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festa saída
das brumas do tempo

António
Pedro Costa
s estrelas já
lá vão e preparamo-nos agora
para celebrar, no
próximo ano, os 25
anos da reativação desta tradição,
que parece ganhou novas paternidades de última hora, cada qual
a reivindicar para si a ideia de se
reativar o cantar às estrelas pelas ruas das nossas comunidades.
Um que estava a ensaiar, outro foi
quem a propôs, outro que sempre
teve a ideia de a implementar, etc,
etc. Valha-nos Deus, com tantos
pais para uma iniciativa que foi
tão criticada na altura.
Para que se saiba, tudo se deveu à
tradição que nunca esmoreceu em
Rabo de Peixe, pois logo que chegámos à Câmara Municipal, resolvemos realizar esta celebração, recuperando um costume tão antigo e que
outrora tinha uma envolvência muito
forte na Ribeira Grande.
Na altura, o executivo da Câmara
Municipal era composto pelos vereadores Filomeno Gouveia, João
Furtado e Francisco Xavier Rodrigues, que se entusiasmaram com a
ideia do Presidente e todos arregaçaram as mangas para concretizar tal
iniciativa.
O Vereador da Cultura, Xavier
Rodrigues foi incumbido pelo Presidente de apresentar uma proposta
na reunião semanal da Câmara, que
se realizou no dia 11 de janeiro, e
menos de um mês após a tomada de
posse, arrancaram os preparativos
para a primeira edição daquela festa
popular, que ganhou, desde então, a
adesão do povo.
A paternidade desta iniciativa deve-se, portanto, ao povo de Rabo de
Peixe que, tal como outras tradições
riquíssimas, continua a preservar os
seus usos e costumes, transmitindo
às novas gerações a sua cultura ancestral. Trata-se de uma tradição tão
antiga que o sonho atiçou a chama
da estrela cintilante que continua
a brilhar na alma do povo daquela
Vila. Se houve tempos em que, o
que era popular deveria ser banido
por uma certa mentalidade snobe,
o certo é que os mais novos agarraram esta tradição e ela tornou-se
numa herança cultural consolidada,
que irá perdurar pelos tempos fora,
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porque as atuais gerações que impulsionam hoje estes festejos foram por
ela marcados com a sua participação
quando eram crianças.
As tradições de um povo – quaisquer que sejam – falam diretamente
ao coração das pessoas e constituem
o que há de mais arraigado na lembrança de cada um. Por isso, a importância de se conhecer e preservar
na memória coletiva as raízes culturais, fomentando uma reflexão sobre
a sua importância, no sentido da afirmação da sua identidade e pertinência, é primordial como conhecimento e manutenção viva da memória
das nossas próprias origens.
No meu entender, não se pretende
escavar o “passado”, mas sim, manter viva a história da construção ou
da criação da cultura do nosso povo
e só conhecendo a sua cultura, as
novas gerações compreenderão a
importância de mantê-la viva na
memória coletiva, protegendo-a e
valorizando-a, como forma de preservar o que somos, as nossas próprias caraterísticas, ou seja a nossa
identidade.
Tive o gosto de contextualizar esta
tradição, não apenas para assinalar
a vigésima quinta edição do Cantar
às estrelas, a convite do Presidente da Câmara Municipal da Ribeira
Grande, numa palestra nos Paços do
Concelho, em que abordei o tema “O
imaginário remoto do cantar às estrelas”, mas para se perceber melhor
como esta forma de piedade popular
chegou aos nossos dias sem se cristalizar, mas adaptando-se e evoluindo
pelos tempos fora com loas à Virgem
Maria, mescladas pela espontaneidade dos improvisadores com referências ao quotidiano e matizadas com
laivos de religiosidade.
Há que reconhecer que a população
da cidade da Ribeira Grande sempre
celebrou de forma muito expressiva
festa da Senhora da Estrela, padroeira da Matriz e do Município ribeirangrandense, por vezes, com cantatas dentro da vetusta Igreja, com
louvores à Virgem.
Mas o povo da Ribeira Grande continua a clamar pela intercessão da
Virgem Maria, não faltando a Missa antes de o sol nascer, a procissão
da alvorada, a confraternização e o
convívio com música à desgarrada,
promovidos pela Banda Triunfo e
pelos Bombeiros Voluntários, já no
raiar da aurora.
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cidadania é tão pequena
que quase não se vê

á é tempo de quem nos governa abandonar a hipocrisia. O Canadá
recebe aqui gente vinda de todo o mundo e está empenhado para
que os estrangeiros se sintam bem-vindos, mentindo a quem aqui nasceu.
O Canadá recebe aqui gente que não teve de educar e que até se prestam
a ser escravizados, na esperança de que na velhice voltem a casa. Há que
compreender que os emigrantes vão para um sítio para melhorar a vida ou
fugir à guerra. Creio que tudo isto tem valor, é uma grande responsabilidade e temos que nos dedicar a ela porque é humanidade básica.
As debilidades da participação cidadã no Canadá tem raízes históricas e
propagam-se através de mecanismos como o acesso diferenciado das classes sociais à escolaridade, a rendimentos e capital cultural. O Internacionalismo e o caminho da emigração é um sistema de política internacional
ou doutrina que preconiza a aliança das classes operárias sem distinção de
pátria.
Os Governos do Canada têm dedicado maior atenção à “classe média”
mostrando apatia por todos os cidadãos, uma fraqueza marcadamente política. Quando os poderes públicos não resolvem os problemas sociais em
sede própria: emprego, salário, prestações e serviços é contestável por
omitir a importância de todos os cidadãos, com direitos civis, políticos e
sociais para as diferentes classes sociais principalmente as desapossadas
de recursos, mas que concretizam pela ação comercial um contributo potencial, através do regime dos impostos de «TPS E TVQ» com efeitos de
garantia dos direitos civis e sociais a receber serviços, já que é através destes impostos que se garante condições mínimas de participação e direitos
a todos os cidadãos.
Estas dualidades sociais refletem-se em dois grupos sociais distintos com
pouca comunicação entre si e que reproduzem tendências que já nos anos
80 se verificavam, mas cujo estudo é necessário aprofundar. O poder social assenta não só na forma mas também na distância social existente
entre grupos sociais detentores de poder e aqueles que não o possuem,
garantindo sobretudo por via do ensino superior o veículo privilegiado de
reprodução social das elites e o ensino primário o de manutenção e inculcação da dominação das classes subalternas.
Esta dualidade tem também uma existência provincial bem firmada numa
oposição entre os principais centros urbanos e o interior rural, cruzados
pelos cidadãos do mundo residentes no Canadá. Apesar dos traços de modernidade que caracterizam os emigrantes na cidadania política ativa, está
em causa a impossibilidade de criar relações entre diversas classes sociais,
devido aos diferentes estatutos subjacentes e às distâncias entre todos.
A cidadania cultural permite uma aproximação aos padrões que nos ligam
aos processos das raízes históricas e na maioria dos casos a uma solidão
sem remédio e às tantas ficamos com a sensação que a distância ao país de
origem nos arrastará de novo às origens.
Os factos são límpidos e a opinião pública é uma obra prima da comédia.
Ou seja quando verdades e mentiras estão tão bem misturadas como os ingredientes de um molho vinagrete e não há nada mais cómico do que dizer
a verdade a um incrédulo. Os emigrantes vivem no Canadá para melhorar
a vida e agradecemos a nossa existência e deixamos no ar a áspera sensação e o olhar imerso em imagens para morrer em Português.
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Empregado

vs empregador

jorge correia

A

lgumas forças políticas,
diga-se de passagem
estrategicamente, tentam
colocar a discussão da reforma da legislação laboral no primeiro plano em Portugal.
Digo estrategicamente porque é um assunto caro ao Bloco de Esquerda (BE) e acima
de tudo ao Partido Comunista Português
(PCP), uma das armas políticas que mais
impacto têm num povo que prima por se assumir orgulhosamente humilde.
Sabendo assim o impacto que uma revisão da
legislação laboral tem no eleitorado, é necessário verificar do lado da realidade prática, que
muitas vezes choca com a realidade política
que nos querem fazer ver. Assim, temos notícias de cada vez maior redução do desemprego,
melhor qualidade de emprego com redução de
trabalho precário, melhor remuneração, entre
outras características que têm vindo a público.
Perguntamo-nos se então a legislação laboral
trouxe alguma vantagem ou desvantagem? É
discutível. Esta ideia de mexer na legislação
laboral prende-se com o facto de se querer fazer um retorno ao período antes da crise que
levou à intervenção da troika. Mas com todos
estes factos é caso para perguntar também,
porquê? As estatísticas não indicam inclina-

