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Já lá Vão 15 aNos No
JorNal a Voz de PortuGal

é incrível como o tempo 
passa... é como se tudo 

tivesse acontecido ontem. eu 
tinha acabado três projetos 
para a comunidade em 2003. 

O primeiro foi a finalização da montagem de 
um filme para os jovens em ação dedicado ao 50º 
aniversário da chegada dos portugueses no Ca-
nadá. O segundo foi a primeira rede de computa-
dores na secretaria da Santa Cruz que ia até à bi-
blioteca. E o terceiro projeto era o primeiro curso 
informático (que deu a ideia da Universidade 
dos Tempos Livres 2 anos depois) para a comu-
nidade onde houve 15 alunos de todas as idades 

e que estavam a aprender 
Word, Powerpoint, e como 
funcionava um computador. 
Eu tinha feito 6 livros para 
seguir e compreender este 
bicho de sete cabeças.
Em 2004, o padre José Ma-

ria Cardoso apresentou-me 
Eduíno Martins e de lá fiz o 
meu primeiro jornal com a 
ajuda de Valdalino Ferreira.
Um mês depois fiz o meu 

primeiro texto com a aju-
da de António Vallacorba 
onde eu fiz uma entrevista 
com uma cantora bastante 
conhecida em Toronto. E, 
de lá. o resto é uma longa 
história de dedicação e de 
amor por esta comunidade. 
Através dos anos o jornal 

A Voz de Portugal está mui-
to diferente conseguindo ser 
um pilar e uma joia no cora-
ção da comunidade portu-
guesa, herança dos nossos 
pais e avós e um património 
jornalístico rico para comu-
nidade apresentando sema-
nalmente tudo o que acon-
tece na comunidade através 
da internet. 
Semanalmente, no site 

web há mais de 20 000 visi-
tantes e podemos contabili-
zar, de mês a mês, chegando 
a 1.06 miliões de visitantes 
por ano, e que nos 15 últi-
mos anos houve mais de 20 
milhões de visitantes que 
leram o jornal através do 

mundo, tal como Brasil, Portugal, França, Reino 
Unido, Estados Unidos, China, Suíça, através do 
Canadá e muito mais.
Nos últimos 5 anos o jornal está presente no fa-

cebook, salvo paras exceções o jornal 
sai na terça-feira no Facebook. 
Para finalizar, ano passado o jornal 

A Voz de Portugal está cada vez mais 
abrangente com mais dois jornais (gé-
nero de suplemento), o Jornal O Aço-
riano e o Jornal Brasil. Temos a nossa 
Livraria das Memórias que tem mais 
de 2000 livros e a Viva TV que está 
bem viva e que volta em breve mas 
apesar de tudo, todos os programas es-
tão disponíveis no YouTube para ver e 
apreciar um pouquinho da nossa his-
tória em vídeo.

No final podemos dizer 
que o jornal está a transfor-
mar-se e está a entrar mui-
to bem na nova era digital 
com um novo site web que 
já lá vão 4 meses que está 
na preparação e está na fase 
final.
O site web está 100% com-

pativel com os telemóveis e 
tabletes, Android, IPhone, 
IPod, IPad e em breve um 
novo applicativo será dis-
ponível no fim do ano. 
Eu estou muito longe de 

ser perfeito, já fiz alguns 
erros e não posso agradar 
todos mas faço o melhor 
possível. Gostaria agra-
decer muitas pessoas que 
ajudaram-me durante os 
meus 15 anos, tal como 
Armando Barqueiro, Antó-
nio Vallacorba, José Rodri-
gues, Natércia Rodrigues, 
Kevin Martins, Manuel de 
Sequeira Rodrigues, Ema-
nuel Linhares, Eduardo 
Dias, Eduíno Martins, Ro-
berto Carvalho, Benny e 
Eddie Sá, Daniel Loureiro, 
Sylvie Machado, Francisca 
Reis, toda a equipa atual do 
jornal A Voz de Portugal, 
todos os organismos as-
sociativos, igrejas escolas 
e todos os comércios que 
apoiaram-me durante estes 
15 anos ao vosso serviço. 
Obrigado.

SylvIo mArtINS
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jorge correIA

GreVe reVeladora

A greve dos enfermeiros 
que o governo portu-

guês enfrenta tem-se reve-
lado assaz interessante, na 

exposição da hipocrisia, acomodação e des-
consideração, sem contar com os interesses 
partidários e sindicalistas assim como vai-
dades pessoais.

Comecemos pelo início: é a greve dos enfer-
meiros justificada ou não? Sem entrar em con-
siderações legais, que não é minha especiali-
dade, temos que entender que há uma razão do 
foro profissional, que é reconhecida desde há 
muito e que no entanto tem ficado sempre para 
trás nas múltiplas legislaturas. A especificida-
de da sua carreira, as variantes profissionais 
e respetivas remunerações são causa de mau 
estar que chegou agora ao ponto de ebulição. É 
reconhecido que há algo de errado: enfermei-
ros com duas e mais décadas de serviço a aufe-
rirem mesma remuneração que recém licencia-
dos; a progressão, que parece ser inexistente, 
ainda que digam que têm sido sujeitos a ava-
liação ao longo dos anos; indiferenciação entre 
enfermeiros especializados. Visto desta forma 
parece que há alguma razão no descontenta-
mento demonstrado. O que talvez faça mossa 
é a forma desse descontentamento e a pressão 
que fazem nos grupos políticos tradicionais 
habituados a terem sempre uma influência em 
tudo que possa agitar as água onde se demo-
ram. Assim não surpreende vermos sindicatos 
ligados ao PCP (e consequentemente o PCP) 
contra a greve; O Bloco de Esquerda contra a 
greve; o PS, claro, contra a greve; o PSD que 
vai dando uma no cravo e outra na ferradura, 

também contra mas sem levantar alaridos; o 
CDS tenta também colocar-se lado vencedor 
deste episódio. No fim, o que conta aos parti-
dos é em que lado a opinião pública colocará 
as suas simpatias para assim se posicionarem e 
beneficiarem nas eleições próximas.

