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que o vós me doa
Ricardo
Araújo Pereira

T

enho saudades de uma
pessoa. É a segunda pessoa do plural. Em Lisboa, como sabeis, fora
do púlpito praticamente ninguém a usa.
Tenho saudades de uma pessoa. É a segunda
pessoa do plural. Em Lisboa, como sabeis, fora
do púlpito praticamente ninguém a usa. Se calhar, tem um sabor antigo – e vós desejais ser
modernos. Ou então soa a beatice – e vós ambicionais ser marotos. Seja por que razão for, a
segunda pessoa do plural foi substituída por uma
formulação meio esquisita. Em vez de “vós fa-
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lais”, dizeis “vocês falam”. (Eu também digo,
mas estou a conter-me para efeitos de comédia.)
Ora, “falam” é a terceira pessoa do plural e, por
isso, “vocês falam” constitui uma mixórdia linguística. A forma verbal que usamos para “eles”,
aplicamos a “vós”. Na verdade, a “vocês” – que,
ao que parece, resulta da contracção das palavras
“vossas mercês”, uma expressão pelo menos tão
antiquada como “vós”. Em Lisboa (e não só) dizemos, por isso, “vocês falam” e “eles falam”.
Aquele “falam” passa a servir para tudo. Em inglês, a mesma forma verbal também serve para
várias pessoas: I speak, you speak, we speak,
they speak. É uma falta de higiene e uma vergonha. Parece uma língua inventada por crianças.
Façamos um esforço para retomar o vós. E, de
caminho, tentemos também recuperar esta forma
de imperativo que parece usar o presente do conjuntivo. Nos livros, ainda se diz: “Brindemos à
saúde do Vítor.” Na vida real, no entanto, toda a
gente diz: “Vamos brindar à saúde do Martim”,
não só porque ninguém usa aquele imperativo,
como porque já quase ninguém se chama Vítor.
Os colegas das minhas filhas têm nomes completamente diferentes dos colegas que eu tinha
na idade delas. Não há um Jorge, acabaram os
Fernandos e os Paulos, escasseiam os Carlos e
rareiam mais ainda os Vítores. Já no meu tempo,
não havia Vicentes, e quase ninguém se chamava Tomás, Martim ou Lourenço. Vós chamastes
outros nomes aos vossos filhos e parastes de invectivar os amigos com o imperativo que pede
emprestado ao conjuntivo.
“Partamos imediatamente, Alberto!”, costumava exclamar-se. “Vamos embora, João Maria!”, grita-se agora. Estais dispostos a reaver
conjugações antigas? Se sim, contactai-me.
Tentemos organizar um grupo de gente saudosa deste modo de falar, e decidida a devolver-lhe o uso. Já houve iniciativas piores, não
diríeis?
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Otimismo

é a convicção de que
podemos tornar as coisas
melhores para toda a Humanidade

C

om a aproximação do Natal e o Ano de 2017, o otimismo é uma
palavra que não tem sentido em matéria de projeções económicas para o ano que está a chegar.
Em termos internacionais o cenário não está famoso. Não só a economia da União Europeia não cresceu o que era esperado há um ano, as
exportações dos países que aderiram ao euro perderam competividade
nos mercados internacionais e a instabilidade política nos campos de
batalha continua a comprometer a retoma económica na Europa, principalmente nos países demasiado dependentes do petróleo como é o
caso de Portugal.
No setor privado o desemprego vai continuar a crescer e se Portugal
chegar em 2017 aos 2 por cento de crescimento será ótimo. A liberalização do comércio mundial é total e os produtos europeus vão continuar a enfrentar a poderosa concorrência da China, que é o primeiro
exportador mundial de vestuário. Portugal e as empresas portuguesas
vivem num clima de instabilidade. Os analistas prevêem crescimento
embora pequeno ao valorizar os produtos do campo, turismo, tecnologia, no «design» de marca e em novas matérias-primas.
A cooperação entre os Países de Língua Portuguesa pode desempenhar um papel importante na dinamização de projetos de empreendedorismo e nas comunidades das diásporas «constituidas por milhões
de cidadãos integrados em países dos cinco continentes»: podem ser
agentes das economias nacionais, potenciando as regiões de origem e a
promoção, nomeadamente dos produtos do campo e outros, concursos
literários, musicais, teatro e de outras formas de expressão artística,
com enfoque no português como língua de inovação e de conhecimento
científico e na sua importância na economia criativa, propiciadora de
contactos e oportunidades de negócio.
Os portugueses residentes no Canadá sentem-se felizes e os resultados
que conquistámos nomeadamente no Québec, também ajudam porque
os objetivos individuais e coletivos eram muito importantes. Hoje os
portugueses entre um ou outro momento de divergências, que é normal... Querem continuar à conquista de novos projetos individuais e
inovação cultural. Foi na partida cheios de esperança que levámos o
nosso mundo português e não conseguimos afastar-nos dele. Nesta terra prometida vamos deixar o registo da nossa História.
António Guterres, um português na maior organização internacional
«Nações Unidas» é um homem cada vez mais influente no mundo, reforçando a presença portuguesa. Dedicar o primeiro mês do calendário, Janeiro de 2017, a este antigo primeiro ministro, festejando a sua
eleição para secretário-geral das Nações Unidas, que terá de enfrentar
a oposição dos Estados Unidos, num mundo com situações péssimas,
valerá a pena!... Povos em desalento, com noites felizes em família e na
manhã seguinte, com muito medo de ataques dos diferentes exércitos,
de dentro e de fora, perdem tudo e partem para outras paragens.
Sobre os vários povos em conflito caiu uma maldição de um amor não
correspondido pela Europa e América. Guterres é um pacifista pragmático, não dogmático ao serviço da Humanidade.
Boas Festas e Bom Ano Novo.
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O Que É Que O Futuro Nos Reserva
jconceicao@avozdeportugal.com

JOSÉ DA CONCEIÇÃO

N

ós indagamos sobre a
nossa existência, porque ignoramos a nossa proveniência! Mas sem escrúpulos alguns, rejeitamos a
nossa própria espécie!
Os homens brincam à guerra fomentando estratégias para exterminar a sua própria raça,
eles proclamam-se senhores e reis do universo. Esquecendo a sua própria condição, esquecendo até, que eles fazem parte daqueles grãos
de areia que o vento no próprio vento espalha!
Se o artesão da vida nos dotou de uma certa
inteligência, não foi no intuito da nossa auto
destruição, mas sim para progredirmos, e atingirmos o auge da perfeição. Mas afinal o que é
que eles querem?
O que é que eles procuram?
Novos planetas! Para fazerem a mesma trampa lá em cima como a que fizeram cá em baixo? Nós para onde formos levamos sempre os
nossos defeitos connosco! Portanto a trampa
vai ser sempre a mesma! Se nós nascemos cá
em baixo por alguma razão foi. Eu não sou
nenhum astrólogo nem cientista, mas utilizo
apenas o meu dom de observação para poder
distinguir que este planeta em que vivemos faz
parte de nós mesmos, nós somos um tudo dentro de um todo, onde este todo chama-se a es-

cola da vida, e é aqui que temos que dar provas
de inteligência no intuito de aperfeiçoar a raça
humana e não destrui-la! Como presentemente
estão a fazer.
O materialismo e a ganância ultrapassou o
estado puro da inocência do homem! E, é isso
que o impede de ver e de raciocinar . O materialismo é uma substância que nos impede
de ver a vida com lucidez. Todos procuram o
conforto que existe nos palácios, todos procuram um trono. Esquecendo-se que nem todos
nasceram para ser reis.
Onde na realidade tudo o que o homem necessita para viver é: um tecto, uma modesta
cama para dormir, uma cozinha, e quarto de
banho. O homem no seu máximo poderá inventar uma tecnologia moderna para o beneficio do seu conforto. Mas o homem nunca se
poderá reinventar! A própria natureza não o
permite. Porque o homem é igual a si mesmo!
Egoísta ingrato e usurpador! Enquanto ele não
chegar a esta conclusão não vive, nem deixa
viver os outros.
O homem em vez de tomar partido neste
grande espetáculo da vida que a natureza
nos oferece, prefere auto destruir-se devido
à ganância, ao luxo e à vaidade.
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4ª-feira 21 de DEZEMbro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Filhos da Nação
5:31 O Outro Lado
6:24 Central Parque
7:12 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Sociedade Civil
10:10 Os Livros
10:17 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:01 Hora dos Portugueses
14:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
14:24 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
16:52 Agora Nós
18:22 Sabia Que?
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Palavra aos Diretores
21:04 O Avô Fugiu de Casa
22:15 Festa é Festa 2016
23:19 Rita Ferro
Grande Entrevista
0:14 Hora dos Portugueses
0:28 Notícias do Atlântico
1:30 Bom Dia Portugal
5ª-feira 22 de DEZEMbro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:33 Rita Ferro
Grande Entrevista
6:27 Janela Indiscreta
6:57 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Como se Decide?
Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
13:48 O Preço Certo
14:59 Telejornal
15:58 Belenenses x Sporting
Liga NOS 2016/2017
17:54 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Grande Área
21:34 Festa é Festa 2016
23:07 Fatura da Sorte
23:18 Cinemax Curtas
0:25 Notícias do Atlântico
1:30 Bom Dia Portugal
6ª-feira 23 de DEZembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 The Big Picture
17:00 Noite do Mercado 2016
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Miúdo Graúdo
21:00 Festa é Festa 2016
22:30 Golo RTP - Int.
0:00 Notícias do Atlântico
1:00 Miúdo Graúdo
1:30 Orelha Negra
Sábado 24 de DEZembro
1:30 No Ar
2:00 Rui Miguel Abreu
Filhos da Nação
2:30 Janela Indiscreta

3:00
5:00
5:45
6:30
8:00
9:11
10:01
12:00
13:30
14:30
14:59
16:00
16:15
16:30
19:00
20:00
20:30
21:30
23:15
0:15
1:30

Bom Dia Portugal
Hora dos Portugueses
Network Negócios 2016
Zig Zag
Jornal da Tarde
Diga Doutor
A Praça
Atlântida- Açores - 2016
Donos Disto Tudo
Decisão Nacional
Telejornal
Mensagem de Natal do
Cardeal Patriarca de Lisboa
Mensagem de Natal do
Sec. Est. das Comunidades
Portuguesas
Concerto de Natal da
Academia de Santa Cecília
24 Horas
Missa do Galo na
RTP Açores
Donos Disto Tudo
Festa é Festa 2016
Notícias do Atlântico
Cá Por Casa
com Herman José
Palavra aos Diretores

DOMINGO 25 de DEZembro
1:30 Palavra aos Diretores
2:00 Donos Disto Tudo
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Missa de Natal
6:00 Bênção Urbi et Orbi
6:27 Visita Guiada
7:03 Zig Zag
7:34 Onde Está o Tesouro
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Best of
Natal dos Hospitais
14:59 Telejornal
16:00 Mensagem de Natal
do Primeiro-Ministro
16:15 Hora dos Portugueses
17:30 Ricardo Araújo Pereira
Sociedade Recreativa
18:30 Culture / The Future
Portuguese in California
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Mensagem de Natal
do Primeiro-Ministro
20:45 Decisão Nacional
21:15 Network Negócios 2016
22:00 Hora dos Portugueses
22:45 Notícias do Atlântico
23:45 Especial Natal
A Minha Mãe
Cozinha Melhor Que a Tua
1:30 Bom Dia Portugal
2ª-FEIRA 26 de DEZembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida- Açores - 2016
7:07 Zig Zag
7:24 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Sabia Que?
9:45 Domingos Sequeira
Visita Guiada
10:10 A Praça
13:00 Portugal em Direto
13:57 A Cidade na
Ponta dos Dedos
14:08 No “Preço Certo”, as
emoções são garantidas!
O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Revista do Ano 2016
16:45 The Big Picture
17:30 Rui Miguel Abreu
Filhos da Nação
18:00 Diga Doutor
18:45 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3

Feliz Natal e um
Próspero Ano Novo 2017
mcarvalho@avozdeportugal.com

Mário Carvalho

N

atal é tempo festivo, um
momento doce e cheio
de significado para as nossas
vidas. É tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo que a cerca. É momento de deixar renascer essa criança pura,
inocente e cheia de esperança que mora dentro de nossos corações.
Nesta época do ano, a alegria invade nossos
corações trazendo a paz e a harmonia.
O Natal é um dia festivo e espero que os nossos pensamentos possam estar voltados para

uma festa maior, a festa do nascimento de Cristo dentro do nosso coração purificando a nossa
alma. Que neste Natal todas as famílias sintam-se mais fortes valorizando cada vez mais o significado da palavra amor, que traga raios de luz
que iluminem o seu caminho e transformem o
seu coração a cada dia, fazendo que cada um
de nós viva sempre com muita felicidade. Que
continuemos a orar pelos nossos inimigos para
que os seus corações e pensares, sejam iluminados na esperança que venham a ser nossos
amigos.