ções negativas, antes pelo contrário. Naturalmente admito e estou certo que com atenção
a legislação laboral portuguesa deve ter as
suas imperfeições, mas para já estas não parecem ser pertinentes para a discussão política.
Há sim outras questões como a formação das
pessoas, incluindo daqueles que já trabalham
há alguns anos; emprego jovem, a capacidade
que a formação dos jovens tem em habilitá-los
para entrar no mercado de trabalho; ambiente
positivo e amigo do investimento, principalmente de novos negócios que tenham impacto
sustentável. Estas sim são medidas, entre outras, que trariam um ambiente mais dinâmico
à economia portuguesa e consequentemente
ao emprego. Basta vermos outros países com
sucesso, onde é necessário articular um equilíbrio entre as necessidades do empregado com
o empregador, assim como as possibilidades
económicas existentes. Recordo já há alguns
anos onde o poderosíssimo sindicato da metalurgia na Alemanha, quando deparados com
uma crise que inclinava as empresas a terem
que efetuar despedimentos, tiveram a iniciativa de acordar uma redução de tempo de laboração, com consequente redução salarial, por
forma a conservar os empregos de todos.
Este tipo de atitudes nasce de uma visão a
longo prazo, que não se coaduna com populismo eleitoralista ou estratégias de curto prazo
fixas em resultados eleitorais partidários que
em nada fazem avançar o país no seu conjunto.
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4ª-feira, 14 de fevereiro
1:30 Bom Dia Portugal
4:59 Tudo é Economia
5:47 Concursos Televisivos
Sociedade Civil
6:50 Fernanda Mira Barros
Filhos da Nação
7:22 A Cidade na
Ponta dos Dedos
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:56 A Praça
11:44 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:01 Mumbai
Portugueses pelo Mundo
14:44 Ideias & Companhias
15:00 Telejornal
16:01 Povoação
Ilha a Cores
16:20 Agora Nós
18:43 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:46 Palavra aos Diretores
21:18 Carnaval da Ilha Terceira
22:04 Notícias do Atlântico
23:05 O Sábio
23:32 Janela Indiscreta
0:03 Viagens à Volta do Mundo!
Volta ao Mundo
0:19 José Avillez
Grande Entrevista
1:12 “Vazio” - Catarina Sobral
Criar.pt
1:19 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 15 de fevereiro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 José Avillez
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5:53 Café
Sociedade Civil
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8:00 Jornal da Tarde
9:12 O Sábio
9:56 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
13:55 A Cidade na
Ponta dos Dedos
14:11 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:31 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:48 Tapetes de Beiriz
Visita Guiada
21:17 Carnaval da Ilha Terceira
22:05 Notícias do Atlântico
23:06 O Sábio
23:34 Fatura da Sorte
23:43 Volta ao Mundo
23:57 Grande Área
0:51 Fabrico Nacional
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 16 de fevereiro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
6:45 Visita Guiada
7:15 A Cidade na
Ponta dos Dedos
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
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14:59
16:00
16:45
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20:00
20:15
21:15
22:00
23:00
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0:15
1:15
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O Sábio
A Praça
As Receitas Lá de Casa
Portugal em Direto
O Preço Certo
Telejornal
Sexta às 9
Brainstorm
Agora Nós
24 Horas
Hora dos Portugueses
Mundo Sem Muros
Brainstorm
Notícias do Atlântico
O Sábio
Sexta às 9
Notícias do Meu País
Hora dos Portugueses
Fugiram de Casa
de Seus Pais

sÁBADO, 17 de fevereiro
2:15 Dentro
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 Zig Zag
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios 2017
10:15 Podium
11:30 Ilha a Cores
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Filme a Designar
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa
com Herman José
1:00 Todas as Palavras
DOMINGO, 18 de fevereiro
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Zig Zag
7:30 Lousas de Valongo
Fabrico Nacional
8:00 Jornal da Tarde
9:07 A Praça
10:00 Agora Nós
10:45 Sociedade Recreativa
11:45 Visita Guiada
12:15 Diga Doutor
13:15 Notícias do Meu País
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Festival da Canção 2018
18:15 Artelusa e Grigi
Network Negócios
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Decisão Nacional
21:00 Hora dos Portugueses
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:15 Missão: 100% Português
0:15 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box
2ª-feira, 19 de fevereiro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Decisão Nacional
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Janela Indiscreta
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde

simplicidade é uma virtude na vida
Mário Carvalho
mcarvalho@avozdeportugal.com

H

á pessoas que se cruzam
nas nossas vidas, raras
vezes, e as poucas vezes que
nos encontramos deixam boas
recordações, são momentos quase sempre
passados num ambiente de festa, alegria e de
boa disposição.
São tantas as boas lembranças que mal sei decifrar, por que razão marcou de uma maneira
tão especial a nossa vida. Fazem parte da nossa
história de vida, sem que nos apercebemos, mal
conhecemos o seu nome, aonde mora, se tem filhos ou não, somente em cada, ocasião que nos
encontramos, o casal é de uma enorme simpatia,
ao olhar nu, notamos que deste casal, transborda

uma grande amizade e muita cumplicidade entre
os dois, porque no meu entender a cumplicidade,
amor e respeito num casal é o oxigénio que faz
perdurar uma santa união por toda a vida.
Quando tomei conhecimento da triste notícia da
morte do senhor Herculano Rego, fiquei triste e
abalado, como se fosse alguém da minha família.
Talvez não sendo meu familiar de sangue, certamente fazia parte da família dos amigos da Associação Saudades da terra Quebequente, não sei
desde quando, eventualmente desde a sua fundação no ano de 1997, simplesmente posso afirmar
que o casal, Herculano e a sua esposa era uma
presença assídua nas festas do chicharro e de São
Paulo realizadas ora em Montreal ou Laval pela
associação dos naturais da Ribeira Quente.
Como membro da organização destes jantares,
muitas vezes somos abordados pelas pessoas
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presentes na sala, para sublinhar algum descontentamente, por vezes coisas banais, como não
gosto da presença de fulano ou sicrano na minha
mesa, a música está muito alta, as mesas apertadas, nunca mais faz o sorteio, etc.
Para todas estas pessoas e comentários tenho
que dar atenção e ser compreensível. O Herculano era diferente, para ele estava sempre tudo
bem, com o decorrer dos anos fomos desenvolvendo uma amizade oculta, que ninguém vê nem
se apercebe de nada, discreto na sua abordagem,
para não incomodar, no início do serão dizendo
“Haja Saúde”, durante a noite, ao passar junto a
ele sempre um gesto de carinho, uma palmada
nas costas, ou um piscar de olhos como quem diz
esta tudo muito bom!
No final da noite este casal era sempre dos últimos a abandonar a sala, tinha a sensação que para
eles a festa nunca
deveria ter fim, por
vezes já rompia a
madrugada quando
com um sorriso e
dizendo obrigado a
todos, e até à próxima se Deus quiser,
lá saiam da sala.
Recordo a última
festa de São Paulo em Outubro de
2017, e como é hábito depois da festa
terminar os organizadores familiares
e amigos, começam
a arrumar a sala,
limpar e fechar as
mesas,
empilhar
as cadeiras, apenas
restava uma mesa
de pé das quase cinquenta que haviam
sido montadas, era aquela onde estava o Herculano e a sua esposa.
Parece coisas do destino, sábado dia 10 de Fevereiro enquanto a comissão organizadora das
Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Associação Saudades da Terra Quebequente e amigos, no subsolo da igreja Santa Cruz, preparavam
a sala para a festa de angariação de fundos intitulada “Festa de São Valentim”, dentro da igreja
celebrava-se o funeral do Herculano Rego, era
o último adeus, rodeado de familiares e amigos.
Hoje mudou de sala, e na vida da esposa também tudo será diferente, enquanto no subsolo da
igreja de Santa Cruz, para este casal foi um lugar de muita alegria, hoje de uma tristeza imensa
não só para a esposa e filhos mas sim para toda
a comunidade e em particular para mim porque
são as pessoas como ele que nos dão força e coragem para continuar nestas lides associativas,
cultivando bons momentos de confraternização,
compreensão e amizade entre todos.
Hoje foi a minha vez de publicamente dizer,
“foste um espectáulo na minha vida, pela tua
simplicidade e humildade”; fecharam-se a luz
dos teus olhos, e as portas da tua boca, a festa
da vida terrestre terminou para sempre, mas
na lembrança ficou registada uma maravilhosa pessoa que será recordada por todos!
Que a tua alma descanse em Paz!”
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Lusodescendente nomeado para Óscar
no “momento mais alto da carreira”

A

comemorar 30 anos de carreira o lusodescendente Luís Sequeira diz que a nomeação para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa
do filme ‘A Forma da Água’ realizado por
Guillerme del Toro “é o momento mais alto”
da sua carreira profissional.
“Dá-me um orgulho enorme ao saber que o meu
trabalho é reconhecido desta forma, pois trabalho bastante em tudo o que me envolvo. É fantástico ser nomeado”, afirmou hoje à agência Lusa
Luís Sequeira.

contou.
A partir dessa altura, o realizador Guilherme
del Toro requisitou os serviços do luso-canadiano por diversas situações.
“Desde essa altura que sempre gostou do meu
trabalho. Depois pediu-me para trabalhar com
ele no The Strain, uma série de três anos. Ele
foi o realizador do primeiro episódio e noutras
partes mais de fantasia”, disse.
Foi precisamente em 2016 que o realizador o
convidou para trabalhar num “filme dos anos

agenda comunitária

Convívio Anual dos Amigos
de R abo de Peixe do USA

O círculo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza um autocarro para os Estados Unidos para participar no convívio anual dos Amigos de Rabo de Peixe do USA no dia 10
de março e de volta 11 de março de 2018. Assistir à festa
não é obrigatório, podem aproveitar para um passeio se
querem visitar família. Para mais informações: D. Borges:
514-549-4344; A. Calisto: 514-777-1551.

Angariação de Fundo em Anjou

O Centro Comunitário do Espírito Santo em Anjou
organiza no dia 3 de março de 2018 pelas 19h, uma
festa de angariação de fundo para o Espírito Santo de
Anjou. A festa será animada pela Sylvie Pimentel, DJ
Infi-Nite e Duarte Froias. Para informações ou reservação contatar: J. Costa 514-812-7617 | S. Pimentel
514-436-4044.