Mas o problema é mais profundo. O povo lu-
sitano, incluindo dirigentes, insiste na errada 
tática de se apegar aos benefícios imediatos 
e esquecer o futuro. Ao esforço que tem sido 
despendido nos últimos anos desde a entrada 
da troika, já vão praticamente 10 anos, a pri-
meira coisa que uniu população e governantes 
foi distribuir uma riqueza que ainda nem se-
quer existe, talvez hipotecando o futuro. As-
sim, não admira o protesto dos enfermeiros, 
que chegou na hora onde se apregoa que agora 
há para tudo e para todos, dependendo do que 
der jeito, claro. Assim, antes de organizações 
políticas nos prometerem aumentos de pen-
sões, aumentos de salários, menos contribui-
ções, enfim, um paraíso, temos que saber de 

onde vêm esses fundos. Houve-os para satisfa-
zer alguns grupos estratégicos e para o festival 
mediático; parece agora não haver para mais 
nenhuns. 

Os problemas que existem e que são autênti-
cas iniquidades, esses, se estiverem em silên-
cio, jamais verão a sua resolução, sendo rele-
gados para o fim da prioridade dos políticos 
e até dos media. E assim se esgotam recursos 
com o que não é prioritário, fomentam-se desi-
gualdades, cria-se descrédito nas classes diri-
gentes abrindo portas a oportunistas com inte-
resses obscuros e permanecemos um Portugal 
adiado.



P. 4 | QUARTA-FEIRA, 27 DE FEvEREIRo DE 2019 | A voz DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

A comissão das festas de 
São Pedro de Ste. thérè-

se organizou, sábado passado, 
uma grandiosa angariação de 
fundos cujo tema foi o jantar 
da matança de Porco na sala 

de festas da missão de Nossa Senhora de fá-
tima em laval.

O evento contou com cerca de 450 pessoas. No 
início desta festa, organizou-se uma emocionan-

te introdução/ apresentação  e homenagem ao 
Divino Espírito Santo. Depois das boas-vindas 

proferidas pela Sylvie Pimentel, começou-se a 
servir o tradicional jantar da “Matança de Por-
co” que tentamos manter na diáspora, que esta-

va uma delícia, confecionada por uma equipa de 
amigos, constitui de todas as iguarias essenciais 
a um bom e muito saboroso jantar de matança, 
não deixando de incluir uma deliciosa sopa aço-
riana e uma boa sarapatel com todos os acom-

panhamentos necessários e sobretudo com muita 
fartura.
Após o delicioso jantar as duas irmãs Mordo-

mas Margarida e Ana Isabel subiram ao palco 

GraNdiosa mataNça do Porco de ste thérèse
frANcIScA reIS
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514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

EM HOMENAGEM À VIDA

SUA CAMINHADA,
A SUA MANEIRA.

_

Há muita maneira
de celebrar a vida

que existem estrelas
no céu.

Crie uma homenagem
100% personalizado
que leva em conta
as suas paixões.

É com isso que
os nossos prof issionais

estão totalmente
comprometidos.

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

PrOcura-sE 
A Caixa Portuguesa festeja presentemente os seus 50 

anos e para tal procuramos pessoas e empresas que 

tenham material fotográfico, videos, histórias e 

experiências que gostassem de partilhar connosco. esse 

material concentra-se nas datas compreendidas entre 

1969 até à actualidade. 

A finalidade deste pedido é de podermos elaborar um 

pequeno video – memórias, de factos do passado para 

integrarmos nas comemorações do nosso 50° 

Aniversário. 

Contamos com a participação dos nossos clientes e da 

nossa comunidade em geral. 

Para mais informações queiram por favor contactar : 

Adriana Simões  

Tél : (514) 842-8077  ext : 7230233 ou  

adriana.simoes@desjardins.com

para agradecer a presença de todos, 
agradecer o apoio e colaboração de 
todos especialmente o Coordena-

dor das Festas Humberto Soares, a 
equipa de voluntários e a equipa da 
cozinha. 
Houve arrematações e várias ri-

fas foram vendidas para um sorteio 
de prémios e certificados. O entre-
timento e espetáculo contou com 

vários artistas: Jordelina Benfeito, 
Duarte Froias, Tony Sousa e Cesar 
Russo vindo de Brampton, Ontário. 
A Fadista Jordelina foi a primeira a 
atuar cantou e encantou, os artistas 

todos agradaram à audiência com as 
suas atuações guardando a pista de 
dança bem ocupada, um ambiente 
muito divertido e muito agradável 
ao som do DJ Moreira.
Parabéns às mordomas e à co-

missão das festas mais uma pro-
va que quando as festas são feitas 
e organizadas com amor ao Di-
vino e em prol da nossa cultura 
vale sempre a pena. Que o Divino 
espírito Santo ilumine a nossa co-
munidade com a luz divina.
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BelezAS DA SemANA

cASAl DA SemANA

21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 uma Família Açoriana
23:45 Viagens à Volta do Mundo!