Que o menino Jesus alivie o luto de todos
aqueles que este ano perderam um ente querido,
pai, mãe, filho, esposo e um amigo. Alivie a dor
daqueles pais que vão passar o Natal com o desgosto profundo por ter um filho preso atrás das
grades da prisão. Que Deus dê saúde a quem
está doente, alegria a quem está triste, amor a
quem não tem ninguém que o ame.
Que nenhum velhinho, passe este Natal, sozinho na solidão, esquecido no tempo!
Que Deus ilumine os corações aonde reina, o
mal, a vingança, ódio, ciúme, que alimenta a
guerra e as desavenças nos casais e família, que
faça um só milagre nestes corações, substitua
todas estas palavras numa só a mais bela de todas o Amor, porque o Amor é a força do bem
Que queremos viver cada dia, cada hora e cada

minuto em sua plenitude, como se fosse o último. Que queiramos renovação e busquemos os
grandes milagres da vida a cada instante.
Todo Ano Novo é hora de renascer, de florescer, de viver de novo. Aproveite este ano que
está chegando para realizar todos os seus sonhos!
Porque o dia de amanhã não passa de um sonho, incerto, e a melhor prenda da vida é ter
Paz, Amor e Saúde!
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Mensagem

de

Natal
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do

Embaixador

Caros Compatriotas,
Desejo a todos vós e às vossas Famílias um excelente Natal e um 2017 cheio de felicidade, saúde e êxitos pessoais.
Portugal nunca se esquece dos seus filhos, estejam eles onde estiverem. Mas aqueles que vivem
longe também não se esquecem da sua querida
Terra, à qual os ligam profundas raízes familiares, marcadas polo afeto, pelas emocões e pelas
tradições.
É isto que faz com que Portugal seja uma grande
nação construída ao longo de muitos séculos por
sucessivas gerações, com trabalho, sacrifício,
sofrimento e alegria. Por isso, temos um grande
orgulho na nossa identidade e em dizermos que
somos Portugueses.
Julgo que devemos preocupar-nos em assegurar
a continuidade dessa ligação aos nossos filhos e
netos. É importante que a nossa cultura lhes seja
transmitida, incluindo o conhecimento da língua.
E é a cada um de nós que caberá a responsabilidade de assegurar que os nossos descendentes
se mantenham ligados a Portugal e tenham um
imenso orgulho nas suas raízes. Lembrem-se de

de

Portugal

no

Canadá

que o Canadá é um país assente no multiculturalismo, valorizando as origens dos seus habitantes. Há, assim, nesta sociedade, importantes
espaços cívico e cultural também para os Portugueses e para os Luso-canadianos.
Recebam um abraço amigo do
José Moreira da Cunha
Embaixador de Portugal no Canadá

Adolescentes

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 6

e as

amachado@avozdeportugal.com

H

augusto machado

umor instável, preocupação com a
atração física e sexual, teste constante das regras e dos limites são comportamentos normais na passagem de criança
a adulto. Todavia, com regras e afeto em
equilíbrio e apesar da turbulência própria
da idade, é possível passar pela adolescência com tranquilidade, e com ajuda profissional se necessário, dizem os psicólogos.
Dizem os “experts” que existe uma discrepância entre as aptidões físicas do adolescente e a sua capacidade de autocontrolo. Na
adolescência, as áreas do cérebro ligadas aos
valores, à moral, ao domínio dos impulsos e
à antevisão de consequências das ações ainda
não estão completamente desenvolvidas.
Por isso, os jovens são mais propensos a
agir por impulso, ler ou interpretar mal os
sinais sociais e as emoções, sofrer acidentes,
envolver-se em conflitos e adotar comportamentos perigosos. Experimentar é essencial
para crescer, isso já o sabemos, desde que tudo

Dores

do

Crescimento

seja feito com moderação.
Durante muito tempo, considerou-se como
adolescência o período entre os 12/13 anos e
os 18 anos.
“Hoje, os limites são mais difusos, até porque uma das condições para se ser considerado adulto é ter meios de subsistência”, explica
a psicóloga Hélia Guerreiro, e acrescenta: “O
grupo de amigos é, muitas vezes, quem determina os interesses, a forma de estar e de vestir.
Os pais passam para segundo plano, perdem o
estatuto de seres perfeitos e, em muitos casos,
o direito a manifestações de afeto, sobretudo,
em público. Os progenitores surgem como
barreiras à independência do jovem à procura
de identidade, que desafia constantemente as
regras e testa os limites. Ao nível intelectual,
aumentam as capacidades e os interesses”.
As competências linguísticas crescem, bem
como o poder de argumentação.
As crenças e as tradições culturais da família
ficam de lado, sobretudo se forem diferentes
das dos seus pais. Os ídolos, da música, do desporto ou do cinema, ganham o estatuto de modelo a imitar. Depois há os riscos a controlar;

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

aquele espírito aventureiro possibilita grandes
feitos, mas também abrem portas a comportamentos de risco, como o abuso de álcool,
consumo de drogas e tabaco e o sexo desprotegido. No entender da psicóloga Guerreiro,
“a maioria dos jovens conhece os riscos, sabe,
por exemplo, que o sexo desprotegido, pode
acarretar doenças ou uma gravidez indesejada.
Mas, quando passa à ação, não se protege, porque acredita que não vai acontecer consigo ou
que, da primeira vez não acontece nada”.
Os comportamentos de risco são potencialmente prejudiciais, a curto ou a longo prazo,
para a saúde, o bem-estar e o desenvolvimento
da personalidade. Podem iniciar-se pela curiosidade própria do jovem e/ou por influência ou
pressão do grupo, e perpetuar-se no tempo,
com consequências para o jovem, a família e
a sociedade.
Um estudo recentemente publicado, “Sinais de alerta”, avisa, para os pais estarem
mais atentos às alterações de comportamentos inapropriados dos jovens. Os sinais de
alerta são: alterações de comportamento,
como isolamento, perturbações no sono, falta ou excesso de apetite, faltas frequentes às
aulas, mudanças nas relações sociais, como
dificuldade de relacionamento, isolamento
anormal ou mudança repentina de amigos;
como pais ou amigos do adolescente em causa, se detetam algum destes problemas é
aconselhável pedir ajuda profissional para
ajudar o/a adolescente.
TENHAM TODOS UM FELIZ NATAL...
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Café Chiado n°28
mcarvalho@avozdeportugal.com

Mário
Carvalho

N

a
passada
quinta-feira
dia 15 de Dezembro, em noite fria e gelada e com o
termómetro a rondar os 20 graus
negativos, fui convidado pelo John
Rodrigues, que foi o responsável
pelas renovações deste novo café a
ir visitar o recinto.

O nome do “Café Chiado
n°28’’ é inspirado no Eléctrico 28 que percorre as ruas
de Lisboa antiga, é um verdadeiro ex-libris de Lisboa, e
uma das melhores formas de
conhecer a cidade.
O Chiado fica perto do Bairro Alto, um dos mais típicos
da zona de Lisboa, com vários restaurantes, bares e lojas. Local de excelência para
se ouvir fado e aproveitar a
noite.
Nesta noite aconteceu em Montreal, a inauguração do “Café Chiado n°28”, que fica situado no 1404,
da rua Beaubien Est, na esquina
com a rua Garnier e a alguns passos da igreja Santo Ambrósio onde
a comunidade portuguesa reúne-se
aos domingos para assistir à missa
em língua portuguesa. Dotado de
uma decoração moderna e aconchegante, com muita luz natural, lugar
ideal para encontrar um amigo para

tomar uma bica com um pastel de
nata, ler o jornal comunitário mais
querido e preferido dos portugueses
“A Voz de Portugal” ou então para
estudar, já que é dotado do sistema
Wi Fi para terem acesso gratuito à
internet.
Nesta noite de inauguração ao contrário do frio polar que se sentia, no
interior do café reinava um ambiente muito caloroso, muita comida e
bebidas foram oferecidas a todos
os presentes, convidados, amigos e
familiares, que compareceram para
desejar boa sorte aos três
jovens proprietários deste
novo café, que são eles Rui
Rodrigues, Emanuel Rego e
Arnaud Massironi.
O recinto possui uma estrutura moderna e intima, no
primeiro piso o balcão, onde
muitas doçarias e sumos portugueses estão disponíveis
para além do gostoso café
expresso; no segundo piso
estão instaladas algumas me-

sas com vista para o primeiro piso
e para a rua, lugar ideal para um
encontro mais íntimo e sossegado,
bom para falar de amor e de amizade. Sinceramente fiquei encantado com o ambiente interno, além
de bonito, era bem aconchegante,
intimista e convidativo, adoro lugares assim. Realmente perfeito para
apreciar seu cafezinho com cheiro
a Portugal.
Para mais informações telefone:
514-274-2228.

Homens

sós

jmatos@avozdeportugal.com

jorge matos

A

nossa sociedade fechou
se como uma ostra sobre a sua
pérola. Tornámos-nos numa humanidade de
homens sós. Não ficamos mais ao
lado dos outros, esmagamos os
outros.
Não caminhamos mais levados por
uma comunidade de interesses em
direção a alguma meta que seria a
nossa felicidade. Corremos ofegantes atrás de triunfos duvidosos
que mal os tocamos se desfazem
em fumo. Rejeitamos a solidariedade verdadeira, apesar de todos
os apelos verbais a uma sociedade
fraterna. Nossa sociedade não passa
de uma sociedade, nada mais. Um
conjunto de homens que têm em
comum certas caraterísticas acidentais. Ao nível do essencial somos
grupos de cada um por si, e vivemos
segundo as regras de uma competição. Os fracos são reduzidos a nada
pelos mais fortes. Os mais fortes se
sufocam, uns mais que outros, mesmo que com isto sua vida perca o

seu sentido. De tudo isto nada sobra
senão tristes indivíduos plantados
em uma existência fechada. É isto
que temos de entender para transformar nossa coletividade fria em
comunidade fraterna. É impossível
ao homem fechar-se em si mesmo
e reduzir sua existência a uma simples contemplação. Eles que deveriam ajudá-lo a viver podem então
esmagá-lo, destruí-lo. Vemos muito
nitidamente isto tanto ao nível do
social quanto do conjugal. Em uma
sociedade que só faz apelo à competição.
Parece uma selva em que nos
transformamos em animais selvagens que se devoram uns aos outros.
Em meio a este canibalismo social a
pessoa é consumida e se quiser escapar a esta situação, só lhe resta a
luta e a agressão. O mundo tornase um inferno. Qualquer que seja o
conflito conjugal ou social quando
os homens deixam de caminhar uns
para os outros em uma convergência amistosa, só lhes resta render-se
a uma solidão imensa que se abre
diante deles e os absorve.
Na época natalícia que nos aproximamos desejo à comunidade um
santo e FRATERNO Natal.