Angariação de fundos para
nossa Senhora do Monte

Haverá uma angariação de fundos para a festa de Nossa Senhora do Monte com um jantar dançante para
sábado 17 de março de 2018 às 19h na grande sala da
Santa Cruz. A noite será abrilhantada pelo DJ Moreira.
Informações e reservas: José Andrade 514-655-3464.

Vencer

o

Cancro

do

Seio

Organiza-se no sábado 10 de março pelas 19h uma angariação de fundos para vencer o cancro do seio na missão de Nossa Senhora de Fátima situada no 1815 rua
favreau, em Chomedey com a participação de Cathy Pimentel e DJ Jeff Gouveia. Para mais informações: Ângelo
ou Alice 514-695-8777 ou Manuel Torres 514 321-0543.

60”: ‘A Sombra da Água’. “Foi um sonho tornado realidade, porque enquanto estava a trabalhar
nas séries, ele realizou o Pacific Rim (2013) e
Crimson Peak (2015). Queria trabalhar com ele
num filme, e concretizou-se”, declarou.
O lusodescendente também foi nomeado para
o melhor guarda-roupa dos prémios BAFTA, e
ainda para o ‘Costume Designers Guild Awards’
de melhor guarda-roupa, em ‘A Forma da Água’.
“Em termos de futuro gostava de participar num
filme história sobre a cidade de Lisboa, algo que
me inspira bastante”, concluiu. Também o editor de som de Toronto, o luso-canadiano Nelson
Filho de emigrantes de Lisboa, o lusodescen- Ferreira está nomeado para o Óscar de Melhor
dente reconhece que este “é o ponto alto de 30 Montagem de Som por ‘A Forma da Água’. A
anos de carreira” e mostra-se com algumas ex- 90ª edição dos Óscares realiza-se a 04 de março,
em Los Angeles, no Estados Unidos.
pectativas de receber o galardão.
“Inicialmente ingressei no mundo da moda.
Com o passar do tempo, abri um estabelecimento
comercial com uma coleção de homem e de mulher. Mas era uma vida muito sossegada, e queria ter algo com mais. Como tinha uns amigos
que estavam a trabalhar num filme de (David)
Cronenberg. Eles aconselharam-me a ingressar
naquela área”, explicou.
A carreira começou “numa posição baixa, de
aprendizagem”, como assistente de guarda-roupa de Mean Girls (1994) e Cinderella Man
(2005) mas desde o princípio “adorou” e nunca
mais pensou em desistir.
671a boul Curé-Labelle
“Estive a fazer um filme chamado Mama (2013)
com Andy Muschietti. A atriz Jessica Chastain
em Laval, H7V 2T8
em vez de ter uma madeixa ruiva tinha o cabelo
especialidade frango
preto. Ela desempenhava o papel de uma artista
no churrasco
alternativa. Estava a fazer os últimos pontos a
450-682-9414
meio da prova quando abrimos a porta e estava
www.patisseriemedeiros.com
lá o Guilherme del Toro. Ele viu-a com a madeixa, e com aquela roupa, e mostrou-se admirado”,
A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal

Sexta-feira

16 de Fevereiro de 2018
Ementa:
Sopa
Bacalhau a Zé do Pipo ou
Bitoque
Sobremesa
Reserve: S. Nobre 438-502-5395
Conceição: 514-255-4849
APC: 514-844-2269, Facebook

A Festa realiza-se na Igreja de
Nossa Senhora de Fátima em Laval
mercredi, 14 février, 2018 | P. 5

Muito Amor no São Valentim na Santa Cruz
rosa entre casais e namorados, em alguns lugares é o dia de demonstrar afeição entre amigos.
Sendo comum a troca de cartões e presentes com
simbolo de coração, tais como as tradicionais
caixas de bombons. Em Portugal e em Angola,
último ano foi uma ver- assim como em muitos outros países, comemoradadeira luz para a San- -se no dia 14 de Fevereiro. No Brasil a data é cota Cruz. Quando tudo parecia muito difícil, memorada no dia 12 de junho, véspera do dia de
e que a esperança estava a desaparecer, um Santo António de Lisboa, conhecido pela fama
grupo veio salvar as nossas festas do Senhor de ‘Santo Casamenteiro’”.
Santo Cristo dos Milagres. Todos conhecem Então durante dois meses de anúncio no jornal
esta associação, Associação Saudades da Ter- A Voz de Portugal, a nova televisão comunitária
ra Quebequente, chefiada por Roberto Car- Viva TV Montreal, e cartazes através da comuvalho. Em pouco tempo refizeram o estilo da nidade anunciaram este evento, e no grande dia a
sala estava cheíssima. No Sábado 10 de fevereiro
festa e tudo o que é para o novo povo.
Eles começaram do zero sem ajuda, e fizeram houve a noite dos namorados, desta vez à moda
sylvio martins
fotos de
Humberto Cabral,
Roberto Abarota e João Branco

O

uma das maiores festas exteriores das duas últimas décadas. Apresentando um show profisional nunca visto na comunidade. Com artistas de
grande envergadura e as receitas deste fim de semana foram as maiores dos últimos 20 anos. E
todas as receitas foram dadas à igreja tudo bem
direitinho e sem surpresas.
Agora estamos em 2018 e todo o processo está a
recomeçar. Mais uma vez, para recolher o máximo de lucro para poder ter grandes artistas e um
“show” sensacional e memorável, o grupo deve
fazer uma angarição de fundos, mas também eles
não queriam anunciar mais outra angariação, então eles organizaram a Festa de São Valentim ou
seja o Dia dos Namorados.
“O Dia dos Namorados, em alguns países chamado Dia de São Valentim é uma data especial e
comemorativa na qual se celebra a união amo-
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da Quebequente. A sala foi fenomenal, com todas as paredes e as mesas lindamente decoradas,
um centro de mesa impressionante, a loiça era
muita linda e a disposição da sala extraordinário.
Também quero notar que a entrada da sala com o
lindo coração é mesmo um toque de romantismo
e também não devemos esquecer que esta noi-

A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

te,... é uma noite dedicada aos apaixonados com res de paisagismo Terra Nova.
Na parte artística tivemos Jorge Guerreiro, vinuma sala com luz e decoração vermelhas.
No início da noite estiveram presentes o padre
Phong para abenoar o jantar e esta iniciativa.
Notamos também que toda a direção administrativa da Missão Santa Cruz esteve presente para

apoiar esta associação.
O jantar foi uma delícia, a sobremesa um sonho, e a equipa que serviu durante a noite foi
fantástica. Tivemos também uma apresentação
cinematográfica de todos que apoiaram esta festa e no final da apresentação foi anunciado que
David Garcia e a sua banda, vindos de Portugal,
será o ponto mais alto no sábado, e no domingo
um dos melhores grupos musicais portugueses
do Canadá Tony Melo e a sua banda Starlight,
tudo isso já está confirmado para virem a Montreal para as grandes festividades do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
O presidente quer aproveitar este espaço para
agradecer várias pessoas que ajudaram e mostraram uma grande generosidade a organizar esta
festa e também do 19 e 20 de maio de 2018. Os
patrocinadores principais são Arthur Sousa da
companhia de especiarias Worlee e Robert Tava-

do de Portugal, para animar e fazer mexer todos
os presentes. É claro que ele encantou e também
fez bailar toda a sala com a sua música, Kuduro,
Pimba, Kizumba e no final um Fado. E, durante
toda a noite o DJ Alex Moreira fez um “show”
sensacional, uma ótima escolha de música para
fazer mexer a sala até às 3h da manhã.
Domingo, serviu certamente de dia de descanso para os organizadores. Apesar de finalizar a
sala, tirando as decorações, claro que tudo não
pode ser feito em duas horas. Pelo que se viu
durante a festa, temos a certeza que todos gostaram desta linda noite. E, para terminar, viva a
Ribeira Quente e viva o Senhor Santo Cristo dos
Milagres.

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal
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Lançamento do Projeto “PORTUGAL GOURMAND”
Francisca reis

D

ecorreu na
quinta-feira
8 de Fevereiro na
sala do Ferreira
Café, situado no 1446 rua Peel em
Montreal, o lançamento do projeto Portugal Gourmand, uma plataforma documentário de 10 episódios através da web (em linha).
Claúdia Ferreira e Sandra Ferreira
são as criadoras deste maravilhoso
projeto que representa os laços da
família, por trás da família dos restaurantes do Grupo Ferreira no seu
país de origem, com objetivo de

promover e divulgar o nosso lindo
país, Portugal visto através @Mzelle Ferreira.

