73
72
68
67
67
65
60
59
57
57
55
53
52
49
49
49
48
48
48
46
45
45
36
26

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

22
19
18
18
18
17
16
17
16
15
15
14
11
13
12
11
13
11
11
12
11
11
8
5

7
15
14
13
13
14
12
8
9
12
10
11
19
10
13
16
9
15
15
10
12
12
12
11

11
6
8
9
9
9
12
15
15
13
15
15
10
17
15
13
18
14
14
18
17
17
20
24

GM GS
73
51
48
46
59
42
49
47
53
47
35
42
41
45
42
39
46
31
38
40
42
40
40
37

46
34
40
26
44
32
42
39
48
43
37
45
40
55
43
44
54
35
49
47
48
51
56
75

Braga - FC Porto (22/05/2016)
Meias-finais

Marítimo 3-1 Portimonense
Benfica ADI Braga

Quartos-de-Final
1ª Mão
1-0
2-1
2-2
2-0

Bayern München - Benfica
Barcelona - Atlético Madrid
Paris SG - Manchester City
Wolfsburg - Real Madrid

2ª Mão
13/04 14:45
13/04 14:45
0-1
0-3

Oitavos-de-Final
Villarreal - Sparta Praha
Athletic - Sevilla
Borussia Dortmund - Liverpool
Braga - Shakhtar Donetsk

1ª Mão
2-1
1-2
1-1
1-2

2ª Mão
14/04 15:05
14/04 15:05
14/04 15:05
14/04 15:05

Major League Soccer
Na primeira parte tinha sido a vantagem
dos azul e preto mas o Crew obteve diversas oportunidades de golo. A melhor oportunidade de golo da primeira parte veio
dos pés de Lucas Ontivero que com um
remate em jeito acertou em cheio no poste
direito da baliza adversária. Ontivero ainda procura assim o seu primeiro golo com
a camisola montrealense.

vindo esta época a mostrar maiores capacidades ofensivas. Estiveram cerca de 22
000 espectadores no Estádio Olímpico. O
próximo encontro do Impacto é sábado pelas 17 horas em Chicago frente ao Fire. O
Impacto deverá contar com a presença de
Didier Drogba para este encontro. O próximo jogo em casa é dia 23 de abril frente
ao Toronto FC no Estadio Saputo.

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

J
5
5
5
6
5
5
6
5
5
5

P
9
9
8
7
6
6
6
5
3
2

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

J
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5

P
12
11
11
8
8
7
7
5
5
4
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