Festa

de

Natal
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do

Centro

de ajuda à

pora, levou a efeito a festa de Natal para cerca
de 150 famílias mais carenciadas, as mesmas
jorge matos
que todas as quartas feiras vêm adquirir géneros alimentícios. A festa foi bem organizada
or vezes, um dia é tão pela sua diretora Sra. Manuela Pedroso, acomdoloroso a passar, mas panhada por sua equipa administrativa consum ano passa tão depressa tituída por Sra. Eduarda Vasconcelos, Karine
e a vida nem se fala, sabe- Barcelos, Mónica Montoni, David Kawan, Kamos quando começa e não sabemos quando
acaba, é necessário saber viver o presente
e não nos deixarmos contaminar por ideias
negativas.
É esta ideia que nos ocorre na época natalícia.
Seguindo este espírito de confraternização,
amizade, e de partilha festiva o centro de ajuda
à família, que é o único organismo na comunidade que ajuda os mais necessitados da Diás-

Família

jmatos@avozdeportugal.com

P

rine Côte, Emy Toida, e vários voluntários que
fizeram um trabalho extraordinário na cozinha
e outros trabalhos.
A cave da igreja onde foi realizada foi decorada ao espírito natalício, com cerca de duzentas e dez pessoas aos quais foi fornecido um
magnífico jantar onde não faltou o tradicional
peru e o bolo rei.
Foi notável a presença de um amigo da C.A.F.
o deputado Sr. Amir Kadhir e sua assistente
Sra. Hélène Laverdière, políticos muito simpáticos que confraternizaram com todos os
presentes sem distinção de posição ou partido. Foram distribuídos brinquedos a todas as

crianças e lembranças a todos os adultos.
A isto se deve o grande contributo dos patrocinadores seguintes. Maison do Rôti, Sá e
filhos, José de Melo, Metro Bigras, Jean Coutou, Padaria Sra. do Rosário, Alivan, Casa
Minhota, Paulos Café, Padoca, Romados. Um
grande obrigado a todos estes comércios e a
todos os voluntários, desejando um feliz Natal, e um Ano Novo que se avizinha, muito
próspero.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas
Direção Regional das Comunidades

Mais um Natal se aproxima e um
Ano Novo nos sorri. Vivenciamos,
MENSAGEM
nesta quadra, um tempo voltado inteiramente para a família. É neste
período do ano que a grande famíMais um Natal se aproxima e um Ano Novolianos
sorri. Vivenciamos,
nestamunquadra, um
açoriana
disseminada pelo
voltado inteiramente para a família. É neste
período
do ano
que
grande
família aç
do mais
interage
com
osaseus
famidisseminada pelo mundo mais interage com
os seus
familiares
e amigos
liares
e amigos
revivendo,
de revivendo,
um
modo especial,
a suaraízes.
ligação à terra
modo especial, a sua ligação à terra onde mergulham
as suas
onde mergulham as suas raízes.
Nestenum
sentido,
a quadra
natalícia
Neste sentido, a quadra natalícia transforma-se
espaço
privilegiado
para aproxi
transforma-se
num
espaço
privileaçorianos das suas origens e num instrumento importante de coesão social que con
giado
para aproximar os açorianos
Arquipélago dos Açores a sua real dimensão
no mundo.
das suas origens e num instrumento importante de coesão social
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ao Arquipélago
dos da
Açores
a suasão
realadimensão
no Açores
Considerando que
as comunidades
açorianas
Diáspora
imagem dos
mundo. Considerando que as comunidades açorianas da Diásfronteiras e tendo em conta a relevância do seu contributo para o desenvolvime
pora são a imagem dos Açores além-fronteiras e tendo em conta
Região, bem como das sociedades onde se encontram integradas, a Direção Regio
a relevância do seu contributo para o desenvolvimento da ReComunidades, gião,
nestabem
quadra
dodas
Natal,
endereça
a todas
as famílias
açorianas radica
como
sociedades
onde
se encontram
integradas,
Quebeque votos
de Felizes
Festas Natalícias
e de Próspero
Novo.
a Direção
Regional
das Comunidades,
nestaAno
quadra
do Natal,
endereça a todas as famílias açorianas radicadas no Quebeque
Um Feliz e Santo
Natal
um próspero
Ano Novo.e de Próspero Ano Novo.
votos
deeFelizes
Festas Natalícias
Um Feliz e Santo Natal e um próspero Ano Novo.
O Diretor Regional das Comunidades
O Diretor Regional dasPaulo
Comunidades
Cesar Câmara Teves

Paulo Cesar Câmara Teves

Alemanha
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confirma que ataque
em mercado de Natal em Berlim
foi atentado

A

chanceler alemã, Angela
Merkel, classificou como atentado terrorista o ataque contra
um mercado de Natal em Berlim
na segunda-feira (19). “Pelo que
se sabe atualmente, devemos presumir de que se trata de um atentado terrorista”, disse. Até então,
as autoridades da Alemanha estavam evitando tomar posições e
declarar que o acidente pudesse
ter sido planejado e executado por
terroristas. O ataque deixou 12
mortos e ao menos 48 feridos; 18
encontram-se em estado grave.
Merkel disse, nesta terça-feira (20),

camião. “Até onde eu sei, é incerto
se ele realmente é o motorista”, disse
o comandante da polícia da cidade,
Klaus Kandt.
A polícia local disse no Twitter que
está vigilante, pois o suspeito preso havia negado envolvimento no
incidente, o qual a polícia disse ter
sido um ataque deliberado. “O suspeito preso temporariamente nega a
acusação”, disse a polícia de Berlim
pelo Twitter. “Portanto, estamos particularmente alertas. Por favor, estejam também em alerta”.
Mais cedo, a polícia alemã disse
acreditar que o paquistanês não era

CELEBR AMOS
CELEBR
A VIDA ! AMOS

A VIDA !
que será “difícil suportar” caso um
imigrante tenha sido o autor do atentado. “Há muito que ainda não sabemos com certeza suficiente, mas
precisamos, da forma que as coisas
estão agora, presumir que foi um
ataque terrorista”, disse Merkel. “Sei
que seria especialmente difícil para
nós suportarmos isso caso seja confirmado que a pessoa que cometeu
este ato era alguém que buscou proteção e asilo”, acrescentou.
Um paquistanês de 23 anos é o
principal suspeito de ter realizado o
ataque. Ele seria Navid B., nascido
em 1º de janeiro de 1993, em Turbat. Navid teria chegado à Alemanha
no dia 31 de dezembro de 2015. Em
Berlim, ele se estabeleceu em fevereiro deste ano, segundo o ministro
do Interior, Thomas de Maizière. O
suspeito estaria negando participação no ataque, segundo o ministro.
“Ele nega o crime. A investigação
continua”.
O paquistanês teria abandonado o
caminhão após o ataque, fugindo na
direção leste de Berlim. Depois, teria
atravessado a pé o parque Tiergarten,
no centro da cidade, onde foi detido
pela polícia após alertas de moradores da região. O local onde ele foi
encontrado fica a uma distância de
um quilômetro da praça Breitscheid,
onde ocorreu o ataque.
Polícia diz não ter certeza sobre
suspeito preso.
O chefe da polícia de Berlim disse
nesta terça que não está claro se o
paquistanês preso é o motorista do

o verdadeiro autor do ataque, relatou
o jornal “Die Welt”, citando fontes
seniores da segurança. “Temos o
homem errado”, disse um chefe da
polícia sénior. “Logo, uma nova situação. O verdadeiro autor ainda
está armado, foragido e pode causar
novos danos”, disse a fonte segundo
o jornal.
O camião utilizado no ataque pertence a uma empresa de transporte
polonesa, sediada na cidade de Estetino. O veículo tinha passado pela
Itália e transportava estruturas de
aço que deveriam ser descarregadas
em Berlim.
O GPS do camião indica que, na
tarde de segunda-feira, o aparelho
foi desligado várias vezes e, depois,
removido do carro. De acordo com
a imprensa da Polónia, o camião foi
roubado por volta das 16h --hora local-- de segunda-feira.
As autoridades polonesas e alemães
disseram que o homem de origem
polonesa que estava no banco de
passageiros do camião foi morto a
tiros, em mais um indício de que um
suposto funcionário da companhia
teria sofrido um sequestro ou um assalto. O dono da companhia de transporte, Ariel Zurawski, disse que não
havia conseguido contato com o motorista original da unidade, também
polonês, desde a tarde de segunda-feira, por volta do mesmo horário
do roubo do veículo. “Não sabemos
o que aconteceu, é meu primo, o conheço desde que era criança, posso
jurar por ele”, disse o empresário.

Alfred Dallaire MEMORIA
desejamos
à todos
paz,
Alfred
Dallaire
MEMORIA
serenidadeàetodos
felicidade
desejamos
paz, nesta
época festiva.
serenidade
e felicidade nesta

época festiva.

Cada vida história
é uma
514 277
ida memoria.ca
a v7778
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Montréal | Laval | Outremont

514 277 7778
memoria.ca
Repentigny
| Pointe-aux-Trembles
Montréal | Laval | Outremont
Repentigny | Pointe-aux-Trembles
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Mot du premier ministre

Au nom du gouvernement du Québec, j’aimerais vous offrir
à vous tous, Québécoises et Québécois d’origine portugaise,
ainsi qu’à tous les lecteurs du journal A Voz de Portugal, nos
meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Nouvel An.
Puissiez-vous profiter de ces jours de festivités pour prendre
le temps de vous retrouver, dans l’échange et dans le partage,
auprès des gens que vous aimez et autour des valeurs et des
traditions que vous chérissez.
Feliz Natal e feliz Ano Novo !
Philippe Couillard
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Este Natal Rezemos

pela

Paz

no

hoje em Aleppo na Síria, enquanto a ONU realiza
reuniões após reuniões...
Francisca reis
Quem está certo ou errado? Não importa quem
está certo ou errado neste ponto, não importa. O
ste Presépio é Real. Esta que importa é que ninguém está fazendo nada,
foto representa o presépio países como o Canadá, Estados Unidos da Amérionde Jesus quer nascer, mas o ca, França, Reino Unido, Alemanha, etc.
Albert Einstein disse que o mundo não será despoder do homem não deixa.
Existem presépios tradicionais de barro ou de
louça mas este presépio é real de pessoas de hoje
em Aleppo Síria, num mundo de guerras e de conflitos de toda a ordem, de crianças gritando por
ajuda, por fome, falta de abrigo, insegurança e esperança enquanto muitos que tem o poder de intervir nos conflitos baixam os braços e fecham os
olhos não fazendo nada.
É um inimaginável genocídio que está ocorrendo
freis@avozdeportugal.com

E

Aldea,

um novo restaurante
no coração da comunidade
freis@avozdeportugal.com

Francisca reis

A

ldea, um restaurante situado no 4403 Boul St-Laurent. Nela da Silva e
José, mais conhecido por Zé,
um dos casais mais simpáticos da nossa comunidade, são proprietários do novo restaurante Aldea com um ambiente moderno e muito
acolhedor com serviço carinhoso.
Aldea, um novo sabor e estilo diferentes, desde
as tapas à tradicional ementa da cozinha portuguesa, preparado pela grande Chef Nela bem
conhecida na nossa comunidade, uma Chef de
excelência. Venham fazer uma visita ao Restaurante Aldea, a equipa espera de braços abertos.
Reservas: 514-843-6464.
O Jornal A Voz de Portugal deseja votos de

Mundo

truído por aqueles que praticam o mal mas sim
por aqueles que os observam sem fazer nada.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que renasça a esperança da
Paz no Mundo e aos homens de boa vontade e que
se ponha termo à hipocrisia. Estamos a chegar ao
fim do ano, tempo de refletir e observar o mundo em que vivemos, que Jesus coloque os nossos
passos no bom caminho, o caminho do amor e de
paz. Aproveito a oportunidade para desejar Boas
Festas e Próspero Ano Novo a todos os meus amigos, familiares, leitores, à nossa família do Jornal A Voz de Portugal, e aos ouvintes da Emissão
Hora Açoriana da Rádio Centre-Ville.
Abraço amigo para todos com votos de saúde
e Paz no Mundo.

muito sucesso com saúde e um Feliz Natal e
Próspero Ano Novo.