Portugal em Montreal José Guedes ceito gastronómico que reune quade Sousa, o Diretor General da Des- tro restaurantes, o Ferreira Café, o
tination Centre-Ville André Poulin, Vasco da Gama, a Taverna F, e o

Este projeto foi dirigido por Edith Jorish e produzido por Raphaelle
Rousseau.
A sala estava repleta de convidados, familiares e amigos não faltando a presença do Embaixador de
Portugal em Otava José Fernandes
Moreira da Cunha, o novo Conselheiro da Embaixada em Otava que
acaba de chegar de Portugal João
Paulo Costa, o Cônsul-Geral de

todos prontos para embarcar nas
aventuras de Claúdia Ferreira, uma
linda viagem aos quatro quantos de
Portugal, descobrindo ingredientes
mais populares, e produtos tradicionais ideais para colher, selecionando os melhores produtores da
região.
As aventuras da Claúdia são compartilhadas em 10 episódios por
essa incrivel produção:
1 - A Partida
2 - Peixe
3 - Porco do Alentejo
4 - Flor de Sal
5 - Moluscos
6 - Mel
7 - Queijo
8 - Azeite
9 - Vinho
10 - Casa Familiar.
Carlos Ferreira muito feliz e orgulhoso das suas filhas e de ter realizado o seu sonho. O sonho de Carlos
sempre foi de criar uma embaixada
gastronómica de Portugal em Montreal, para promover a sua cultura
e o seu país, o que se tornou a sua
maior motivação.
Aos 19 anos emigrou para Montreal com seus pais e seus irmãos e
irmãs. Em 1996, abriria o primeiro
Restaurante Café Ferreira.
Hoje o Grupo Ferreira é um con-

Campo (sendo o projeto da sua filha, Sandra).
Durante a sua grande aventura ele
consegue inspirar seus 6 irmãos e
irmã a se juntarem à sua missão, e
bem como mais tarde as suas filhas.
Sua filha mais nova Claúdia quer
continuar a missão de seu Pai que
é de promover, divulgar, e dar a conhecer Portugal, como prova presente através deste projeto que ela
deseja compartilhar através www.
portugalgourmand.com
O Jornal A Voz de Portugal deseja votos de parabéns e sucesso à
Família Ferreira.

cena da web serie, 1º episódio
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Missa

da

Tuna

de

Oiro

e das

Filarmónicas

cas e Tuna, onde homens, mulheres
e crianças não deixam que caia no
esquecimento de que através da
música os povos se unem. Vêm de
todo o Portugal, com a doçura das

nantes foi quando o menino Leandro Cunha, representando a Filarmónica de Laval, que em duo com
o Brian Ferreira, da Filarmónica de
Montreal, tocaram, na elevação, o

suas vozes e aos ritmos dos instrumentos de sopro, cantam e louvam
a Deus. O público que fora convidado a aplaudir só no final, não se
consegue reter. Aplaudem, sem
cessar, aqueles que compõem, escrevem, ensaiam, tocam e cantam,
e concelebrante, estavam encanta- enchendo-nos a alma com toda a
dos por terem assistido pela primei- sua harmonia.
ra vez a uma missa com filarmóni- Um dos momentos mais emocio-

toque do silêncio. Seu pai, músico
da mesma filarmónica, que se encontrava do meu lado, não conseguiu reter suas lágrimas, ao realizar

antero branco
fotos de
manuel neves

A

s missas temáticas em
Santa Cruz estão
de volta, tendo
iniciado no Domingo passado com
a Tuna de Ouro e as Filarmónicas
Portuguesa de Montreal e do Divino Espírito Santo de Laval.
Padres Phong e Clecio, celebrante

abençoou o casal Graciete Pascoal
e Dinis Tibúrcio que celebraram as
suas bodas de ouro. Um casal ainda
muito “alericado”. Quando o celebrante disse ao Sr. Dinis, que podia

beijar a noiva, ele não a beijou na
boca uma vez, mas sim duas. Isto
aconteceu no altar, perante mais de
quinhentas pessoas, na privacidade
o que não será?
Temos agora a possibilidade de assistir a mais duas missas temáticas.

o talento do seu filhinho.
A dos Ranchos Folclóricos que é já
Durante a cerimónia, Padre Phong no próximo fim de semana e logo
depois, a missa Fadista.
A comunidade está imensamente
grata às Filarmónicas Portuguesa de
Montreal, do Divino Espírito Santo
de Laval e à Tuna de Ouro, por ter
proporcionado, mais uma vez, uma
celebração de alto nível musical.
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G

uia do consumidor

Um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível
agências
funerárias

Câmbio do dólar canadiano
12 de fevereiro de 2018
1 euro = cad 1,555900

4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702
SERVIÇOS consulares
Embaixada de
Portugal em Otava
Consulado Geral de
Portugal em Montreal

T.: 613.729.0883
T.: 514.499.0359

ASSOCIAÇÕES E CLUBES

Associação dos Pais
T.: 514.495.3284
Ass. mulher port. do canadá
T.: 514.983-7837
ASS. PORTUGUESA de nossa
senhora de fátimaN DE LAVAL
T.: 450.681.0612
Ass. Portuguesa do Canadá
T.: 514.844.2269
Ass. Portuguesa do Esp. Santo
T.: 514.251.9791
Ass. Portuguesa de Lasalle
T.: 514.366.6305
Ass. Portuguesa de Ste-Thérèse T.: 450.435.0301
Ass. DA Terra Quebequente
T.: 514.237.3994
Casa dos Açores do Quebeque
T.: 514.388.4129
Centro Comunitário
do Divino Espírito Santo
T.: 514.353.1550
CÍrculo de Rabo de Peixe
T.: 514.843.8982
Clube Oriental de Montreal
T.: 514.342.4373
Clube Portugal de Montreal
T.: 514.844.1406
Divino Esp. Santo de West-island	T.: 450.424.1534
festival Portugal em mtl	
T.: 514.923.7174
Liga dos combatentes	
T.: 514.844.1406
Sport Montreal e Benfica
T.: 514.273.4389

Ranchos Folclóricos

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

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

CENTROs

Ajuda à Família
Ação Sócio Comunitário
Integração e cultura luso

escolas

Portuguesa de brossard
Portuguesa de laval
Santa cruz / lusitana

T.: 514.982.0804
T.: 514.842.8045
T.: 514.252.5233
T.: 514.466.9187
T.: 450.681.0612
T.: 514.844.1011

Filarmónicas

Filarmónica Divino Espírito Santo T.: 514.844.1774
Filarmónica
portuguesa de montreal
T.: 514.982.0688

igrejas

Missão Santa Cruz
Missão de Nª Sª de Fátima

AGÊNCIAS DE VIAGENS

T.: 514.844.1011
T.: 450.687.4035

George Justino
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

venda sua casa
rapidamente e para
o dólar superior
Antes de listar sua propriedade, solicite este relatório
GRATUITO que revela 27
segredos para lhe dar vantagem competitiva.

514-898-2078

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com
contabilista

importadores de
Produtos do mar

Miguel:
514-835-8405
Fernando:
514-944-5102

info@beiranova.ca
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

MERCEARIAS

Tel.: 514.842.2443

dentista

5938 St-Hubert

rlA RÉNOVATION

Tel.: 514.272.9797

(Rosemont)

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL

INTERIOR E EXTERIOR
rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

111 St-Paul E.
no velho Montreal
T.: 514.861.4562

Tel.: 514-575-9605

solmar-montreal.com

serviços
financeiroS

Gilberto

especialista em
Renovações
ligeiras

Cimento, cerâmica,
casas de banho, cozinha ao
completo, chão de madeira (bois
franc), problemas de canalização e esgotos, e muito mais...

T.: 514.668.6281

8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624
eletricidade

JES
RENOVATIONS

assure-toi.ca

JOSÉ SILVA
Companhia portuguesa
especializada em
renovações gerais.
Orçamento gratuito
RBQ: 5599469301
T.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

assure-toi.ca

T.: 514-849-3808

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373
monumentos

GRANITE
LACROIX INC.
Horário: 6ª-feira 19h-21h
Domingos 18h-20h
4280 Bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar,
H1S1A2, St-Leonard, Mtl.
T.: 514-668-5601

A VOZ DE PORTUGAL
58 anos ao serviço dos
nossos leitores e clientes

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

notários

Maitre

Eduardo Dias
4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

Me. Malissa
Furtado
Notária

4725 Boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1
T.: 514-394-7983 #103
F.: 514-394-7984
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Paulo F. Gonçalves

4031 De Bullion, Mtl, Qc

igreja

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Plano Poupança
- Reforma

A mercearia das
famílias portuguesas

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

Algarve

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

restaurantes

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

importadores

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

agência

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

imobiliáRIO

restaurantes

renovações

Produtora
Rosa Velosa

Linha aberta:
514 790.0251
publicidade:
514 366.2888

Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc

A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

C

lassificados e pequenos anúncios

Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS

EMPREGOS

Assistente padeiro com experiência a tempo
inteiro e uma senhora para trabalhar ao balcão a
tempo inteiro. Tania: 514-795-8277
Restaurante português procura um/a cozinheiro/a
com experiência para trabalhar a tempo inteiro
ou parcial e também fins de semana.
514-816-8022

Terrassement
Terra-Nova

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e
operador de escavadora com licença de condução de classe 1 ou 3. Salário competitivo.