6ª-fEira, 1 dE MarÇO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:00 Sociedade Civil
7:00 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:36 50 Graus
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:06 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Maternidade
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 País irmão
23:45 Maria Marize
 Gramofone
0:00 Circo Paraíso
1:18 Hora dos Portugueses

sábadO, 2 dE MarÇO                     
1:30 Volta ao Mundo
1:45 o Último Apaga a Luz
2:45 A essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Tech 3
5:15 Marta Pereira da Costa
	 Afinidades
6:00 Fotobox
6:15 Sociedade Civil
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
7:30 Histórias de Mar
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Movimento Gentil
	 Desafio	Escolas
10:00 Aqui Portugal
11:30 à Roda da Alimentação
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Biosfera
14:00 Caminhos de irmandade
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:00 Festival da Canção 2019

4ª-fEira, 27 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:24 Literatura Aqui
5:53 Dor na Face
 Sociedade Civil
6:55 Naki Gaglo
 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:10 Zig Zag
9:26 Movimento Gentil
	 Desafio	Escolas
9:53 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Casa de Sezim, Guimarães
 Visita Guiada
16:34 Maternidade
17:22 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:18 Joker
22:04 Notícias do Atlântico
23:06 uma Família Açoriana
23:49 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
0:09 Comunicação Social
 Portugueses pelo Mundo
0:54 Tech 3
1:05 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 28 dE fEvErEirO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
5:57 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:36 50 Graus
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:56 Volta ao Mundo
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Maternidade
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Madeira 600 Anos,
  Natureza

PeNas mais duras Para 
crimes de ViolêNcia doméstica?

Desde o início do ano, nove 
mulheres foram mortas 

em contexto de violência do-
méstica, mais quatro do que 

em igual período do ano passado, segundo da-
dos da União de mulheres Alternativa e respos-
ta. 
No ano passado foram 28 número que está in-

cluído nas 503 que foram mortas em contexto de 
violência doméstica entre 2004 e 2018, segundo 
dados da União de Mulheres assassinadas. É  hor-
rível este tipo de casos, o país não tem conseguido 
fazer uma prevenção capaz de reduzir o número 
de mulheres mortas. Neste contexto temos de ir às 
causas. Sabemos que este tipo de crime tem como 
causa a descriminação de género. Temos de aliar 
a sensibilização, a informação com ações que per-
mitam mudar uma cultura que legitima a violência 
contra as mulheres. Por outro lado as várias enti-
dades têm de trabalhar de forma articulada. Não é 
possível uma mulher fazer uma denúncia e noventa 
dias depois ninguém tenha feito nada. Não é dizer 
às vítimas que denunciem. Os organismos e o es-
tado têm de agir em concordância, sob risco de as 

vítimas perderem a confiança no sistema de apoio. 
A solução do problema não passa necessariamente 
pelo aumento da pena deste tipo de crime. É neces-
sária uma maior comercialização dos magistrados 
no sentido de não tenderem a aplicar penas mais 
leves, por ainda, de certa forma, desvalorizarem 
o tipo de crime em causa, é essencial continuar 
as medidas de sensibilização e acompanhamento 
destes casos logo desde o inquérito, classificando 
devidamente o crime em causa e articulando com 
as diversas entidades envolvidas, como os órgãos 
de Polícia criminal entre outras. É urgente envol-
ver toda uma comunidade num movimento de in-
dignação contra violência doméstica, sensibilizar e 
informar sobre as causas e as consequências des-
te fenomeno. E isso deve ser feito especialmente 
junto de crianças e jovens, mas também junto de 
profissionais da área social, da saúde, da educação, 
e das forças policiais e da justiça. Deixar de atribuir 
o dever de resolver a situação apenas às vítimas É 
obrigatório que este trabalho de prevenção ande a 
par da aplicação efetiva e justa do quadro penal. 
Não pode haver impunidade e a denúncia tem de 

valer a pena, surtir efeitos rápidos e proteger as ví-
timas. Lamento que haja vítimas, penso que não 
é com o agravamento das penas que se resolve a 
questão.

jorge mAtoS

Na sua sexta edição, com a 
presença de várias indivi-

dualidades, nomeadamente o 
cônsul geral  de Portugal Dr. 
António Barroso e o do Brasil, 
Dr. rubens gama Dias,  o fado 

voltou a ser cantado, no passado Domingo em 
Santa Cruz, enchendo os corações dos fiéis de 
alegria e de emoções. 

As mensagens dos seus versos, cuidadosamen-
te selecionados para o acontecimento e cantados 
por Marta Raposo, Suzi Silva, Jordelina Benfeito, 
Victor Vilela, Carlos Rodrigues, José João, Antó-
nio Horácio e Paulo Ferreira, trouxe a serenidade, 
a paz e a oração para com o Altíssimo. A palavra 
cantada no fado foi uma mensagem em busca do 
encontro com Deus e com os outros.
Pela primeira vez, o Grupo Coral Santa Cruz, 

liderado por Inês Gomes, participou na missa fa-
dista, dando um toque de magia a este fado, que é 
a forma que melhor define a alma do nosso povo. 