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 19

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 20

Hospital de Israel adota inovações tecnológicas portuguesas

Um hospital de referência de Telavive, Israel,
vai incorporar duas inovações tecnológicas de
uma empresa portuguesa, sediada em Aveiro,
para reduzir as infeções hospitalares, anunciou
hoje fonte empresarial. O “Sourasky Medical
Center”, considerado um hospital de excelência
no tratamento médico e investigação em saúde,
selecionou duas inovações electrónicas da em-

presa portuguesa OLI, com o objetivo de diminuir a contaminação através das instalações sanitárias. A unidade hospitalar de Telavive torna-se
na primeira instituição pública de Israel a adotar
autoclismos eletrónicos, com o objetivo de diminuir a taxa de infeções hospitalares e evitar as
mortes e complicações associadas a essas doenças. Os equipamentos selecionados são os au-

toclismos interiores “OLI74 Sanitarblock” e as
placas de acionamento “Electra III”, ambos com
um sistema “no touch”, desenvolvidos no departamento de investigação e desenvolvimento da
empresa e produzidos na fábrica de Aveiro. Tendo adotado uma estratégia centrada na inovação,
a empresa, nos últimos cinco anos, já mobilizou
10 milhões de euros para a área de investigação e

Filme de Scorcese sobre jesuítas portugueses no Japão

O

novo filme do norte-americano Martin Scorsese “Silêncio”, que o realizador esperou quase 20 anos para concretizar,
acompanha os padres jesuítas portugueses
perseguidos durante a missão no Japão, no
século XVII.
Baseado no romance homónimo do japonês
Shusaku Endo, publicado em 1966, o filme
estreia nos Estados Unidos na sexta-feira, 23
de dezembro. Dois missionários jesuítas portugueses - Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) e Francisco Garrpe (Adam Driver) - via-

tortura, terá renunciado a Deus. Em território
nipónico, sob o xogunato de Tokugawa Ieyasu,
que baniu o catolicismo e quase todo o contacto
com os estrangeiros, os dois jovens religiosos
testemunham a perseguição dos japoneses cristãos pelas autoridades. O par acaba por se separar e Rodrigues viaja para o campo, questionando o silêncio de Deus perante o sofrimento dos
fiéis. O jesuíta norte-americano James Martin,
consultor de Scorsese e de toda a equipa “nas
questões dos jesuítas” - o que faria, diria e pensaria um jesuíta em determinadas situações -,
afirmou que o filme “é esmagador e muito comovente”, mesmo que não se seja crente. Em
correio eletrónico enviado à agência Lusa, Martin considerou que Scorsese realizou “uma obra
de arte”. O filme, rodado em Taiwan, “é lindo”,
destacou. “É uma história de mártires jesuítas
do Japão e dos cristãos japoneses, sendo profundamente comovente para mim, enquanto jesuíta”, acrescentou o editor do semanário jesuítico America, sublinhando “o poderoso papel”
de Andrew Garfield que Martin que orientou
“ao longo de muitos meses” nos Exercícios Esjam para o Japão em busca do mentor padre pirituais de Santo Inácio de Loiola, fundador da
Cristovão Ferreira (Liam Neesson) que, sob Companhia de Jesus.

desenvolvimento e alocou meio milhão de euros
para a criação de um novo laboratório de “teste
de vida” de produtos.
Com sede em Aveiro, a OLI exporta 80% da
produção para 70 países e em 2015 registou
um volume de negócios na ordem dos 53 milhões de euros.
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Anedotas
Joãozinho qual é o seu problema?
- Sou muito inteligente para estar na primeira classe. Minha irmã está
na terceira classe e eu sou mais inteligente do que ela. Eu quero ir
para a terceira classe também!
A professora, vendo que não vai conseguir resolver este problema, o
manda para a directoria. Enquanto o Joãozinho espera na ante-sala,
a professora explica a situação ao Director.
O Director diz para a professora que vai fazer um teste com o garoto.
Como é certo que ele não vai conseguir responder a todas as perguntas, vai mesmo ficar na primeira classe. A professora concorda.
Chama o Joãozinho e explica-lhe que ele vai ter que passar por um
teste e o menino aceita.
O Director pergunta para o Joãozinho:
- Joãozinho, quanto é 3 vezes 3?
caça palavras | Mamíferos
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Ano Novo

m meu nome e dos funcionários do Consulado-Geral de Portugal em Montreal, é
com muito prazer que me dirijo à Comunidade Portuguesa para desejar a todos
um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Neste momento em que devemos dar uma especial atenção àqueles que enfrentam mais
dificuldades, permitam-me começar por evidenciar o generoso apoio que aqui é prestado
por diversas instituições e voluntários da nossa Comunidade aos mais desfavorecidos,
sejam estes cidadãos portugueses ou de outras nacionalidades.
Gostaria igualmente de deixar uma palavra de particular reconhecimento e incentivo aos
portugueses que dedicam uma boa parte do seu trabalho diário às associações da nossa
diáspora. Estes nossos compatriotas prestam um serviço inestimável, que permite não só
manter vivos os laços entre os portugueses e os lusodescendentes aqui radicados, mas
também valorizar o nosso país e a nossa cultura junto da sociedade de acolhimento.
Aproximando-se um novo ano, queria também expressar a minha confiança e otimismo
nos projetos conjuntos que iremos certamente desenvolver em 2017.
A este respeito, apraz-me registar as iniciativas com vista a uma participação ativa da
nossa Comunidade nas comemorações do 375º aniversário da cidade de Montreal. Deixo
assim aqui um apelo à nossa união de esforços em prol destes projetos, que têm como objetivo adicional dar uma acrescida visibilidade ao contributo da Comunidade Portuguesa
para o desenvolvimento de Montreal.
Pela nossa parte, este Consulado-Geral continuará ao dispor dos portugueses e dos luso-canadianos, procurando promover uma política de crescente proximidade com os seus
utentes e de colaboração efetiva com todas as entidades de raiz portuguesa.
Gostaria assim de reiterar a todos os portugueses e lusodescendentes os meus votos de
Feliz Natal, bem como um ano de 2017 repleto de saúde e de êxitos pessoais.
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Carneiro: Carta Dominante: 9 de Copas, que significa
Vitória. Amor: Poderá ser surpreendido com uma
declaração de amor. Não hesite em comprometer-se pelo
que está correto. Saúde: Evite as gorduras. Dinheiro:
Mantenha a calma para resolver um problema no seu trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 1, 2, 3, 9
Touro: Carta Dominante: Cavaleiro de Ouros, que
significa Pessoa Útil, Maturidade. Amor: Poderá viver uma
relação fugaz, mas cheia de paixão. Saúde: Relaxe e liberte
o stress acumulado no dia a dia. Dinheiro: A nível financeiro
está tudo controlado. Números da Sorte: 44, 11, 5, 36, 1, 4
Gémeos: Carta Dominante: O Rei de Ouros, que significa
Inteligente, Prático. Amor: A sua felicidade poderá despertar
comentários invejosos. Saúde: Cuide do seu sistema
cardiorrespiratório. Dinheiro: Esteja atento às atitudes de
um colega pouco sincero.Números da Sorte: 44, 47, 49, 25, 26, 4
Caranguejo: Carta Dominante: O Carro, que
significa Sucesso. Amor: Empenhe-se a cem por cento
num envolvimento amoroso recente. Saúde: Faça uma
desintoxicação ao seu organismo. Dinheiro: Fase favorável
ao fecho de negócios. Números da Sorte: 2, 4, 13, 22, 31, 44

N

esta
época natalícia queria
vos agradecer a todos que
perdem um bocadinho do
vosso precioso tempo para
ler as minhas humildes
crónicas, também vos desejar umas asseadíssimas
festas de Natal com muita
saúde, que todos sabem, não

Corisco

tem preço, e um não menos
asseadíssimo ano novo de
2017.
Este ano, mais uma vez,
vou com a minha conversada p’ró velho Montreal,
e vou comer, na volta p’ra
casa uns Hot-Dogs, coisa
barata. Queria também vos
falar do pão de milho, bem
toda gente fala do bolo-rei,
eu vou vos falar do melhor
pão de milho de Montreal.
Já comprei de todas as padarias portuguesas e todos
são uma delícia, mas eu

Horóscopo

Maria Helena Martins
Leão: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Controle o mauhumor. Saúde: Deve gerir bem as suas energias para não
se sentir desgastado. Dinheiro: Controle eficientemente a
sua vida financeira. Números da Sorte: 11, 14, 32, 39, 41, 48
Virgem: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota.
Amor: As suas mudanças de humor poderão trazer alguns
problemas. Saúde: Receberá os resultados de um exame.
Dinheiro: Procure não tomar nenhuma decisão sem antes
analisar tudo o que ela implica. Números da Sorte: 33, 6, 21, 4, 7, 8
Balança: Carta Dominante: O Diabo, que significa
Energias Negativas. Amor: Confie mais na sua carametade. Saúde: Poderá sentir-se psicologicamente
fragilizado. Dinheiro: Seja firme e não deixe que abusem
da sua boa vontade. Números da Sorte: 9, 14, 45, 46, 49, 7
Escorpião: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa
Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Uma discussão com
o seu par deixá-lo-á preocupado. Preocupe-se em ser bom
e justo pois será feliz! Saúde: Poderá passar por uma fase
de desânimo. Dinheiro: Não gaste mais do que tem, pense no
futuro. Números da Sorte: 19, 22, 29, 36, 45, 47

quero aqui mencionar o que,
p’ra mim, faz uma grande
diferença é da padaria Notre Maison, porque além de
ser tão bom como os outros,
vocês podem pedir p’ra cortar as fatias na máquina, faz
umas tostas... p’ra mim é
um “must”. A todos bem-haja até p’ró ano, se Deus
quiser.
NA ALMA NINGUÉM
MANDA, ELA SIMPLESMENTE FICA ONDE SE
ENCANTA, FERNANDO
PESSOA.

Sagitário: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa
Projetos. Amor: Aproveite para estar mais tempo com os seus
amigos. Saúde: Modere as suas emoções. Dinheiro: Ritmo
de trabalho intenso mas o resultado será muito gratificante.
Números da Sorte: 8, 10, 4, 3, 36, 33
Capricórnio: Carta Dominante: O Louco, que significa
Excentricidade. Amor: Procure dar um pouco mais de
ânimo e vitalidade à sua relação afetiva. Saúde: Cuidado
com as costas, não faça grandes esforços. Dinheiro: Nunca
deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje, será prejudicial
para si. Números da Sorte: 5, 25, 15, 45, 14, 7
Aquário: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa
Conclusão. Amor: Exija do seu par a verdade sobre as suas
intenções. Saúde: O cansaço físico pode ser resolvido
com um bom banho relaxante. Dinheiro: Reflita acerca do
seu futuro profissional. Números da Sorte: 8, 1, 4, 7, 17, 19
Peixes: Carta Dominante: Rei de Espadas, que significa
Poder, Autoridade. Amor: Alguém poderá pedir-lhe perdão
por um erro cometido no passado. Saúde: Cuide da sua
saúde oral, poderá ter um abcesso. Dinheiro: Possível
entrada de dinheiro. Números da Sorte: 45, 4, 10, 1, 2, 3

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 23

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 24

Confessionário
jsousa@avozdeportugal.com

josé de sousa

N

ão sabe dizer não e o seu
pior defeito, o que mais
incomoda nos outros é a injustiça e gosta de gastar dinheiro
em equipamento de filmagem,
é o que nos confessa entre outros pecados o Alberto Feio.
A Voz de Portugal: Como se define a si próprio?
Alberto Feio: Como um trabalhador inveterado
que adora o que faz.
A.V.P.: Qual é a sua melhor virtude?
A.F.: Não tenho uma melhor, mas sim várias
virtudes.
A.V.P.: E o seu pior defeito?