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. Nora: 450-628-5472

Precisa-se de homens e mulheres com
experiência em limpeza escritórios de
companhias a tempo inteiro ou a tempo
parcial. Deve ter um carro. Por favor,
envie seu CV por fax para 450-975-1977
ou ligue para 450-975-2303 9h-17h.
Pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.
T.: 514-814-0362
Precisa-se de pessoas para trabalhar na instalação
de “Pavé-unis” com ao menos 5 anos de experiência.
Sálario a determinar. Jos Bucaro: 514-325-7729
Precisa-se de pasteleiro com experiência a
tempo inteiro. 514-844-2169
Precisa-se de um zelador “janitor”, para viver
no edifício, trabalhos gerais tal como pequenas
reparações e manutenção de edifícios. Deve ter a
sua ferramenta e ter experiência neste ramo.
Carlos: 514-601-8798
Estamos a procura de empregado para trabalhar em
acabamento de asfalto com experiência em asfalto
mínimo de 3 anos, com referência. É necessário ter
a licensa de condução. Mínimo 50h por semana. Pessoa responsável e respeitoso e que queira trabalhar!
Queremos só pessoas sérias. Empresa criada desde
2003 em Montreal
Ligue para nós
514-836-6082 ou 514-804-8789

1 homem para trabalhar no armazém, com Carta de
Conduçâo Classe 5: para preparar encomendas e fazer algumas entregas.
1 homem para trabalhar no armazém, departamento
de embalagem com experiência de empilhadora.
Contactar FERMA
514 845-0164 ou enviar CV por fax
514 845-5345 ou por E-mail mariap@ferma.ca

Precisa-se de homem para instalação
de alumínio com ou sem experiência
514-362-1300
Precisa-se de senhora para trabalhar ao serviço
de balcão e deve ter um pouco de conhecimento
em charcutaria e fazer sandes.
Jean: 514-842-3558

Precisa-se de uma senhora para fazer
limpeza de uma casa 1 vez cada
duas semanas (na sexta-feira)
Perto do metro Langelier

514-704-2661

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

N
†

ecrologia

João araújo oliveira
1942-2018

Faleceu em Montreal, no dia
10 de fevereiro de 2018, o Sr.
João Araújo Oliveira, natural
de Caldelas, Portugal, com a
idade de 75 anos. Deixa na
dor sua esposa a Sra. Maria
da Luz da Silva, seus filhos
Alberto, Fernando (Maria
Raposo) e Teresa (Roberto),
seus netos James-Alexander, Emanuel, Vanessa, Emily e Ricardo, seus irmão e irmãs, sua cunhada, sobrinho/
as assim como outros restantes familiares e amigos.
Os servicos fúnebres estiveram a cargo do:
Grupo Yves Legaré
1350, Autoroute 13, Laval
Victor Marques
514-595-1500
O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 14 de fevereiro, das 14h às 17h e das 19h às 21h e o funeral
terá lugar amanhã, dia 15 de fevereiro, após missa de
corpo presente, pelas 11h, na igreja Santa Cruz, seguindo depois para Portugal a uma data posterior onde
será sepultado. A família vem por este meio agradecer
a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas
cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes
associam na dor. Bem Haja.

aluga-se
Precisa-se de uma operadora de máquina de costura
com experiência, para jaquetas de senhoras. A posição é oferecida em tempo integral (39h), bom salário,
boas condições de trabalho, oferta de emprego na fábrica, operador sério
Lucie 514-387-4257

aluga-se
Aluga-se 41/2 no 8786 Boul. St-Michel. Todo
renovado interior e exterior 780$ por mês.
514-729-7322

Cinema

português tem fulgor
criativo, mas precisa de condições

O

realizador português Diogo Costa Amarante afirmou à agência Lusa que o cinema português tem um “fulgor criativo” que é
reconhecido internacionalmente, mas em Portugal precisa das “melhores condições possíveis” para poder existir.
Um ano depois de ter vencido o prémio Urso de
Ouro com o filme ‘Cidade Pequena’, Diogo Costa
Amarante regressa ao Festival de Cinema de Berlim como membro do júri das curtas-metragens, a secção que conta este
ano com três filmes portugueses em
competição. Em declarações à agência
Lusa nas vésperas de partir para Berlim, Diogo Costa Amarante admitiu
que “nos maiores e mais importantes
festivais de cinema há uma unanimidade no que toca ao reconhecimento do
fulgor do cinema português”. E o festival de Berlim, que começa na quinta-feira, é exemplo disso. Além da presença regular
de filmes portugueses nas diferentes secções, três
produções nacionais venceram recentemente o
Urso de Ouro de melhor curta-metragem: ‘Rafa’
(2012), de João Salaviza, ‘Balada de um batráquio’ (2016), de Leonor Teles, e ‘Cidade Pequena’
(2017), de Diogo Costa Amarante. Para este realizador, os responsáveis políticos devem “tomar
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consciência do que está a acontecer” e “garantir as
melhores condições possíveis para que esses realizadores possam continuar a desenvolver o seu
trabalho e a crescer”. “O que sustenta o número
crescente de realizadores é o facto de ainda existir
em Portugal um ambiente favorável à liberdade
criativa, que permite aos artistas expressarem-se
sem constrangimentos, complexos ou ‘templates’”, disse. O Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) tem obrigação de “garantir a
idoneidade, a imparcialidade e a transparência dos júris nomeados para os diferentes concursos”, sublinhou.
Diogo Costa Amarante lamenta que “o
sucesso incontestável das curtas-metragens portuguesas no circuito dos festivais
internacionais de cinema” não tenha, depois, repercussão no apoio às primeiras
longas-metragens desses mesmos realizadores. O cineasta recorda que, nos
concursos do ICA de 2017, apenas dois projetos
de primeiras longas-metragens receberam apoio
financeiro, “o que é manifestamente desproporcionado face ao número de novos realizadores”.
Diogo Costa Amarante, 35 anos, está a produzir
uma nova curta-metragem, que provisoriamente
se chama “O verde do jardim”, e a escrever a primeira longa-metragem, que conta filmar em 2019.
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OS ASTRÓNOMOS
JOSÉ DA CONCEIÇÃO
jconceicao@avozdeportugal.com

O

s astrónomos, no Monte
Palomar, estão fotografando, cada noite, galáxias
de sóis e mundos, limítrofes
da presente fronteira do Universo, à incompreensível distância de um bilião de anos de
luz de onde estamos localizados no espaço.
Tais fotografias revelam colossais sistemas
de mundos extasiantes, os quais foram criados
há não menos de um bilião de anos! Tais factos transcendem a compreensão humana. Isto,

porém, não admira! Porque o tempo e o espaço, como a omnipotência e a omnisciência, são
inescrutáveis.
Há luz destas verdades assombrosas torna-se
evidente que todos nós devemos ou deveríamos
gastar mais tempo a contemplar o céu. Alguém
já o disse, muito apropriadamente: “A contemplação dos céus cura as feridas da alma humana”. A alegria e a inspiração de uma hora gasta a
olhar os céus sem nuvens e iluminado de estrelas
são impressivamente descritos por E. F. Burr, no
seu livro Ecce Coelum: “já houve vista mais linda?! Que combinação impressionante do grande,
com o amável! Que competições e combinações

sumptuosas do majestoso e do belo, e todos revestidos de uma gloriosa imortalidade grave e
supremamente antiga! “Lá estão a brilhar, e a
mover-se, decerto, maravilhosamente realizados
— hostes após hostes; não há, porém, nenhuma
celebração pomposa, nem barulhenta — somente
o todo dominante silêncio — nem um cochicho,
nem um ruído, através de toda a vasta abóbada!”
“Os nossos ouvidos e os nossos corações aturdidos ficam restaurados. As nossas preocupações
e os nossos cuidados silenciam. Tanto a nossa
mente como o nosso coração experimentam uma
calma e um refrigério, à proporção que o contemplamos”.

Governo

escolhe economia, inovação
e conhecimento para debate quinzenal

O

Governo escolheu a economia, inovação e conhecimento como temas para o
debate quinzenal de quarta-feira com o primeiro-ministro, áreas que António Costa tem
definido como prioritárias para o desenvolvimento futuro do país.
Nos últimos meses, Costa tem insistido que o
“grande investimento duradouro” que o país tem
de fazer está relacionado com os recursos humanos e insistiu que a competitividade de Portugal
vai assentar “cada vez mais” na inovação e no
caça palavras | Profissões

(AEP), que em 2018 vão ser canalizados dois
mil milhões de euros de apoios para as empresas,
uma “meta ainda mais ambiciosa” do que 2017.
E alertou que não basta criar condições para
as empresas investirem, sublinhando que, a par
da manutenção do quadro macroeconómico, a
capacidade de mobilização e gestão dos fundos
comunitários, a criação de infraestruturas e o reforço do investimento na rede portuária, é necessário investir no conhecimento.
Após a intervenção do primeiro-ministro, seguem-se as perguntas das várias bancadas, a
começar pelo PSD, do BE, CDS-PP, PCP, PEV,
PAN e PS.
O último debate quinzenal, em 01 de fevereiro,
foi marcado pelo tom de reivindicação dos dois
parceiros do Governo, PCP e BE, a pedirem que
António Costa insistiu no assunto em 08 de ja- se avance com mais rapidez nas alterações às leis
neiro, no Porto, quando anunciou, num almoço laborais e pelas críticas do CDS-PP às comissões
debate da Associação Empresarial de Portugal da Caixa Geral de Depósitos.

conhecimento.
Em 31 de outubro de 2017, por exemplo, num
debate sobre a Europa, em Coimbra, o chefe
do Governo e líder do PS reiterou a necessidade de um crescimento com base na inovação e
nas pontes entre a produção de conhecimento e
o sistema empresarial e não à custa “de baixos
salários e precarização”.

Salvador Sobral prepara-se para
voltar com... digressão em Espanha
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alvador Sobral está a preparar uma digressão em Espanha, enquanto se encontra a recuperar do
transplante de coração
a que foi sujeito em dezembro do ano passado.
A informação divulgada
pelo jornal espanhol
ABC refere ainda que
não há datas ‘fechadas’
para os concertos.
Depois da sua recuperação, acredita-se que o
cantor estará de regresso
de duas formas, primeiro na final do Festival da
Canção da Eurovisão e
depois num conjunto de
concertos no país vizinho.
O jornal ABC garante
ainda que esta decisão é a
prova de que a sua popularidade não para de crescer e de quem conquistou
o mundo com a canção ‘Amar pelos Dois’.
Apesar de as negociações já estarem avançadas,
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ainda não há datas certas para os concertos no
país onde viveu enquanto esteve de Erasmus e

onde teve a certeza de que a música seria o caminho profissional a seguir.
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Pode

o desfile de Carnaval ser
considerado exercício físico?