O Sr. Padre Adam teve o batismo das missas te-
máticas. Na sua homilia voltou a acentuar a im-
portância de perdoar aqueles que nos insultam, 

maltratam por insinuações e calúnias. Perdoar a si 
mesmo já é difícil, ao outro então, parece impos-
sível! Mas é uma tarefa necessária para o nosso 
próprio bem. 
Segundo a Marta Raposo, nunca é fácil reagru-

par músicos e fadistas para um evento religioso, 
mas com a persistência dos fãs e a boa vontade 
dos artistas, tudo foi possível. Esta edição, creio 
eu, bateu um recorde de participação de músicos. 
Contaram com Luís Duarte, José João e Paulo Go-
mes à viola, Liberto Medeiros e António Moniz à 
guitarra e ainda com Nelson Moreira no baixo. 
No próximo Domingo teremos a missa das fi-

larmónicas, em que participa as Filarmónicas de 
Montreal, de Laval e ainda a Tuna de Oiro. En-
cerra as missas temáticas, no próximo dia 10 de 
Março, os Grupos folclóricos e as marchas.

missa Fadista
ANtero BrANco
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PrecoNceito ideolÓGico Para acabar com adse

A ministra marta temido já 
foi apelidada de ministra 

incendiária, face às suas toma-
das de posição sobre a saúde 

em Portugal. esta Senhora com pensamento 
esquerdizante, num debate que a rtP1 pro-
moveu, começou por dizer que a denúncia das 
convenções por vários grupos privados não a 
preocupa por aí além, justificando-se dizendo 
que qualquer utente terá sempre acesso ao Ser-
viço Nacional de Saúde. 
Marta Temido, que mais parece uma ferrenha 

militante companheira da Mariana Mortágua, 
parece não ter noção do país em que vive, por-
que os beneficiários da ADSE descontam 3,5% 
dos seus salários ou das suas pensões para terem 
acesso àqueles serviços. Se for para irem apenas 
aos hospitais públicos do SNS podem muito bem 
cancelar o desconto que fazem atualmente e seria 
um problema para a sustentabilidade deste subsis-
tema de saúde.
 Se esses beneficiários da ADSE aceitam supor-

tar este custo é porque veem nele vantagens que 

não querem perder, e que estão associadas às con-
venções que a ministra está a mandar às malvas, 
mas que se estes se transferirem para o Serviço 
Nacional de Saúde a procura aumentaria grande-
mente, pois diz-se que um milhão e duzentos mil 
pessoas fazem parte deste subsistema, o que cria-
ria uma crise ainda maior do que aquela que hoje 
em dia vive o SNS. 
Mesmo assim a ministra não está preocupada, 

porque no dizer dela, ninguém ficará à porta do 
hospital para ser atendido. Mas da forma como as 
coisas estão, com os tempos de espera para uma 
consulta, com mais portugueses a recorrerem ao 
SNS, como seria a resposta dos hospitais públicos 
para atender tantos?
Quem não poderia estar mais contente com as 

declarações de Marta Temido são as seguradoras 
que estão disponíveis para receber os beneficiá-
rios da ADSE. 
Há quem pense dentre das hostes da geringon-

ça que a saúde pública tem de ser toda estatiza-
da, porque a saúde é incompatível com qualquer 
negócio privado. Quem assim considera não tem 
qualquer preocupação com a saúde, porque o SNS 
está a funcionar muito acima da sua capacidade, 
com listas de espera e com falta de investimento 

em aparelhos mais modernos dos que se encon-
tram hoje na maioria dos hospitais públicos. 
 É falso, como alguns apregoam, que a ADSE 

é paga por todos os contribuintes portugueses, já 
que são apenas os funcionários públicos e os pen-
sionistas quem pagam, e muito, por este este sis-
tema de saúde e até alguns seguros de saúde são 
bem mais baratos do que este subsistema, quem 
tem tido lucro.
Infelizmente, nos Açores, a Rede ADSE é mui-

to residual, comparativamente com aquilo que se 
regista no Continente, onde há muitos prestadores 
de cuidados de saúde que celebram uma conven-
ção com a ADSE, o que se torna num benefício 
claro para os funcionários públicos e pensionistas. 
Nós por cá, para além de não usufruirmos desta 
rede alargada, ainda o Governo Regional retém 
uma verba para o funcionamento deste serviço, o 
que penaliza residentes nos Açores. 
Na Região os beneficiários da ADSE são abran-

gidos, na maioria das situações, pelo regime li-
vre, que também dá acesso aos cuidados de saúde 
prestados no setor privado que não tenham acordo 
com a ADSE. Nestes casos, existe um sistema de 
comparticipação previsto. Contudo, o beneficiário 
envia, através da RIAC, o documento de despesa 
e a comparticipação é paga tendo como base a Ta-
bela do Regime Livre.
Os beneficiários do sistema ADSE têm direito 

a recorrer aos serviços e instituições que sejam 
prestadores de cuidados de saúde integrados no 
Serviço Nacional de Saúde, sendo eles: centros de 
saúde, hospitais e serviços de atendimento perma-
nente. No entanto, no Regime Convencionado, os 
beneficiários podem recorrer a entidades de saúde 
com as quais a ADSE tem acordo. Também está 
previsto o direito ao acesso à assistência médica 
fora de Portugal.
A atual polémica parecer configurar como que 

um ataque, tanto ao setor privado, como também 
aos beneficiários da ADSE que, apesar de serem 
responsáveis pelo financiamento integral do seu 
subsistema de saúde, assistem impotentes ao bra-
ço de ferro, o que virá condicionar o seu acesso à 
prestação de cuidados de saúde que consideram 
de qualidade. Será que por detrás de tudo isto 
existe o preconceito ideológico de intenção de 
acabar com este subsistema?