A.F.: Não saber dizer “não”.
A.V.P.: Qual é a sua melhor recordação de
infância?
A.F.: Numa familia de um pai ausente, a melhor
recordação era quando ele estava presente.
A.V.P.: Quando criança, que profissão sonhava vir a ter?

A.F.: Químico, mas não lamento nada do que fiz.
A.V.P.: O que significa para si a vida?
A.F.: A vida é algo que se deve viver e apreciar
a cada dia.
A.V.P.: Em que época histórica gostaria de
ter vivido? E porquê?
A.F.: Nesta época onde vivo podemos considerar que várias épocas já se passaram.
A.V.P.: Qual é o melhor sítio do mundo?
A.F.: Onde somos felizes.
A.V.P.: E o pior?
A.F.: Quando não sabemos adaptar-se a este sítio.
A.V.P.: O que é viver imigrado?
A.F.: Imigrar é a maior doidice que se pode fazer,
mas só mais tarde é que nos damos conta disso.
A.V.P.: Qual é a viagem mais agradável que fez?
A.F.: Considerando que gosto muito de solidão,
gostei muito de estar no deserto.
A.V.P.: Quais são as características que mais
admira no sexo oposto?
A.F.: A intuíção.
A.V.P.: O que mais o incomoda nos outros?
A.F.: A injustiça.
A.V.P.: Como costuma ocupar os tempos livres?
A.F.: Na leitura.
A.V.P.: O que mais lhe agrada no seu trabalho?
A.F.: A possibilidade de exprimirmos a criatividade.
A.V.P.: E o que mais lhe desagrada?
A.F.: Aqueles que não o compreendem.
A.V.P.: Em que é que mais gosta de gastar
dinheiro?
A.F.: Em equipamento de filmagem.
A.V.P.: Qual é o seu prato preferido?
A.F.: Leitão à bairrada.
A.V.P.: Qual é a sua canção preferida?
A.F.: A Ópera Madame Buterfly, a canção Moon

River.
A.V.P.: Qual é o melhor livro que leu?
A.F.: O Ensaio sobre a Cegueira de Saramago e
Dona Flor e os seus dois maridos de Jorge Amado, Saramago e Jorge Amado são os autores.
A.V.P.: Qual é o melhor filme que viu?
A.F.: Os filmes são apreciados no contexto expecifico onde se vive.
A.V.P.: Que notícia gostaria de encontrar
amanhã no jornal?
A.F.: A valorização dos meus filhos dá-me uma
grande satisfação.
A.V.P.: Se fosse invisível para onde iria?
A.F.: Sendo profundamente católico, o ser imaginário é aquele que nos acompanha dia a dia.
Gostaria de entrar em contacto com aqueles que
já nos deixaram.
A.V.P.: Qual é a personagem internacional
que mais admira?
A.F.: Aqueles que acreditam nos seus princípios
e estão prontos a dar a vida por eles, têm todo
meu respeito, neste caso o Nelson Mandela.
A.V.P.: E qual é a personalidade nacional?
A.F.: Há personagens que são incompreendidas
em contextos especificos, o Rei Dom Carlos foi
um deles.
A.V.P.: O que pensa deste confessionário?
A.F.: Perguntas que nos obrigam a questionarmo-nos a nós mesmos.
A.V.P.: Se fosse todo-poderoso, qual é a principal medida que tomaria?
A.F.: Proporcinava às pessoas a possibilidade
de seram orgulhosas de si próprias.
A.V.P.: Qual é o provérbio em que mais acredita?
A.F.: Há uma frase que eu repito assiduamente:
Não vale a pena complicar a vida , ou seja, há
sempre uma solução.
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HOJE É NATAL (Conto)
O
avô Fernando chegou de longe com uma
mala muito pesada. Ajudei-o a levá-la
para o meu quarto e não o larguei mais, enquanto não a abriu.
O que traria ele dentro daquela mala tão grande? Prendas de Natal? Surpresas? Brinquedos?
Livros? – perguntava a mim próprio. Mortinho de
curiosidade, andei à sua volta como uma mosca,
a zumbir perguntas. Ó avô, o que é que trazes?
Tem calma, tem paciência, que logo te mostro! –
aconselhou, ainda com a voz ofegante por ter carregado comigo aquela mala.— Anda lá, diz-me só
a mim, que eu não digo a mais ninguém!
— As prendas e as surpresas só se mostram logo,
depois da ceia. Não sejas chato!— Diz-me, que
eu prometo guardar segredo! – insisti. Como tinha
de entregar à minha mãe uns produtos para a ceia,
que tinha trazido da sua terra, começou a abrir a
mala devagarinho e eu fiquei à espera que de lá
de dentro saísse qualquer coisa de mágico: um
avião que voasse – vrrruuum, vrrruuummm – ou
uma coisa assim… capaz de fazer pasmar os meus
amigos .Mas não. Apareceram, entre a escova de
dentes, a gilete, o pincel da barba, uma toalha de
rosto e o pijama do meu avô, vários embrulhinhos
amarradoscom fitas coloridas, uma garrafa de
azeite, um queijo, uma broa de Avintes, um frasco
de azeitonas e uma garrafa que parecia ter dentro
água amarela.— Avô, que prenda me vais oferecer?— Que prenda me vais dar a mim? Não lhe
respondi. A um canto, estava um rolo envolvido
em papel azul-marinho, prateado.— E isso, o que
é? É um telescópio? É um caleidoscópio?— Olha
que tu és muito pegajoso! Está bem, pronto! Eu
digo-te, se não, nunca mais te calas. Isso é uma
luz para o Natal!— É de ligar à electricidade? É
de acender? É uma estrela para pôr no presépio? –
perguntei, agitado.
— Não. Isto é o Espírito do Natal! – exclamou o
meu avô, com mistério na voz.— Espírito? Igual
àquele da Lâmpada do Aladino? Se esfregar, sai
um génio que faz tudo o que a gente quer? Ó avô
és mesmo fixório! Mostra, avô, mostra! Para não
me aturar mais, ele ia a desembrulhar o rolo de papel prateado, quando foi salvo da minha curiosidade pelo chamamento da minha mãe:— Venham
para a mesa!
O meu avô, ainda a arfar da viagem, desceu devagar com a mão no corrimão, e eu acompanhei-lhe os passos.
O meu pai fechou-se na sala de jantar e, querendo fazer um bonito, não nos deixou entrar na sala,
onde a mesa já estava posta para a ceia. As luzes
estavam apagadas e a porta fechada.

Quando íamos para entrar, o meu pai, muito teatreiro e eufórico, fez:— Te te te tzzéééé! ! ! – e
abriu a porta e as luzes. Senti uma baforada quente e fui abraçado por um cheirinho a rabanadas, a
sonhos, a filhoses, a aletria com desenhos de canela e a bilharacos, que era um doce que o meu
avô apreciava muito. A iluminação da sala estava
um espanto, a mesa um espetáculo, a lareira soltava línguas de fogo e a música ambiente eram as
vozes de anjos de um CD que a minha mãe comprara de propósito para aquela noite. Por cima da
lareira, o meu pai pôs o presépio e ao canto construiu uma Árvore de Natal, apenas com ramos de
pinheiro, porque pensava ele que as árvores não
se deviam abater. Disse-me uma vez:— Se um dia
tiveres de cortar uma árvore, deves pedir-lhe desculpa, ouviste? Uma árvore é um ser vivo!
O meu avô dirigiu-se ao presépio, mirou-o e
remirou-o e, por fim, disse:— Que engraçado!
Nunca vi um presépio assim: o Menino Jesus está
ao colo da mãe e a manjedoura vazia. Ó Castro,
dou-te os meus parabéns, o presépio está muito
bonito!
Os olhos do meu pai brilharam com o elogio.
E sabem porquê? É que o meu avô achava que o
meu pai era um bocado azelhote para fazer coisas
e habilidades com as mãos.
Era a primeira vez que ele vinha a nossa casa,
depois do segundo casamento da minha mãe. Para
o impressionar, os meus pais receberam-no com
mimos e atenções como se fosse um rei. Por causa
disso, eu comecei a ficar um bocado chateado. Até
parecia que os meus pais, naquela noite, decidiram riscar-me do mapa das suas atenções.
Mas não, para mim, aquele Natal não foi só uma
noite de paz, foi uma noite de pazes.— Ah, já me
esquecia… Olha, Mário, vai à minha mala buscar
o Espírito do Natal, mas trá-lo com cuidado, não
lhe mexas, ouviste? – pediu-me o avô Fernando.
O meu pai e a minha mãe cruzaram os olhos de
interrogação, ao saber que o meu avô tinha trazido para casa um espírito. Subi a correr as escadas que davam para o meu quarto e senti que os
bichos carpinteiros da curiosidade me atacavam
com perguntas:— O que estaria dentro daquele
rolo de papel prateado? Seria mesmo um espírito?
E os espíritos têm a forma de um charuto comprido? Seria uma brincadeira ou uma história do meu
avô? Pelo sim e pelo não, passei os dedos, ao de
leve, pelo rolo. E se o tal espírito saísse do tubo
e me falasse: “Diz-me, Mário, meu amo, que desejas? Diz-me, que a tua vontade será satisfeita!”
Se isso me acontecesse, o que é que eu desejaria? Sei lá, se não ficasse atrapalhado, era capaz