S

eja no Carnaval de Ovar, Torres Vedras ou tantos outros que
se celebrem no país, o garantido é
que, durante horas, vai ‘sambar’,
cantar e andar até lhe doer os pés.
Vale a pena, não fosse esta uma celebração já tão enraizada no país. Mas
além do sentimento de dever
cumprido enquanto festa, fomos saber se há mais vantagens
(e mais motivos para celebrar)
– falamos das calorias perdidas
durante um desfile de Carnaval
onde além de cantar e dançar,
usa adereços não propriamente
leves que tornam o ‘exercício
físico’ mais puxado.
Perguntamos a Paulo Teixeira,
personal trainer e instrutor no
projeto de treinos outdoor POWR, se
considera que participar num desfile
pode ser considerado exercício físico.
A resposta foi (infelizmente para muitos), a esperada: “não posso considerar exercício físico porque não existe
um planeamento organizado com um
objetivo desenvolvido de performance física. Apenas um desenvolvimento e memorização. Portanto, nem os
desfiles de Carnaval nem as noites de
ano novo, onde muitos dançam durante a noite toda, irão contar como
‘exercício do dia’. Ainda assim, é um
esforço a que o corpo não está habi-

tuado e por isso o PT aconselha a que
se leve a noite de desfile de carnaval
um pouco mais a sério, através de um
planeamento prévio, que deve “incluir sessões de desenvolvimento da
condição física, para além da coreografia” por si só.

Desta forma, explica Paulo Teixeira,
estarão aptos para o desfile no grande dia, e “irão ter melhor prestação
na coreografia e prevenir possíveis
lesões”. No Sul do país, foi em Torres Vedras que muitos festejaram sob
o tema ‘Mares e Oceanos’. O evento
termina amanhã, dia 14, às 21h, com
o Enterro do Entrudo com Fogo de
Artifício, mas foi ontem, véspera do
dia de Carnaval, o dia mais forte, que
contou com o Curso Noturno. Em
Ovar, mais a Norte, viveu-se aquele
que é chamado o Carnaval mais português de Portugal.
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ANEDOTA
Joãozinho pergunta ao pai
– Pai, como um bêbado se sente?
O pai responde:
– Filho, veja aquelas duas cadeiras ali na frente. Um bêbado veria quatro cadeiras.
E Joãozinho diz:
– Mas pai, ali só tem uma cadeira

BACALHAU SIMPLES À SÁ

ingredientes:
500 Gr. de Bacalhau desfiado; 6 Batatas Médias; 4 Cebolas
Médias; 6 Ovos; 2 Colheres de Sopa de Margarina; 2,5 Dl
de Azeite; 1 Colher de Sopa de Massa de Alho; 1 Caldo de
Peixe; 1 colher de chá de Molho Inglês; 1,5 Dl de Vinho
Branco.
preparação: 1. Num tacho coza as batatas cortadas às
rodelas médias, os Ovos e o Bacalhau desfiado durante cerca
de 25 a 30 minutos. Quando cozidos, escorra a água. 2. Retire
os Ovos e descasque-os. 3. Noutro tacho coloque a Margarina,
o Azeite, a Massa de Alho, o caldo de peixe e o Molho Inglês
e leve ao lume. Adicione as Cebolas as rodelas com o Vinho
Branco e deixe refogar até a cebola focar bastante macia. 4.
Num pirex coloque dois ovos cortados em pedaços, espalhe
por cima metade do bacalhau e das batatas depois de escorridos e por cima, parte da cebolada. Disponha mais dois ovos
cortados, o resto das batatas e Bacalhau e o restante da cebolada distribuindo o molho uniformemente e terminando com os
dois últimos ovos cortados.

Não falo com a minha esposa há mais de um
ano — diz o homem.
— Porquê? — pergunta um amigo.
— Porque não gosto de interrompê-la…
O Joãozinho telefona para a Assembleia da
República:
-Bom dia, queria ser um deputado. O que é
preciso?
Funcionário:
-Mas, você é louco?
-Sim, o que mais é preciso?
Um dia um diz p’rá mulher:
– Maria põe a mesa no quintal que
hoje vamos jantar fora.
Por que é que costumam dormir com o relógio
debaixo deles?
É para acordarem em cima da hora.

Carneiro: Carta Dominante: O Louco, que significa Excentricidade. Amor: Deverá começar a pensar mais em si. Viva o presente
com confiança! Saúde: O seu corpo precisa de descanso, faça o
que ele lhe pede. Dinheiro: Evite ser precipitado no que toca à gestão dos seus rendimentos. Números da Sorte: 17, 23, 45, 2, 19, 40
Touro: Carta Dominante: 4 de Espadas, que significa Inquietação, Agitação. Amor: Clima romântico e sentimental na relação afetiva. Saúde: Atravessa uma fase de nervosismo e stress.
Aprenda a perdoar-se a si próprio! Dinheiro: Não arrisque em negócios que não lhe ofereçam garantias. Seja prudente. Números
da Sorte: 49, 15, 39, 22, 1, 30
Gémeos: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.
Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. Opte por fazer
aquela viagem há muito planeada. Que a leveza de espírito seja
uma constante na sua vida! Saúde: Fase de fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não se esforce demasiado, pense mais em
si. Números da Sorte: 21, 30, 25, 11, 5, 32
Caranguejo: Carta Dominante: 2 de Copas, que significa
Amor. Amor: Clima de grande harmonia familiar e amorosa, mas
seja mais compreensivo. Saúde: Poderá sofrer de stress. Mantenha a calma. Preocupe-se com aquilo que você pensa sobre si
próprio, faça uma limpeza interior. Dinheiro: Terá de controlar esse
seu instinto materialista. Números da Sorte: 12, 41, 20, 36, 4, 17

Horóscopo

Maria Helena Martins

Leão: Carta Dominante: A Roda da Fortuna, que significa Sorte
em movimento. Amor: Não se intrometa em relações alheias pois
poderá ser mal interpretado. Deite fora tudo o que o prejudica e
tudo o que está a mais dentro de si. Saúde: Atravessa uma fase
equilibrada neste campo. Dinheiro: As suas capacidades de concentração no trabalho poderão trazer-lhe alguns bons resultados.
Números da Sorte: 12, 4, 32, 47, 19, 7
Virgem: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa Sucesso. Amor: Dê mais de si aos outros e deixe de se preocupar com
as pequenas atribulações diárias. Que a clareza de espírito esteja
sempre consigo! Saúde: Pratique exercício físico suave para relaxar. Dinheiro: Deixe os seus investimentos darem frutos.
Números da Sorte: 33, 20, 4, 36, 19, 1
Balança: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos.
Amor: É provável que atravesse um período um pouco conturbado.
Viva de uma forma sábia. Saúde: Não abuse da sua vitalidade e das
suas energias pois poderá ficar exausto. Dinheiro: Partilhe as suas
ideias com os colegas de trabalho e poderão daí advir algumas oportunidades que deve saber aproveitar. Números da Sorte: 20, 47, 6, 23, 45, 9
Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa
Ambição, Poder. Amor: Aproveite bem todos os momentos a dois.
É através do exercício diário da bondade que se pode tornar uma
pessoa verdadeiramente realizada! Saúde: Poderá sentir alguma
fadiga física. Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais com
zelo e cuidado. Números da Sorte: 24, 17, 46, 31, 9, 11
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Sagitário: Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio. Amor: Faça um jantar especial e muito romântico para a sua
cara-metade. Saúde: Procure não andar muito tenso. Aceite os erros dos outros e os seus. Dinheiro: Poderá ser surpreendido por
uma fatura que não esperava. Números da Sorte: 41, 23, 47, 36, 21, 27
Capricórnio: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. Amor: Se partilhar os seus problemas com alguém em quem
confie verá que se sentirá bem mais leve. Saúde: Seja paciente
quando o comportamento dos outros não corresponder às suas
expectativas. Relaxe um pouco mais. Dinheiro: Período em que
terá uma boa segurança financeira. Números da Sorte: 22, 17, 36, 40, 9, 25
Aquário: Carta Dominante: A Torre, que significa Convicções
Erradas, Colapso. Amor: Organize um jantar para juntar os seus
amigos. Nunca perca a esperança nas pessoas, invista nelas! Saúde: Momento calmo e sem preocupações. Dinheiro: Não haverá
nenhuma alteração significativa.
Números da Sorte: 14, 19, 23, 46, 2, 42
Peixes: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, Solidão. Amor: Deixe de lado as mágoas e perdoe o seu próximo.
Só erra quem está a aprender a fazer as coisas da maneira certa!
Saúde: Tendência para problemas de memória. Dinheiro: Continue
a saber gerir bem o seu dinheiro para não deixar o barco afundar-se. Números da Sorte: 20, 13, 4, 26, 7, 10
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Os vencedore da PoutineWeek

D

epois de duas semanas competitivas, o restaurante “Le
Gras Dur”, situado no 1660 Jarry
E, Montreal, QC H2E 1B3, com
a sua poutine “Sea Food Poutine Teddy Roaster” foi o grande
vencedor mas em segundo lugar
a poutine portuguesa chegou por
pouco com o restaurante Piri Piri,

“The Ultimate Poutine”.
Em terceiro lugar foi o restaurante
“Le Smoking BBQ” com a sua poutine “The Lucky Luke”. E para finalizar a escolha dos juízes do concurso foi para o restaurante T”aboo
Cuisine Rebelle” com a sua “Zombie Poutine”.
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Escritora casa-se com Marcelo e novos impostos europeus:
sem-abrigo. Parece um
“Eu explico qual é a ideia do Governo”
conto de fadas, mas
Presidente da República defende as no- para compensar aquilo que se pode perder no oré real

E

mmy Abrahamson apaixonou-se por um
sem-abrigo viciado em álcool que conheceu,
por acaso, num banco de jardim. Hoje, são casados e têm dois filhos. Conheça esta história de
amor que dava (e deu mesmo) um livro: ‘Como
se apaixonar pelo homem que vive nos arbustos’.
Esta é uma história digna de um livro, ou mesmo de um filme. Curiosamente, foi vivida por uma
escritora. Emmy Abrahamson, de 41 anos, tornou
público o melhor romance que poderia ter escrito.
Ainda que este tenha sido escrito pela vida. Isto
porque a escritora se apaixonou por um sem-abrigo, Vic Kocula, com quem mais tarde se viria a casar. Hoje, são marido e mulher e têm dois gémeos
de seis anos, Desta e Til.