ANtóNIo PeDro coStA

Você coNhece a “autorité des
marchés FiNaNciers” (amF)?
A “Autorité des marchés financiers” (Autoridade dos Mercados Financeiros/AMF) é o órgão 

mandatado pelo governo de Quebeque para supervisionar o setor financeiro de Québec e auxiliar 
os consumidores de produtos e serviços financeiros.
Para a última parte, a AMF oferece no seu site, em particular, informações neutras sobre produ-

tos e serviços financeiros, bem como ferramentas que abrangem diversos tópicos, como seguros, 
investimentos e fraudes financeiras.
Você pensa investir ou procurar um seguro? Antes de finalizar sua escolha, verifique com a AMF 

se a pessoa (ou empresa) que oferece o produto financeiro está autorizada a fazê-lo. Para fazer 
isso, ligue para o Centro de Informações 1 877 525-0337, ou consulte o Registro de empresas e 
indivíduos autorizados a praticar (lautorite.qc.ca).
Os agentes do Centro de Informações podem responder às suas perguntas e ajudá-lo, por exem-

plo, a:
• Fazer uma queixa para um representante ou uma empresa de serviços financeiros;
• Denunciar uma tentativa de fraude ou prática questionável.

Site da Amf: lautorite.qc.ca | telefone: 1 877 525-0337
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Paralelo 38: Velhos e sÓs

Porto Alto, ribatejo. Uma 
casa de porta e janela com 

uma velhinha que a habita ves-
tida de preto, sempre em luto 
do marido que partiu, senta-
da, sempre sentada, todo o dia, 
adentro da porta entreaber-

ta, conseguindo-se adivinhar escuro lá dentro. 
chama-se Balbina. é um doce. mesmo assim 
está abandonada. A filha única vive longe e só a 
vem ver de quinze em quinze dias, diz-me ela, e 
é quando vem. virá? Nunca lhe pus a vista em 
cima!
Presenteei a doce Balbina com uma caixa de quei-

jadas da vila da ilha e um pacote de chá verde da 
Gorreana e foi ver brilhar-lhe os olhos como uma 
criança que olha o Pai Natal. Balbina não tem tele-
visão, porque penso que não terá eletricidade em 
casa - ainda terei que lhe perguntar se assim é - pois 
dinheiro é coisa que não há, ou haverá pouco, na-
quele suposto lar. A sua telenovela diária é a rua 
em frente, as gentes que passam no passeio e que 
generosamente lhe atiram um sorriso, ou não, e os 
grandes camiões vindos do sul e que lhe mandam 
escape para cima, como lhe dizendo contenta-te 
por estares viva. A doce senhora andará aí a beirar 
os seus noventa anos - também terei que lhe per-
guntar se assim é - mas terá certamente provecta 
idade. Estende a sua roupa amarela de usada e ve-
lha sobre uns arbustos baixos disseminados pelo 
terreiro do quintal que dá para a rua e que recolhe 
depois de intensamente poluída pelo tráfego que 

incessantemente percorre a estrada em frente. Vou-
-comprar-lhe roupa nova e vou perguntar-lhe com 
quanto vive por mês. Desvendarei ainda onde mora 
a filha e tentarei saber o seu número de telemóvel 
para lhe poder telefonar e dizer que tem uma mãe 
linda mas só. Telefonarei a uma assistente social, 
ou irei mesmo aos serviços, alertar que há uma vida 
presa a uma casa escura e triste do Porto Alto, ves-
tindo velharias amarelas, alimentando-se de sabe-
-se lá o quê e sendo visitada por ninguém. Vai fazer 
em maio um ano que a então Provedora de Justiça 
falou em casos de filhos que informam as entidades 
que têm os pais acamados para poderem ficar-lhes 
com o dinheiro das pensões e outros que lhes di-
minuem a terapêutica para que entrem em perda e 
sejam internados nas urgências dos hospitais. Que 

insensatez! Que nojo de gente! ... E andamos com 
eles ao colo, deles cuidamos, educamo-los, prote-
gemo-los, damos-lhes amor! É, todavia, esta a res-
posta à gratidão, e vê-se quase porta sim, porta não. 
Ser velho é estar só a atirar palavras para paredes 
quedas e mudas na esperança vã que alguma res-
ponda, é olhar o calendário e o relógio várias vezes 
a ver quanto chega o dia da visita, se é que chega, 
é estar entregue a si próprio e ao silêncio ruidoso 
de um quarto; é já não conseguir sentir lágrimas de 
saudade e de revolta porque os olhos acabam por 
secar; é a constante espera, não dos seus, mas da 
morte que às vezes tarda em chegar e que, penso, 
deverá ser libertação de um mundo, o nosso, cada 
vez mais estupidamente desumanizado.
Balbina, vou olhar por ti.