de pedir:— Ó alma boa, ó espírito da luz, quero
que arranjes alguém que me faça os deveres de
casa, quero um avião a sério que aterre no meu
pátio e quero uma moto a motor! Estava a minha
imaginação com gás na tábua quando ouvi a voz
do meu avô:— Então, vens ou não?!
Desci as escadas a correr e entreguei-lhe o rolo
de papel prateado. Fiquei à espera, para ver o que
de lá saía. Era agora, era agora que eu ia conhecer
o tal Espírito do Natal. Como o avô desembrulhou o rolo com muito cuidadinho, eu comecei a
acreditar que, se calhar, havia ali mesmo qualquer
mistério. Desenrolou, desenrolou, até que… apareceu uma simples vela de cera branca.— Oooohhhh! Uma vela! – disse de mim para mim, muito
desiludido. Embora a sala estivesse inundada de
luz, o avô Fernando riscou um fósforo, pediu à
minha mãe um castiçal, acendeu a vela e colocou-a no centro da mesa.
Depois, disse:— Na chama desta vela mora o
Espírito do Natal! Nesta noite, nesta mesa e nesta
chama, para mim estarão presentes todos os nossos antepassados, todas as nossas recordações e
todas as pessoas de quem gostamos. Está o meu
pai e a minha mãe, está a tua… está a tua… avó
que Deus tenha…O meu avô parou de falar e, em
vez de palavras, saíram apenas lágrimas grossas
que escorreram pela cara abaixo. O silêncio que
se fez foi tão grande que ficámos todos muito encolhidos, sem saber o que dizer. Quem nos salvou
do peso do silêncio e das lágrimas foi a minha
mãe:— Então, então, pai, hoje é Natal! – falou
baixinho a minha mãe, misturando a fala com um
beijo.— Vamos à ceia! – disse, por fim, o avô, ainda com a coragem engasgada. Depois, comemos,
rimos, jogámos ao rapa, ao tira, ao deixa e ao põe
até que chegou a hora da distribuição das prendas.
O meu pai deu-me um livro, a minha mãe uma
camisa aos quadrados e o meu avô umas grossas
meias de lã. Eu fiquei muito desconsolado porque esperava um brinquedo de espanto, daqueles
que fizessem roer de inveja os colegas da rua. O
meu avô andava sempre com os pés frios e trouxe meias de lã porque, se calhar, pensou que sofríamos todos do mesmo mal.Estava tudo a correr
bem. Até o meu pai, que andava quase sempre,
“cabisbundo” e “meditabaixo”, ria-se, ria-se até
mais não. A certa altura, o avô chamou-me para a
sua beira e disse-me: olha para a luz da vela. Fixa
o Espírito do Natal! O que vês? Eu lá olhei, mas o
que via era que a chama se inclinava, lentamente,
ora para um lado, ora para o outro.— Vês alguma coisa?— Não vejo nada. Só a chama a dizer
não, devagarinho! Para mim, na Noite de Natal,
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esta chama significa tudo o que o ser humano tem
de bom dentro de si: a saudade do amor, da amizade e da partilha das coisas. É por isso que lhe
chamo o Espírito do Natal. Nesta noite, quando
fixo a luz da vela, diante dos meus olhos passam,
como se fosse em cinema, histórias e vidas das
pessoas que amei e se cruzaram comigo ao longo
dos anos. Estou agora a olhar para ela e estou a
lembrar-me do Natal mais lindo que eu tive em
toda a minha vida. Queres que te conte?— Conta,
avô, conta!— Mas olha que é uma história triste!
Mas verdadeira!— Não faz mal! Mesmo assim,
conta! A minha mãe e o meu pai aproximaram-se
do sítio onde nós estávamos. O avô fixou os seus
olhos de formiga na chama da vela e, com uma
voz quente e pausada…— No tempo em que o
Natal custava a chegar, vivia eu numa casa pequenina. Eu era pobre e não tinha brinquedos, mas
não me importava. Bastava o cheiro que andava
pelas ruas e pelos caminhos a fazer miminhos de
fraternidade no coração das pessoas. Era por isso
que, quando tinha a tua idade, na véspera de Natal, ao passar pelas outras pessoas, dizia, cheio de
alegria:— Hoje é Natal! A pouca distância de minha casa, havia uma outra, que não era bem casa.
As paredes eram de chapa velha e o chão de terra
batida. O vento entrava por tudo o que era frincha
e o frio estava ali plantado. Uma fogueira fazia de
fogão e a única cama que havia era feita de paus
de pinheiro, ainda por descascar. E nessa casa que
não era bem casa, tão pequenininha e tão pobre de
tudo, morava a Ti Adelaide Tintureira e os seus
filhos: a Rosa e o Domingos. Esta mulher de pele
enrugada, de olhos verdes e vida amargurada foi,
um dia, transformada em pássaro negro. Por duas
vezes se quis matar, atirando-se da ponte de D.
Luís para o rio Douro.
Da primeira vez, as saias largas que usava amorteceram a queda e um barqueiro que por ali anda-

va viu-a e, remando rapidamente, retirou-a do rio,
ainda com vida.
Da segunda vez que se quis matar estava muito vento. Ao atirar-se da ponte, uma rajada empurrou-a contra os fios de electricidade e neles
ficou enrodilhada. Os bombeiros tiraram-na com
vida, apenas ficando magoada no peito. Disseram
as velhas da aldeia que tudo isso aconteceu porque o Anjo da Guarda da Ti Adelaide Tintureira,
cansado de a proteger durante uma vida cheia de
aflições, adormeceu duas vezes. E, nessas duas
vezes, a Morte, ao ver aquela mulher de olhos
tristes, transformada em ave negra, não a quis e
devolveu-a, sã e salva, para viver o resto do seu
destino. Naquele tempo, a Ti Adelaide Tintureira
e os filhos viviam da venda da lenha, apanhada
nos pinhais, e de pequenos serviços que lhe encomendavam.
Ela e os filhos vestiam do que algumas “almas
caridosas” lhe davam. Passavam muito mal e,
quando se vive assim, nem é bom sentir o cheiro
do Natal nem ouvir falar de prendas nem de rabanadas. Isso só serve para entristecer a vida de
quem tem pouquinho.— Natal é um dia como os
outros! – dizia a Ti Adelaide Tintureira para tentar
convencer os filhos a não olharem para as roupas
novas que os outros meninos vestiriam no dia seguinte. Na noite de Natal, em cima da nossa pequena mesa, já fumegava a travessa de bacalhau
cozido com batatas e couves-galegas. Nesse ano,
para além das rabanadas, havia um bocadinho de
queijo, uns pastéis comprados no Porto e uma garrafa de vinho fino, oferecida pelo Ti Zé Estureta,
como consoada, por lhe gastarmos da mercearia.
Para operários de vida dura, aquela ceia de Natal era quase um banquete de rei. Quando íamos
iniciar a refeição da noite de Natal…— E se fôssemos chamar a Ti Adelaide Tintureira e os seus
filhos para cearem com a gente? – propôs o meu

pai. A minha mãe disse que sim e, momentos depois, eu batia à porta da barraca da Ti Adelaide
Tintureira. Lá dentro, a chama da candeia de azeite furava a escuridão e os olhos da Rosa e do Domingos enchiam de tristeza aquela noite, que não
era bem igual às outras.
Sem saber o que dizer nem fazer, seguiram-me
até à porta da minha cozinha. Disseram boa noite com voz sumida e, quando se sentaram à volta
da mesa daquela família de pobres operários, que
era a minha, dei com uns olhos verdes, acesos de
alegria. Eram os da Ti Adelaide Tintureira que pagava aquele gesto bonito com um olhar que já não
usava há muito tempo: um olhar de felicidade.
Quando acabámos de comer e de jogarmos o rapa
a pinhões, vim cá fora e, pelo intervalo das folhas
de uma laranjeira, vi, lá longe, o brilho de uma
estrelinha que mais ninguém viu.
Agora, quando olho para o céu, lembro-me
dos olhos acesos da Ti Adelaide Tintureira, que
foram morar para as estrelas e que me aparecem, na noite de Natal, para me recordarem
dos bons sentimentos que ainda não foram
apagados do coração das pessoas. Quando o
avô Fernando se calou, olhei para a chama da
vela e senti que o Espírito do Natal estava ali
e me tinha visitado naquela noite.
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Rosa Velosa
Domingo das
16h às 18h
5877 Papineau, Mtl, Qc

Linha aberta: 514 790.0251
Publicidade: 514 366.2888

Sem

querer, deu

meias à

A
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144

pares de

Casais da semana

Namorada como Prenda de Natal

ideia era comprar 12 pares de meias,
mas a encomenda que chegou tinha muito, muito mais. A namorada de Jackson Wade
Knight, um adolescente de 18 anos da Georgia
(EUA), queria meias quentinhas para o Natal.

as 12 meias originalmente pedidas, conforme indicou ao site BuzzFeed.
O rapaz ficou estupefacto quando recebeu a encomenda, uma caixa bastante maior do que o esperado. Quando se apercebeu do engano, levou

O rapaz, atento aos desejos da sua amada, foi à
internet e encomendou uma dúzia de meias felpudas. Ou assim acreditava. Na verdade, a empresa
à qual fez a encomenda, a SockBin, registou mal
o pedido e ao invés de doze meias, mandou-lhe
doze dúzias, ou seja, 144 pares. Jackson não reparou, uma vez que só lhe foram cobrados os 20
dólares (pouco mais de 19 euros) que custavam

o curioso caso ao Twitter, numa publicação que
conseguiu mais de 3 mil partilhas e mais de 8
mil gostos.
E a namorada? Adorou tanto que queria ficar
com elas todas. No entanto, dado que a empresa não pediu as meias de volta após contacto (e
está-se está a chegar ao Natal), o casal decidiu
doar a maior parte a instituições de caridade.

Jacques Chagnon

Député de | MNA for | Deputado por Westmount—Saint-Louis

Presidente da Assembleia Nacional
Président de l’Assemblée nationale
President of the National Assembly

OS MELHORES VOTOS PARA O PERÍODO DAS FESTAS E TAMBÉM PARA O ANO NOVO!
MEILLEURS VOEUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES ET POUR LA NOUVELLE ANNÉE!
BEST WISHES FOR THE HOLIDAY SEASON AND THE NEW YEAR!

1155, boulevard Robert-Bourassa, bureau 1312
Montréal (Québec) H3B 3A7
514-395-2929 | jchagnon-wsl@assnat.qc.ca

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 30

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 31

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 32
notários

restaurantes

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

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

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
Horário de Atendimento: 2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às
15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00; 6ª das 8h30 às 13h00

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

Ranchos Folclóricos

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

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

Câmbio do dólar canadiano
20 de dezembro de 2016
1 euro = cad 1,399330
4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
AGÊNCIAS
DE VIAGENS

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

padaria

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

renovações

serviços
financeiroS

assure-toi.ca

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

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
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.:514.251.9791
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

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

rlA RÉNOVATION
rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605
Produtos do mar
Eduíno Martins
Cel.: 514.862.2319
Bruno COSTA
Cel.: 514.885.4724
Danny Pena
Cel.: 514.688.4576
Pedro Alves
Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

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

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

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

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

GRANITE
LACROIX INC.
Construção de monumentos

1735 des Laurentides
450.669.7467
www.granitelacroix.com

dentista

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica, e muito mais

T.: 514.668.6281
restaurantes

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

CENTROs

Ajuda à Família
T.: 514.982.0804
Ação Sócio Comunitário
T.: 514.842.8045
Integração e cultura luso T.: 514.252.5233

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

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

514.522.5175

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

importadores

T.:514.648.8343
T.:514.618.9087
T.:450.681.0612
T.:514.388.4129
T.:514.844.1011
T.:514.844.1406

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

eletricidade

agência

Algarve

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

www.solmar-montreal.com

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930
www.acaixa.ca
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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
Precisa-se de pessoa para trabalhar na pastelaria.
Boas condições. 514-522-5175
Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a
tempo inteiro com experiência.
Patrícia: 514-814-0362
Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e
dinâmico para uma companhia de imóveis.
Bom salário para candidato com experiência.
T 514-355-7171 | info@plexon.ca

Restaurante bastante conhecido na
comunidade portuguesa e através
de Montreal está à procura de novos
empregados:
Grelhador a tempo inteiro de noite e
fins-de-semana
Salário bastante interessante
Antoine
514-688-1015
Companhia precisa de homens ou mulheres com
experiência na indústria da limpeza para edificios
corporativos, comerciais ou industriais.
Deve ter um carro.
450-975-2303 ou enviar CV

Restaurante português, procura
cozinheiro/a com experiência para
trabalhar aos
fins-de-semana à noite.
Tel: 514-816-8022

empregos

Precisa-se de pessoa para tomar conta dos meus pais e cozinhar. Emprego a tempo inteiro.
Contacto Gil: 514-887-6883
514-707-5288
serviços
Controle o seu peso. Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos.
Pacote de experiência,
3 dias.
Carlos Palma:
514-961-0770

Velosa Construção
Todo o tipo de renovação e reparação de
qualidade num preço
bastante razoável.
orçamento GRATUITo
438-937-2309
nelvel@hotmail.com

†

João de Madeiros Duarte

Faleceu em Otava, no dia 18 de
dezembro de 2016, com a idade
de 96 anos, o Sr. João de Madeiros Duarte, natural de Livramento,
S.Miguel, Açores, esposo da já falecida Sra. Maria da Conceição de
Melo Duarte.
Deixa na dor seus filhos, António
(Maria de Fátima Coelho), Edgar
(Maggie de Silveira), Luís (Maria
Leocadio), João Manuel (Inês Pacheco), José (Estrela Madeiros),
13 netos, 19 bisnetos, familiares
e amigos.
A missa do corpo presente será quinta-feira 22 de dezembro às 11h na Igreja Católica do Espírito Santo em
Gatineau. Será sepultado em cripta no cemitério Notre-Dame em Gatineau. Renovam com profunda saudade
a missa do sétimo dia que se realiza no domingo 25
de dezembro de 2016 às 12h00 na igreja Católica do
Espírito Santo.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes associam neste
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso
conforto. Bem Hajam.

serviços

Sr. Kandji

Vidente

médium competente

muito sério no seu domínio. Retorno do seu amado,
amor, problema familiais, sucesso social , património
e negócios, empresarial ,
exame e bom senso nos jogos, desenfeitiçar.
Resultados efetivos em 3 dias,
discrição assegurada.