Comecemos pelo o início. A escritora sueca estava em Amesterdão quando, em 2006, conheceu
Vic, na altura um estranho que se sentou ao seu
lado num banco de jardim. “Eu consegui ver logo
que ele era sem-abrigo porque estava muito sujo,
assim como as suas mãos e unhas. Estava a segurar
uma mala e eu pensava que apenas malucos faziam
isso. Mais tarde descobri que era onde ele guardava o saco-cama e latas de cerveja”, disse Emmy
ao programa televisivo ‘This Morning’. Conversaram durante dez minutos e marcaram um encontro.
Uma semana depois, no mesmo banco, no mesmo
jardim. Emmy teve de regressar a Viena, onde vivia na altura, pensando nunca mais ver aquele sem-abrigo que lhe despertou interesse. Contudo, três
semanas depois, Vic ligou-lhe para a informar de
que conseguira maneira de ir até à Áustria ter com
ela. “Começámos a falar e apercebi-me de que ele
tinha os olhos castanhos mais bonitos que eu já tinha visto e que fazia rir muito”, revelou a escritora.
No entanto, em conversa com o jornal Daily Mail,
Emmy Abrahamson, indica que não tem receio
de afirmar: “se há 12 anos me tivessem dito que
acabaria por casar com um sem-abrigo alcoólico,
eu presumiria que a pessoa não estava bem. Mas
foi isso que aconteceu. Tinha 30 anos, era solteira,
tinha uma carreira de sucesso enquanto escritora,
quando me apaixonei por um homem que vivia
num arbusto. Um homem sem ordenado. Ou objetivos profissionais. Ou sapatos”, contou. Já a vida
de Vic deu várias voltas. Norte-americano, deixou
os EUA para conhecer a Europa de mochila às
costas. Mas quando o dinheiro acabou e Vic não
se sentia pronto para voltar à América, começou a
dormir na rua. Pediu dinheiro. Mas foi o álcool, a
que se tornou adito, que lhe fechou todas as portas,
deixando-lhe apenas a rua. Só mais tarde, percebeu. “Meu Deus, sou um sem-abrigo alcoólico”,
revelou o Kocula, a quem os olhos e o sentido de
humor lhe valeram um grande amor. Mais uma
nova oportunidade na vida.

O

vas fontes de financiamento da União
Europeia e, nessa sequência, os três novos
impostos apresentados por António Costa ao
Eurogrupo. “Quando chegarem alguns membros da UE a dizer: ‘não há dinheiro, vamos
cortar o orçamento’, a posição portuguesa
não é cortar. É aumentar o orçamento, e para
isso, ter novas receitas”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.
O Governo português defende novas fontes de
financiamento da União Europeia e para isso, a
criação de três novos impostos. São eles, a taxação digital, a taxação verde e a taxação sobre
transações financeiras internacionais.
À margem do SISAB 2018, Marcelo Rebelo de
Sousa comentou a iniciativa do Governo que já
terá sido transmitida à comissão Europeia por
António Costa, como avançou o jornal Público.
“Eu explico qual é ideia do Governo. É a seguinte: vai haver mais despesas com novas políticas europeias, migrações, defesa, segurança,
vai haver menos receitas com os resultados do
Brexit. Há o risco de o orçamento comunitário
baixar e, se baixar, isso significa menos dinheiro
para a coesão e para a política agrícola comum,
ou seja, menos dinheiro para Portugal. Não apenas, mas também para Portugal. E não é só o
Governo português a propor. O governo francês,
espanhol, italiano, propõem novos impostos sobre determinado tipo de transações muito específicas mas que podem dar receitas significativas,

camento comunitário”, começou por explicar o
Presidente da República.
“Estamos a falar do orçamento a partir de
2020/21, esta proposta cabe no quadro para 2030
para o pós 2020 e dai o Governo avançar com
ela. Para dar tempo de discutir, para ser aceite
pelos outros países. Quando chegarem alguns
membros da UE a dizer: ‘não há dinheiro, vamos
cortar o orçamento’. A posição portuguesa não
é cortar. É aumentar o orçamento, e para isso,
ter novas receitas”, sustentou o Presidente da

República. Quando a questão recaiu sobre os impostos em específico, elucidou Marcelo que “são
estes três que têm a ver com realidades novas,
por exemplo, plataformas digitais, que correspondem a grandes negócios que estão a crescer
na Europa e no mundo em que as receitas podem
ser significativas. As transações financeiras são
de tal dimensão que o imposto é um pequeno imposto, na taxa apresentada”.

Putin

e Trump falam sobre
conflito israelo-palestiniano

O

Presidente da Rússia, Vladimir Putin,
revelou no início de um encontro com o
seu homólogo palestiniano, Mahmud Abbas,
que tinha falado minutos antes, por telefone,
com Donald Trump sobre o conflito israelo-palestiniano.

semanas depois de uma semelhante do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.
O Presidente palestiniano procura, com esta visita, garantir junto de Putin o apoio de Moscovo
face a Washington, que em dezembro reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Esta medida foi condenada
pela maior parte da
comunidade internacional, por considerar que põe em risco
o processo de paz na
região.
“É muito importante para nós conhecer
a vossa opinião pessoal, para acertarmos
os ponteiros quando
chegar a hora de pôr
em andamento abordagens comuns com
vista à resolução do
problema”, declarou
Acabo de manter uma conversa com o presiden- o chefe de Estado russo.
te americano Trump. Evidentemente, falamos Abbas reiterou que os palestinianos “rejeitam
sobre o conflito israelo-palestiniano”, declarou qualquer cooperação que tenha os Estados UniPutin, acrescentando que o presidente norte- dos como mediador”, face “à atmosfera criada
-americano lhe pediu para transmitir a Abbas os pelas ações” do Estado norte-americano.
seus melhores cumprimentos.
“No caso de haver um encontro internacional,
A última conversa telefónica entre Trump e Pu- exigimos que os Estados Unidos não sejam os
tin tinha sido em meados de dezembro.
únicos mediadores, mas que constituam apenas
A visita de Mahmud Abbas à Rússia ocorre duas uma parte dos mediadores”, salientou.
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Vitórias dos cinco primeiros, o estranho (bom) caso
do Tondela e a crise no Restelo e na Madeira

D

epois de duas jornadas com três tropeções dos crónicos candidatos ao título em
seis jogos, a 22.ª ronda da Liga confirmou o
regresso à normalidade para Benfica, FC Porto e Sporting. Os três grandes venceram as
respetivas partidas e mantiveram distâncias
no topo da classificação.
Em Portimão, a equipa de Rui Vitória resistiu
a uma lesão de Jonas, passou por momentos de
turbulência mas acabou por regressar a Lisboa
com os três pontos, muito graças à inspiração de
Franco Cervi, autor de dois golos no triunfo por
3-1.
Ainda que à condição, os encarnados passaram
a noite na liderança do campeonato, mas o FC
Porto fez questão de puxar dos galões em Chaves
no domingo. Mesmo com poupanças, os azuis e
brancos impuseram-se por expressivos 4-0, com

Soares (2 golos) e Sérgio Oliveira (1 golo e uma
assistência) a confirmarem os bons momentos de
forma.
Dragão de regresso ao topo e Sporting a voltar
aos triunfos (2-0) após duas derrotas seguidas,
uma dela (a primeira) para a Liga. A equipa de
Jorge Jesus produziu o suficiente para serenar
os batimentos cardíacos dos mais de 40 mil espectadores em Alvalade, mas só aos 78 minutos
(tirando o golo anulado a Doumbia na 1.ª parte)
conseguiu encontrar o caminho da baliza pelo pé
de William na sequência de um pontapé de canto. A fechar, Fredy Montero ampliou para 2-0,