joão gAgo DA câmArA

AgeNDA comUNItárIA

romeiros do Québec
informa a todos os irmãos/ãs Romeiros que estejam in-
teressados a participarem na nossa caminhada, sexta-
-feira dia 19 de abril de 2019 às 7h na Missão de Santa 
Cruz situada no 60 rua Rachel oeste. Devem participar 
no encontro preparatório que terá lugar no domingo dia 
31 de março de 2019 às 15h na Missão de Santa Cruz. 
o segundo encontro na Missão de Nossa Senhora no 
domingo 7 de abril de 2019 às 15h. e, o terceiro encontro 
na Missão de Santa Cruz no domingo 14 de abril de 2019 
às 15h. Peço por favor a presença de todos os irmãos e 
confesso do fundo do meu coração que ninguém se vai 
arrepender porque vão ter um bom mestre e vou tentar 
preparar um mestre para dar continuidade ao grupo dos 
Romeiros de Montreal e Laval. Termino agradecendo a 
presença de todos os irmãos; vamos caminhar na com-
panhia de São José e com Nosso Senhor Jesus Cristo e 
sua Mãe Maria Santíssima. Todos são bem-vindos, bem-
-haja. Para alguma informação contactar: 514-971-1688. 

Mestre dos Romeiros João Vital

assembleia Geral da
associação PortuGuesa
do diViNo esPírito saNto
Nós vimos por este meio convidá-los a participar na As-
sembleia da APeS que será realizada no domingo 3 de 
marco às 15h na associação situada no 6024 Hochelaga 
Montreal , QC,H1N 1x6.
Proposta de Agenda
1: Apresentação das Contas. 
2: Situação da casa 
 - Domingas
 - Festa de Nossa Senhora dos Milagres 
3: Período de perguntas sugestões
4: eleição para nova Administração 2019-2020
5: encerramento de sessão.

comuNicado do coNsulado
o Consulado Geral de Portugal em Montreal apresenta 
os seus cumprimentos aos órgãos da comunicação so-
cial sedeados na sua jurisdição consular e junto remete 
um comunicado relativo ao encerramento dos serviços 
consulares devido à tolerância de ponto decretada pelo 
Governo, para o próximo dia 5 de março de 2019, muito 
agradecendo a sua divulgação.



Esta mensagem é para 
o meu inimigo. se você 
pensou que com bruxa-
ria você me destruiria. 
advinha de novo. Eu te-
nho deus e josé do meu 
lado. graças a deus e 
josé tenho saúde, amor, 
sorte, dinheiro e um ne-
gócio com muito suces-
so.

thomas

Eu continuei ouvindo o mesmo 
discurso dos médicos. que eu era 
jovem demais para ser impotente. 
Eu tentei medicamentos conven-
cionais e naturais que me trouxe-
ram efeitos colaterais. Preocupa-
do fui ver josé. Ele descobriu que 
era magia negra feita pela minha 
ex-esposa. agora estou na minha 
com muita força sexualmente. 
Obrigado josé.

alberto



Para você glória que com mentiras e 
fófócas tentou destruir minha famí-
lia e fazer minha esposa me deixar. 
Eu agredeço deus e josé do meu 
lado para nos manter abençoados e 
juntos.

família gonzalez

nós perdoamos e colocamos atrás 
de nós todas as coisas que fizemos 
para nos machucarmos. josé era o 
protetor do nosso relacionamento. 
Obrigado josé. nós abençoamos e 
recomendamos josé.

sr. e sra. aguiar

Fiz confiança ao meu irmão 
com a minhas poupanças 
da minha vida investida num 
pedaço de terra em Portugal. 
Ele não queria me devolver. 
legalmente, estava sob o 
nome dele, mas era meu. nem 

minhas petições, argumentos ou advogados 
o fizeram devolvê-lo para mim. Cansado de 
pedir o que era meu, fui ver jose. Ele resolveu 
meu problema em duas semanas. agora o 
lote está sob o meu nome e esta foto foi tira-
da quando inicio a construção.              António

Obrigado minha linda esposa por 
me perdoar. Obrigado minha pre-
ciosa esposa por ter voltado para 
mim. Obrigado josé por trazê-la 
de volta.

Edinson
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Pirâmides descobertas Nos açores
os açorianos chamam-lhes maroiços e são 

cada vez maiores as suspeitas de que es-
tas pirâmides tenham sido construídas ainda 
antes da chegada dos portugueses. 
Anzóis, pontas de metal, ossos, conchas, pesos 

de redes de pesca, utensílios feitos de basalto, 
carvões e fragmentos de peças de cerâmica, 
foram descobertos nas primeiras sondagens ar-
queológicas autorizadas pelo Governo Regio-
nal dos Açores (Direção Regional da Cultura) 
às misteriosas estruturas piramidais da Ilha do 
Pico. As pirâmides estão quase todas concentra-
das numa área de 6 km2 no concelho da Mada-
lena, junto à costa oeste da ilha dominada pela 
montanha mais alta de Portugal (2351 metros).
As sondagens foram feitas por Nuno Ribeiro 