Tel.: 514.294.4309

Sr. County

Grande Vidente, astrólogo

Com 20 anos de experiência. Conhecido para resolver
os seus problemas, mesmo os casos desesperados.
Especialista em retorno do amado. Amor, negócios,
sorte no jogo, proteção contra os maus feitiços e desenfeitos.
Resultado rápido e eficiente em 72h, 100% garantido.
Pagamento após resultado

Tel.: 514 465.7154

INFORMAÇÃO
PaRA QUEM LÊ.
RESULTADO PaRA
QUEM ANUNCIA.
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A Árvore
A
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de

Natal

árvore de Natal é um costume de origem
germânica que se expandiu ao resto da Europa há já muitos anos. A maioria não consegue
encontrar uma ligação entre este pinheiro e o
nascimento de Cristo, e não consegue encontrar
porque ela não existe.
Trata-se, mais uma vez, de um rito pagão de homenagem ao sol – que tanto é simbolizado pelas
bolas com que hoje enfeitamos a árvore, como pela
estrela que colocamos no seu topo. A Árvore de
Natal, em Portugal, é uma tradição importada da
Alemanha, onde parece ser consensual estar a sua

origem, ou pelo menos a forma mais aproximada
daquilo que fazemos com ela hoje – embora outros
países tenham ritualizado esta época do ano através
do enfeite de árvores, seja na Polónia, na Geórgia,
na Estónia, na Letónia, e nos países escandinavos
de uma forma genérica, de resto, neste último caso,
havendo uma grande conivência com os costumes
germânicos. Como é fácil de ver, a Árvore de Natal
em pouco ou nada está relacionada com o nascimento de Cristo – nesse aspeto, a versão cristã do
Natal tem a sua representação no presépio, aparentemente mais adoptado como forma de comemoração do período natalício português até aos inícios
do século XX, depois do processo de cristianização
ibérica. A decoração de uma árvore no mês Dezembro é, portanto, um gesto mais longínquo, remontando ao tempo de outros Deuses, esses pagãos.
Pegando num lado que nos diz mais, porque mais
interveniente na nossa cultura religiosa, podemos
falar das Saturninas romanas, festividade cíclica e
pagã que festejava um natal (do latim natalis, que
significa nascimento), mas não o de Jesus Cristo.
Celebrava-se um nascimento, sim, mas do sol, que
a partir do final de Dezembro deixava de decrescer
para voltar a dar mais horas ao dia, consequentemente tirando-as à noite – isto é, comemorava-se a
data cósmica do solstício de inverno. O Deus que
condensava esse espírito era Saturno, Deus das Colheitas, e por isso intimamente ligado à poderosa
energia solar, justificando assim o nome Saturninas. A escolha do pinheiro, contudo, causa algumas
dúvidas. Há a hipótese de que, no início, tenha sido
o carvalho a espécie Divinizada – o que terá especialmente sentido se a olharmos pela lente de um
germano, que via no carvalho um espelho de Thor,
Deus do Trovão das gentes do norte europeu (convém realçar que, mesmo por cá, o carvalho é tido
como mágico). No entanto, o pinheiro, enquanto
substituto ou mesmo como pioneiro nesta cele-

bração, pode ter sido adaptado pela sua resistência
aos meses sombrios – é a uma árvore primaveril,
mesmo nos dias mais rigorosos do ano, mantendo
o seu verde vivo ao longo do tempo, funcionando
assim como metáfora perfeita para o retorno da natureza ao seu lado solar. O embelezamento da Árvore de Natal era feito, já nesses idos séculos, por
pequenas alumiações e objectos redondos, numa
clara alusão ao astro, hábito que foi perdurando
até ao presente. Era também frequente vermos frutos pendurados nos galhos, como nozes ou maçãs
pintadas, numa ponte simbólica com o fim da esterilidade da terra. Ainda mais óbvio, hoje em dia,
é a colocação da estrela no seu topo (isto apesar
de algumas lendas tentarem cristianizar a coisa) –
mesmo que inconscientemente, qualquer católico
que inadvertidamente coloque a estrela no topo do
seu pinheiro, está a ter um gesto pagão, ou não é o
sol a estrela central do nosso quotidiano? No fim,
torna-se sugestivo que, nas casas do ocidente, haja
um símbolo cristão – o presépio -, e um símbolo
pagão – a Árvore de Natal. E digo sugestivo porque é uma boa alegoria do que o ocidente é nos
dias que correm: um cruzamento de crenças vindas
do paganismo com outras, ora recentes, ora adaptadas do passado, de vinco cristão. Ao colocar-se o
menino Jesus deitado nas palhas de um presépio, e
uma estrela no pináculo de uma Árvore de Natal,

estamos a sublinhar dois nascimentos, isto é, dois
natais: o de Cristo e o do Sol, sendo que o primeiro
veio convenientemente substituir o segundo. Segundo se diz, este costume setentrional, pelo menos na sua moda recente, foi trazido para Portugal
no século XIX, quando D. Fernando II, que tinha
ascendência germânica, casou com D. Maria II e o
introduziu na Corte portuguesa. Dali partiu para a
nobreza, e da nobreza para o povo, numa boa prova
de como a classe mais abastada pode, igualmente,
germinar tradições que se transformaram em cultura popular.
Lembro-me bem, por ter costela serrana, de ir
com os meus avós, no início das férias, cortar um
pinheiro às encostas da Serra de Aire e Candeeiros,
que era depois trazido para casa e decorado como
manda a lei. Aproveitava-se também para sacar tapetes de musgo das rochas calcárias que lá paravam, das faces viradas para norte, servindo esses de
chão para o presépio. Esta comunhão com a natureza já não é fácil de encontrar – uma árvore artificial
dura mais tempo, e a nossa consciência ecologista
faz-nos pensar que é sempre menos uma que vai a
abate. Noutros pontos do país também conseguimos perceber a importância simbólica que a árvore
tem, mesmo pondo de fora a sua veia comercial –
veja-se Viana do Castelo.
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Feliz
Natal

para mais
informações
info@tvpm.ca

514.993.9047

A Voz de Portugal | 21 DE dezembro de 2016 | P. 38

Triunfo

encarnado
culmina ano de 2016
em alta rotação

V

itória na Amoreira encerra ciclo vitorioso do Benfica na I Liga.
O triunfo do Benfica na Amoreira frente ao Estoril foi palco da consolidação da liderança encarnada. Mas os destaques não ficam por aqui. A
juntar à vitória está a boa forma de Raúl Jiménez
e o regresso de Jonas, o melhor marcador encarnado na temporada passada.

Com esta vitória, o Benfica fechou o ano de
2016 em grande estilo. Pelo menos, no que diz
respeito ao desempenho desportivo fora de portas. Em todas as competições nacionais, fora do
Estádio da Luz, o Benfica somou 21 vitórias, um
empate e uma derrota, em 23 jogos.
Quanto aos golos, 52 foram marcados e 12 foram sofridos. Aliás, golos são o que não falta ao
conjunto orientado por Rui Vitória. Em todos os
jogos fora de portas, os encarnados marcaram
sempre.
O avançado está na melhor fase da sua carreira. Jiménez marca há quatro jogos consecutivos,
elevando para oito os seus tentos na presente
temporada.
O internacional mexicano igualou, assim, os
números do seu companheiro - e principal rival
na luta por um lugar no onze encarnado - o internacional grego Mitroglou. Também em destaque
está a eficácia do mexicano a partir marca dos
onze metros.
Este foi o segundo tento de Jiménez através da
marcação de grande penalidade. Em suma, a titularidade do avançado é sinónimo de golos. Em
cinco jogos a titular, marcou em todos eles.

“Bruno

de Carvalho não tem
e nunca teve condições para
ser Presidente”

Antigo candidato à presidência dos leões deixou duras críticas ao atual líder do Sporting. Em
declarações à rádio Renascença, João Paiva dos
Santos, irmão de Paulo Paiva dos Santos e antigo
candidato à presidência do Sporting, considera
que Bruno de Carvalho está cada vez mais perto

“O

de abandonar a presidência leonina. “Condições
[para continuar] não tem e nunca teve. Acho
que os sócios começam, finalmente, a abrir os
olhos e começam a surgir alternativas. Bruno de
Carvalho poderá, eventualmente, vencer estas
eleições [em março de 2017], mas duvido muito
que consiga completar o segundo mandato. Está
mais do que provado que se arrisca a ser o presidente do tetracampeonato do Benfica, o que é
uma vergonha para nós sportinguistas”, considerou. “Há muita coisa em jogo e devemos, se
calhar, ajudar o senhor a conseguir acabar o seu
mandato da melhor maneira, e tentar orientá-lo
para que se foque mais naquilo que é realmente
importante, que é o Sporting, e fazer as coisas de
uma maneira mais adequada. Já teve quatro anos
para aprender”, sublinhou. Atualmente, o Sporting é o quarto classificado da Liga portuguesa,
com 27 pontos, menos oito que o rival Benfica.

FC Porto é
hegemonia do Benfica”

grande objetivo do

equilibrar com a

A

ntiga glória dos dragões garantiu que o
maior desafio não é o presente mas sim o
futuro. Em entrevista ao jornal O Jogo, Deco,
antiga glória do FC Porto, analisou a atual
temporada dos dragões, os altos e baixos dos
pupilos de Nuno Espírito Santo.
“Não vejo o FC Porto tão mal quanto diziam,
nem tão bem quanto dizem agora. As pessoas
têm a tendência para passarem do oito ao 80
muito rápido. O FC Porto está a passar uma fase
sempre ingrata - é aquela em que a ansiedade se
agudiza, quando não se ganha e há a necessidade
de o fazer. Isso viu-se bem no jogo com o Braga, em que festejou a vitória como se estivesse
a festejar um título, e isso é sinal do momento”,
destacou. “Nem sempre as coisas saem como se
trabalham.
O FC Porto, até ao momento, teve altos e baixos.
Começou bem, depois baixou, não se encontrou,
agora está de novo em alta. É muito fácil criticar
um treinador, mas os jogadores também devem
ter responsabilidade quando as coisas não vão

bem”, sublinhou o antigo internacional português. Deco mostrou-se rendido às qualidades do
internacional argelino Brahimi, atleta que tem
tido uma temporada difícil.
“As pessoas questionavam por que é que não
jogava o Brahimi, mas, para o treinador o poder
colocar, ele tem de jogar como está a jogar agora.
Falo do Brahimi porque gosto imenso do futebol
dele”, confessou. Por último, o ex-futebolísta
destacou que o verdadeiro objetivo dos azuis e
branco, na presente temporada, é construir uma
equipa consolidada. “O FC Porto está em busca
dessa base e pouco a pouco vai conseguir. Se o
FC Porto pensar numa equipa para este ano, está
a cometer um erro. É óbvio que é difícil para um
clube que está sem ganhar há três anos, mas tem
de pensar nos próximos.
O grande objetivo do FC Porto é equilibrar
com o Benfica a hegemonia que tinha. Até
pode ganhar o campeonato, mas o maior desafio neste momento... é o futuro”, defendeu.