Nove

S

resultado que voltou a colar os leões ao Benfica
no 2.º lugar do campeonato e na perseguição direta ao FC Porto.
Na 22.ª jornada, a lei do mais forte não prevaleceu apenas nos jogos dos chamados três grandes.
Sp. Braga (4.º) e Rio Ave (5.º) também levaram
a melhor sobre V. Setúbal e Marítimo, respetivamente. Depois da derrota com o FC Porto, os
arsenalistas venceram os sadinos por 3-1, enquanto os vilacondenses lamberam as feridas do
desaire com o Benfica às custas do Marítimo: vitória autoritária por 3-0 sobre uma equipa insular
a atravessar uma crise indisfarçável.
Por falar em crise, o Belenenses somou neste
domingo o 12.º jogo consecutivo sem vencer
para o principal escalão do futebol português. O
conjunto de Silas foi cilindrado no Restelo por
5-2 pelo Desp. Aves, «lanterna vermelha» do
campeonato até à entrada para esta jornada.
A formação do Restelo, refira-se já
agora, foi igualada pelo Estoril, que
venceu em Moreira de Cónegos graças
a dois golos nos vinte minutos finais o primeiro com muita sorte, o segundo num penálti polémico -, e deixou o
último lugar da tabela, saltando para a
15ª posição. Já o Moreirense caiu para
o penúltimo lugar, abaixo da linha de
água.
Bem melhor está o Tondela, a realizar a primeira época tranquila das três
que já leva no convívio dos grandes. A
equipa de Pepa foi a Paços de Ferreira amealhar mais três preciosos pontos
(triunfo por 2-0) e chegou aos 25 nesta Liga. Só
para se ter uma noção, os beirões já somaram
mais pontos em 2017/18 do que a soma das duas
épocas anteriores à 22.ª jornada (14+10=24).
Ronda de boas memórias também para o Boavista, que venceu no Bessa o V. Guimarães por
1-0 numa batalha dura e que trouxe como recompensa uma escalada de três lugares na classificação: o conjunto orientado por Jorge Simão está
agora no 6.º lugar do campeonato ex aequo com
o Desp. Chaves e à distância de seis pontos do
Rio Ave que ocupa um 5.º posto que pode dar
acesso à Europa. Estará de volta o Boavistão?

trocas de treinador em

érgio Vieira foi a última vítima do chicote
na Liga.
O Moreirense anunciou esta terça-feira a saída
do treinador que tinha chegado ao clube minhoto
após a 10.ª jornada para substituir Manuel Machado.
Esta é a terceira saída anunciada por clubes desChicotadas 2017/18
Jornada Clube
Saída
5ª
Boavista
Miguel Leal
8.ª
Desp. Aves Ricardo Soares
9.ª
Estoril
Pedro Emanuel
9.ª
P. Ferreira Vasco Seabra
10.ª
Moreirense Manuel Machado
17.ª
P. Ferreira Petit
18.ª
Belenenses Domingos Paciência
19.ª
Desp. Aves Lito Vidigal
22.ª
Moreirense Sérgio Vieira

22

jornadas

de o arranque da segunda volta, depois de Domingos Paciência (18.ª) e de Lito Vidigal, que
foi destituído pela direção do Desp. Aves após a
19.ª ronda.
Tudo somado, são já nove as mudanças de treinadores, a envolver seis clubes.

Entrada
Jorge Simão
Lito Vidigal
Ivo Vieira
Petit
Sérgio Vieira
João Henriques
Silas
José Mota

A Voz de Portugal le jornal de la communauté portugaise à montréal

PTS J

1-FC Porto
55
2-Sporting
53
3-Benfica
53
4-Braga
46
5-Rio Ave
36
6-Boavista
30
7-Chaves
30
8-V. Guimarães 29
9-Marítimo
29
10-Tondela
25
11-Portimonense 24
12-P. Ferreira
21
13-Belenenses 21
14-Estoril Praia 21
15-Desp. Aves
20
16-Feirense
20
17-Moreirense
19
18-V. Setúbal
18

21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22

V

17
16
16
15
11
9
8
9
8
7
6
5
5
6
5
6
4
3

E

D

4
5
5
1
3
3
6
2
5
4
6
6
6
3
5
2
7
9

GM GS

0
1
1
6
8
10
8
11
9
11
10
11
11
12
12
14
11
10

53
45
55
43
31
23
28
30
18
26
32
25
19
22
24
19
18
25

10
13
15
23
26
28
35
38
28
34
35
40
34
39
35
30
33
40

22ª JORNADA

23ª JORNADA

Paços Ferreira 0-2 Tondela
Rio Ave 3-0 Marítimo
Braga 3-1 V. Setúbal
Portimonense 1-3 Benfica
Chaves 0-4 FC Porto
Belenenses 2-5 Desp. Aves
Sporting 2-0 Feirense
Boavista 1-0 V. Guimarães
Moreirense 1-2 Estoril Praia

16/02 Feirense 15:30 Portimonense
17/02 Desp. Aves 11:00 Marítimo
Benfica 13:15 Boavista
Estoril Praia 15:30 Belenenses
18/02 V. Setúbal 11:00 P. Ferreira
Moreirense 11:00 Chaves
FC Porto 13:00 Rio Ave
V. Guimarães 15:15 Braga
19/02 Tondela 15:00 Sporting

Melhores marcadores

J	G
22
25
20
19
20
16
20
15

1-Jonas [Benfica]
2-Bas Dost [Sporting]
3-Moussa Marega [FC Porto]
4-Vincent Aboubakar [FC Porto]

Estatísticas da primeira liga
Melhor Ataque
Pior Ataque
Melhor Defesa
Pior Defesa
Mais Goleadas
Mais Vitórias
Menos Vitórias

Benfica
Moreirense +1
FC Porto
Paços Ferreira +1
FC Porto
FC Porto
V. Setúbal

		
1-FC Porto B
2-Académica
3-Arouca
4-Ac. Viseu
5-Santa Clara
6-Leixões
7-Penafiel
8-Nacional
9-Sp. Covilhã
10-Benfica B
11-FC Famalicão
12-V. Guimarães B
13-Cova da Piedade
14-Sporting B
15-Varzim
16-U. Madeira
17-UD Oliveirense
18-Gil Vicente
19-Braga B
20-Real

55 Golos
18 Golos
10 Pontos sofridos
40 Golos sofridos
8 Goleadas
17 Vitórias
3 Vitórias

P

J

V

E

D

GM

GS

44
43
40
39
39
37
37
36
35
34
33
32
31
29
28
27
26
23
23
17

24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24

14
13
11
10
11
9
10
9
9
10
9
10
9
8
7
7
6
5
4
4

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

8
7
6
5
7
5
7
5
7
10
9
12
11
11
10
11
9
11
9
15

37
43
25
32
31
31
32
38
23
34
33
32
24
30
25
29
22
19
23
28

28
26
21
25
26
28
30
30
21
37
33
36
24
40
27
32
29
27
31
40

taça
de portugal
		
FC Porto - Sporting
Desp. Aves - Caldas

1ª Mão	
1-0
28/02 15h15

europa league

Oitavos-de-Final
1ª Mão
Juventus - Tottenham
2-2
FC Basel - Manchester City
0-4
FC Porto - Liverpool
14/02 14:45
Real Madrid - Paris SG	
14/02 14:45
Chelsea - Barcelona
20/02 14:45
Bayern München - Besiktas
20/02 14:45
Shakhtar Donetsk - Roma
21/02 14:45
Sevilla - Manchester United
21/02 14:45

UEFA Champions League
C. Zvezda - CSKA Moskva
Astana - Sporting
Nice - Lokomotiv
B. Dortmund - Atalanta
R. Sociedad - Salzburg
Spartak Moskva - Athletic
Ludogorets Razgrad - Milan
Marseille - Braga
Ostersunds FK - Arsenal
Celtic - Zenit
AEK - Dynamo Kyiv
Napoli - RB Leipzig
Steaua Bucuresti - Lazio
FC Kobenhavn - A. Madrid
Partizan-Plzen
Lyon-Villarreal

2017/2018
1ª Mão
0-0
15/02 11:00
15/02 13:00
15/02 13:00
15/02 13:00
15/02 13:00
15/02 13:00
15/02 13:00
15/02 13:00
15/02 15:05
15/02 15:05
15/02 15:05
15/02 15:05
15/02 15:05
15/02 15:05
15/02 15:05

2ª Mão
18/04
18/04

2ª Mão
07/03 14:45
07/03 14:45
06/03 14:45
06/03 14:45
14/03 14:45
14/03 12:00
13/03 14:45
13/03 14:45
2ª Mão
21/02 12:00
22/02 13:00
22/02 11:00
22/02 15:05
22/02 15:05
22/02 15:05
22/02 15:05
22/02 15:05
22/02 15:05
22/02 13:00
22/02 13:00
22/02 13:00
22/02 13:00
22/02 13:00
22/02 13:00
22/02 13:00
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As Minhas costelas estavam a se deteriorar
lentamente. Eu estava
a perder a mobilidade
das minhas pernas e
braços. Fiquei incapacitado para trabalho.
Fui ver o José e ele
disse-me que a minha
foto estava atada com
um osso de gato morto. José fez um ritual,
destruiu a feitiçaria e eu milagrosamente
tornei-me uma pessoa saudável novamente.
Fernando

Eles estavam destruindo as minhas
padarias.
Procurei ajuda de 3
diferentes médiuns:
um latino, um africano e um cigano.
Não viram o feitiço
era. Na primeira visita a José, ele me
disse que os tapetes da padaria foram amaldiçoados. José limpou todas as minhas
lojas e tudo está bem novamente.
Nestor
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Senti que perdi o
meu amor. Ele me
ignorou e ficou irritado comigo.
Encontrei a solução com José.
Uma imagem e
seu nome completo eram suficientes
para
trazê-lo de volta domesticado
como uma ove-

lha.
Obrigado por devolver a minha felicidade José.
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