e Anabela Joaquinito, que estão entusiasmados 
com os depósitos de artefactos antigos que en-
contraram, e que tudo indica serem muito an-
teriores à data da descoberta dos Açores pelos 
portugueses (1427). Mas os dois arqueólogos da 
Associação Portuguesa de Investigação Arqueo-
lógica (APIA), que estão a ser apoiados pela 
Câmara Municipal da Madalena, têm um vasto 
trabalho de prospeção pela frente: há dezenas 
de pirâmides no local, que chegam a atingir 13 
metros de altura, o equivalente a um prédio de 
habitação de quatro andares. Mas para já estu-
daram 140, algumas destruídas ou parcialmente 
derrubadas por sismos ou pela ação humana.
A tradição baseada na memória popular e os 

poucos estudos etnográficos existentes indicam 
que “estas estruturas, conhecidas por maroiços, 
datam dos séculos XVII a XIX, justificando-se a 
sua construção pela necessidade da limpeza dos 
solos para a agricultura”, explica Nuno Ribeiro. 
De facto, a palavra maroiço significa monte de 
pedras associado à limpeza de terrenos agrícolas.

estruturas semelhantes no mediterrâneo
Mas esta explicação não convence o presiden-

te da APIA, porque “existem várias edificações 
com mais de dez metros de altura, seguindo a 
mesma orientação geográfica”. E porque no 
território português “não encontramos esta op-
ção arquitectónica em mais nenhum local”. Em 
contrapartida, “há paralelos arquitetónicos com 
regiões do Mediterrâneo – na ilha da Sicília jun-
to ao Monte Etna, por exemplo”. Anabela Joa-
quinito conta que quando foram mostradas à 
população da Madalena fotos das construções 
da Sicília, “disseram que eram iguais aos maroi-
ços”. A arqueóloga que estudou a indústria lítica 
(tecnologia de trabalho da pedra) e é diretora do 
Departamento de Pré-história da APIA, sublinha 
que há outros indícios arquitetónicos da origem 
pré-portuguesa das pirâmides do Pico, como “a 
existência de degraus e a decoração com pinácu-
los no topo”. No topo de uma das construções es-
tudadas foi também encontrado um piso circular 
que parece ser a base de uma habitação.
Uma das estruturas é um complexo arquitetó-

nico que inclui edifícios piramidais organizados 
de forma a criar uma grande praça. “Esta organi-
zação do espaço não pode ser explicada apenas 
através da limpeza dos terrenos, pois terá envol-
vido um grande planeamento e um trabalho co-
letivo que demorou alguns anos a construir, se-
guindo sempre o mesmo projeto arquitetónico”, 
argumenta Nuno Ribeiro.

“Mais espantoso é o facto de estas estruturas 
obedecerem às mesmas orientações das outras 
pirâmides, com aparentes motivações astronó-
micas e sugerindo rituais funerários”, acrescenta 
o arqueólogo.

“Sinto-me no méxico”
“Sinto-me no México”, garantiu Romeo Hris-

tov, arqueólogo da Universidade do Texas em 
Austin (EUA), quando visitou os maroiços do 
Pico em Abril passado. Hristov pertence à cor-
rente académica que defende a existência de 
contactos regulares entre as antigas civilizações 
do Mediterrâneo e da América.
“As estruturas do Pico são muito perfeitas, 

implicam uma enorme quantidade de trabalho 
que não se justifica apenas pelas necessidades 
da atividade agrícola”, considera o arqueólogo. 
Por outro lado, “há uma orientação astronómi-
ca rigorosa, rampas de acesso e escadas asso-

ciadas ao conceito de estrutura sagrada”. E no 
complexo “que liga vários edifícios piramidais 
encontram-se elementos comuns a pirâmides em 
todo o mundo, como uma praça ampla para ce-
rimónias”. Mas uma conclusão definitiva sobre 
a origem das estruturas “vai depender das esca-
vações arqueológicas, que são fundamentais”. E 
também “das datações dos materiais encontra-
dos que forem feitas em laboratório”, esclarece 
Anabela Joaquinito. A arqueóloga explica ainda 
que algumas destas pirâmides têm câmaras no 
seu interior e uma delas foi objeto de sondagens 
arqueológicas. “A câmara é pequena e o corredor 
de acesso demasiado estreito e longo, não seria 
prática para quaisquer usos agrícolas”.

regularidade na orientação das pirâmides
“O que mais me impressionou foi a regularida-

de da orientação das pirâmides do Pico, embo-
ra acredite que nem todas foram construídas na 
mesma época. Esta regularidade é evidente no 
mapa com a sua localização feito pela Câmara da 
Madalena”, afirma por sua vez Fernando Pimen-
ta. O diretor do Departamento de Arqueoastro-
nomia da APIA usou ferramentas de informação 
geográfica nesta primeira investigação e con-
cluiu que a maioria das pirâmides está orientada 

no sentido sudeste/noroeste.
Sudeste é a direção do vulcão da ilha do Pico e 

noroeste corresponde ao ocaso do sol no solstí-
cio de verão, que acontece sobre a ilha do Faial, 
muito próxima do Pico. Quanto às restantes pi-
râmides, têm uma orientação perpendicular às 
primeiras.
Fernando Pimenta admite que “parece ser in-

tencional – e não apenas uma coincidência – a 
orientação geográfica das construções e a esco-
lha do local para a sua implantação”.
Uma concentração tão grande de pirâmides num 

intervalo tão pequeno de azimutes (o azimute é a 
medida regular do horizonte contada a partir do 
norte geográfico) e com esta regularidade, sig-
nifica que há intencionalidade, “mas claro que 
esta conclusão não é tão definitiva, do ponto de 
vista estatístico, como seria se as estruturas esti-
vessem espalhadas por toda a ilha e não apenas 
concentradas numa pequena área do concelho da 

Madalena”. O arqueoastrónomo adianta também 
que as regras de orientação “parecem obedecer a 
princípios que incorporavam algum ritual rela-
cionado com o solstício de verão”.