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

P	J	V	
37 15 11
34 16 10
33 16 10
29 16 8
29 16 9
28 16 8
26 16 8
23 16 6
22 16 5
21 16 5
21 16 5
21 16 6
21 16 5
18 16 5
16 16 4
16 16 4
12 15 3
12 16 3
9 16 1
7 16 1

Inglaterra
Premier League
E
4
4
3
5
2
4
2
5
7
6
6
3
6
3
4
4
3
3
6
4

D
0
2
3
3
5
4
6
5
4
5
5
7
5
8
8
8
9
10
9
11

	P	J	V	
1-Chelsea
43 17 14
2-Liverpool
37 17 11
3-Manchester City 36 17 11
4-Arsenal
34 17 10
5-Tottenham
33 17 9
6-Man. United
30 17 8
7-Southampton
24 17 6
8-West Bromwich 23 17 6
9-Everton
23 17 6
10-Bournemouth 21 17 6
11-Stoke City
21 17 5
12-Watford
21 17 6
13-West Ham
19 17 5
14-Middlesbrough 18 17 4
15-Leicester City 17 17 4
16-Burnley
17 17 5
17-Crystal Palace 15 17 4
18-Sunderland
14 17 4
19-Swansea City 12 17 3
20-Hull City
12 17 3

Itália
Serie A
E
1
4
3
4
6
6
6
5
5
3
6
3
4
6
5
2
3
2
3
3

D
2
2
3
3
2
3
5
6
6
8
6
8
8
7
8
10
10
11
11
11

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

P	J	V	
42 17 14
35 17 11
34 17 10
34 17 10
33 17 10
29 17 9
27 17 8
26 17 7
25 17 7
25 17 7
24 17 7
23 17 6
22 17 6
20 17 5
20 17 6
17 17 5
14 17 3
9 17 2
9 17 2
8 17 1

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E
0
2
4
4
3
2
3
5
4
4
3
5
4
5
2
2
5
3
3
5

D
3
4
3
3
4
6
6
5
6
6
7
6
7
7
9
10
9
12
12
11

1-Nice
2-Monaco
3-Paris SG
4-Lyon
5-Guingamp
6-Marseille
7-Rennes
8-Toulouse
9-Saint-Étienne
10-Bordeaux
11-Montpellier
12-Bastia
13-Lille
14-Nancy
15-Angers
16-Caen
17-Metz
18-Dijon
19-Nantes
20-Lorient

P	J	V	
43 18 13
39 18 12
36 18 11
31 17 10
29 18 8
27 18 7
27 18 8
26 18 7
25 18 6
24 18 6
22 18 5
20 18 5
20 18 6
20 18 5
19 18 5
18 17 5
18 17 5
16 18 3
16 17 4
15 18 4

E
4
3
3
1
5
6
3
5
7
6
7
5
2
5
4
3
3
7
4
3

D
1
3
4
6
5
5
7
6
5
6
6
8
10
8
9
9
9
8
9
11

P	J	V	
1-B. München
36 15 11
2-RB Leipzig
36 15 11
3-E. Frankfurt
29 16 8
4-B. Dortmund
27 16 7
5-TSG Hoffenheim 27 15 6
6-Hertha BSC
27 15 8
7-FC Köln
24 15 6
8-B. Leverkusen 20 15 6
9-Mainz
20 16 6
10-SC Freiburg
20 15 6
11-Schalke 04
18 16 5
12-FC Augsburg 18 16 4
13-Wolfsburg
16 16 4
14-B. M´gladbach 16 16 4
15-W. Bremen
15 15 4
16-Hamburger SV 13 16 3
17-FC Ingolstadt 12 15 3
18-Darmstadt 98 8 15 2

E
3
3
5
6
9
3
6
2
2
2
3
6
4
4
3
4
3
2

D
1
1
3
3
0
4
3
7
8
7
8
6
8
8
8
9
9
11
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Cristiano Ronaldo dá Mundial
de Clubes ao Real Madrid
Três golos de Cristiano Ronaldo permitiram ao Real Madrid conquistar, este
domingo, o Mundial de Clubes frente ao
Kashima Antlers, no Japão. A final terminou com um 4-2 no marcador, num jogo

dor (por Shibasaki, com golos aos 44 e 52
minutos) , fez três golos: o 2-2 (de grande
penalidade), que levou o jogo para prolongamento; e o 3-2 e o 4-2, na primeira parte
do tempo extra. Com este triunfo frente aos

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

35
34
29
27
27
23
20
19
17
17
16
16
15
14
11
11
11
10

RESULTADOS

		

em que a equipa espanhola esteve a perder
por 2-1. Benzema marcou primeiro para
os merengues e Cristiano Ronaldo, depois
de o Kashima ter dado a volta ao marca-

campeões nipónicos, o Real Madrid conquistou o seu segundo Mundial de clubes,
depois do triunfo em 2014, sucedendo ao
FC Barcelona.

Liga:

nove chicotadas,
dez mudanças de treinador

P

aulo César Gusmão foi o primeiro a
ser despedido na época 2016/17.
Com a saída de José Mota do Feirense,
passam a ser dez as mudanças de treinadores na Liga desde o início da presente
temporada.

Nesta contabilidade entra igualmente a
«transferência» de Jorge Simão do Desp.
Chaves para o Sp. Braga, embora a despedida de Trás-os-Montes não se enquadre na
designação de «chicotada». Pelo contrário.
O primeiro de todos foi Paulo César Gusmão, técnico brasileiro que assumiu o Marítimo no início da época mas durou apenas
cinco jornadas à frente do cargo, tendo sido
despedido a 19 de setembro.

No mês de outubro foi a vez de Júlio Velázquez deixar o Belenenses, no dia 6, e
ainda Erwin Sánchez, que saiu do Boavista
quatro dias depois.
Em novembro somaram-se, mais três saídas. Nuno Capucho deixou o comando técnico do Rio Ave no dia 10, Pepa
saiu do Moreirense a 21 e Carlos Pinto rescindiu com o Paços de Ferreira
no dia 28.
Já em dezembro, no dia 11, foi a vez
de Fabiano Soares também deixar o
Estoril. Seguiu-se José Peseiro, com
a mudança de Jorge Simão, e agora
José Mota.
Alterações de treinadores na Liga:
Marítimo - Paulo César Gusmão,
Daniel Ramos
Belenenses - Julio Velázquez, Quim
Machado
Boavista - Erwin Sanchez, Miguel Leal
Rio Ave - Nuno Capucho, Luís Castro
Moreirense - Pepa, Augusto Inácio
Paços Ferreira - Carlos Pinto, Vasco Seabra
Estoril - Fabiano Soares, Pedro Gómez
Sp. Braga - José Peseiro, Jorge Simão
D. Chaves - Jorge Simão, Ricardo Soares
Feirense - José Mota, a designar

V
11
10
9
8
8
7
6
4
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2

E

D

2
4
2
3
3
2
2
7
2
5
4
4
3
5
2
2
2
4

1
1
3
3
3
5
7
3
7
5
6
6
7
6
9
9
9
8

GM GS
30
8
28
7
25
12
24
13
26
17
19
17
11
13
14
13
13
18
10
14
16
21
13
16
11
17
14
18
13
24
14
23
10
30
12
22

pRÓXIMA JORNADA

16/12 P. Ferreira 1-0 Belenenses
17/12 Moreirense 1-4 Arouca
Estoril Praia 0-1 Benfica
18/12 Rio Ave 2-1 Nacional
Tondela 1-1 Boavista
Guimarães 3-1 Setúbal
Sporting 0-1 Braga
19/12 Marítimo 2-0 Feirense
FC Porto 2-1 Chaves

1-Portimonense
2-Desp. Aves
3-Santa Clara
4-Cova da Piedade
5-Académica
6-Benfica B
7-Penafiel
8-Vizela
9-Sporting B
10-Sp. Covilhã
11-Braga B
12-Varzim
13-V. Guimarães B
14-FC Porto B
15-U. Madeira
16-Fafe
17-Gil Vicente
18-Famalicão
19-Ac. Viseu
20-Freamunde
21-Leixões
22-Olhanense

J
14
15
14
14
14
14
15
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

15/12 FC Porto 2-1 Marítimo
21/12 Benfica 13:00 Rio Ave
22/12 Nacional 12:00 Boavista
Feirense 14:00 P. Ferreira
Braga 14:00 Moreirense
Belenenses 16:00 Sporting
Chaves 16:00 Estoril Praia
23/12 V. Setúbal 14:00 Tondela
Arouca 16:00 V. Guimarães

P

J

V

E

D

46
42
34
32
30
28
28
26
25
25
24
24
24
24
22
22
21
21
18
15
14
13

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
12
10
9
8
7
8
5
7
6
5
6
7
6
5
5
4
5
4
2
2
3

4
6
4
5
6
7
4
11
4
7
9
6
3
6
7
7
9
6
6
9
8
4

1
1
5
5
5
5
7
3
8
6
5
7
9
7
7
7
6
8
9
8
9
12

GM GS
38
33
23
22
17
20
20
19
28
17
25
23
21
21
15
22
12
22
16
14
12
24

Taça de portugal | quartos-de-Final
2016/12/14

2016/12/15
2017/01/18

Leixões 2-1 Tondela
Torreense 2-3 Chaves
Estoril Praia 4-2 (a.p.) AD Sanjoanense
Académica 1-0 Penafiel
Real 0-3 Benfica
Braga1 -2 Sp. Covilhã
V. Setúbal 0-1 Sporting
V. Guimarães 1-0 Vilafranquense
Estoril Praia 10:00 Académica
Chaves 10:00 Sporting
Benfica 10:00 Leixões
Sp. Covilhã 10:00 V. Guimarães

Benfica-B. Dortmund
Paris SG-Barcelona
Real Madrid-Napoli
Bayern München-Arsenal
Manchester City-Monaco
B. Leverkusen-A. Madrid
Sevilla-Leicester City
FC Porto-Juventus

FK Krasnodar-Fenerbahçe
Olympiacos-Osmanlispor
L. Razgrad-FC Kobenhavn
Astra Giurgiu-Genk
Gent-Tottenham
Celta de Vigo-S. Donetsk
FK Rostov-Sparta Praha
AZ Alkmaar-Lyon
B. M´gladbach-Fiorentina
Anderlecht-Zenit
Legia Warszawa-Ajax
Man. United-Saint-Étienne
PAOK-Schalke 04
Athletic-APOEL
H. Be´er Sheva-Besiktas
Villarreal-Roma

1ª Mão
14/02|14:45
14/02|14:45
15/02|14:45
15/02|14:45
21/02|14:45
21/02|14:45
22/02|14:45
22/02|14:45

1ª Mão
16/02|11:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|13:00
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05
16/02|15:05

2ª Mão
08/03|14:45
08/03|14:45
07/03|14:45
07/03|14:45
15/03|14:45
15/03|14:45
14/03|14:45
14/03|14:45

2ª Mão
22/02|12:00
23/02|11:00
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|15:05
23/02|13:00
23/02|13:00
22/02|12:00
23/02|13:00
23/02|13:00
23/02|13:00
23/02|13:00

12
15
19
19
13
19
22
17
30
18
20
24
26
24
19
29
15
27
23
20
18
35
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