 “Defesa da verdade histórica”
Entretanto, o presidente da Câmara da Mada-

lena salienta que “o envolvimento do município 
neste processo é norteado pelo forte empenho na 
defesa da verdade histórica e na necessidade de 
conhecer e preservar as raízes do nosso povo”, o 
que “é do interesse de todas as instituições, se-
jam elas científicas, políticas ou outras, incluin-
do o Governo Regional dos Açores”.
Mas a prova definitiva da origem pré-portugue-

sa das pirâmides “terá de ser obtida através de 
uma datação clara e inequívoca dos materiais 
encontrados”, insiste José António Soares, re-
conhecendo que a comprovação de todos estes 
achados permitirá novas oportunidades de de-
senvolvimento turístico.
“Não queremos apagar a história açoriana 

mas sim acrescentar algo à história já conhe-
cida e, se possível, enriquecê-la com os novos 
dados disponíveis”, acrescenta o autarca.
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carnEirO:	Carta	da	Semana:	6	de	Copas,	que	significa	Nos-
talgia. Amor: A recordação de um amor do passado deixá-lo-á 
muito nostálgico. Saúde: Cuide da sua alimentação com maior 
vigor. Dinheiro: esforce-se por ser o melhor naquilo que faz. Dê 
prioridade	ao	profissionalismo.	O	mal	não	merece	comentários,	

ele só atrai resultados negativos! Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta	da	Semana:	3	de	Espadas,	que	significa	Ami-
zade, equilíbrio. Amor: Semana favorável ao convívio. Convide 
alguns amigos para saírem consigo. Saúde: Poderá sentir-se 
mais cansado que o habitual. Tome um duche quente e relaxe. 

Se pensar no bem será envolvido por uma onda de paz, alegria e bem-
-estar! Dinheiro: Assente os pés na terra e saiba com aquilo que conta. 
Pense bem antes de agir. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gÉMEOs: Carta	da	Semana:	2	de	Espadas,	que	significa	Afei-
ção, Falsidade. Amor: Cuidado com as falsas amizades. Avalie 
bem	o	caráter	de	um	conhecido	antes	de	lhe	confiar	algo.	Saú-
de: A sonolência e a preguiça irão marcar a sua semana. Tente 

travar essa tendência. Seja bondoso e verdadeiro e assim, a felicidade 
e o bem-estar serão permanentes na sua vida! Dinheiro: Seja mais com-
preensivo com os seus colegas de trabalho. Se agir dessa forma conse-
guirá conquistar um bom ambiente. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEjO: Carta	da	Semana:	2	de	Copas,	que	significa	
Amor. Amor: o amor marcará esta semana. Faça os possíveis 
para manter essa estabilidade. Saúde: Propensão para uma pe-
quena indisposição. Se achar necessário consulte o seu médico. 
Dinheiro:	As	suas	qualidades	profissionais	serão	reconhecidas	e	

poderá ser recompensado. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEãO: Carta	da	Semana:	Ás	de	Paus,	que	significa	Energia.	
Amor: Mantenha a alegria e o otimismo que o caracterizam. Mo-
tivará as pessoas que estão ao seu redor. Saúde: Maior tendên-
cia para se sentir sonolento e sem vigor físico. Dinheiro: Pode-

rão	surgir	alguns	problemas	profissionais.	Mantenha	a	calma,	de	modo	
a resolver os imprevistos da melhor maneira. Na Fé em Deus reside a 
solução de todos os seus problemas! 
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta	da	Semana:	3	de	Paus,	que	significa	Iniciativa.	
Amor: Faça planos românticos com a sua cara-metade. Será 
bastante positivo para ambos. Saúde: Cuidado com aquilo que 
come. Poderá colocar em risco a sua dieta. Dinheiro: Defenda-
-se de um colega mal intencionado, sendo honesto e consciente 

das suas capacidades. Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balanÇa: Carta	da	Semana:	9	de	Paus,	que	significa	Força	
na Adversidade. Amor: Seja honesto com a sua cara-metade 
e com todos os que o rodeiam. Deus revela-se aos homens 
através do Homem! Saúde: Descanse o máximo que puder. Se 
tiver oportunidade faça sessões de massagem. Dinheiro: evite 

delegar tarefas de extrema responsabilidade a outros colegas. Seja ri-
goroso	e	cumpra-as	do	princípio	ao	fim.	
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrPiãO: Carta	 da	 Semana:	 4	 de	 Copas,	 que	 significa	
Desgosto. Amor: A sua experiência de vida poderá ajudar um 
amigo a orientar a sua vida. Seja solidário com quem solicitar o 
seu apoio. Saúde: Procure o seu médico assistente com maior 
regularidade. Faça análises de rotina. Dinheiro: Seja mais dedi-

cado ao trabalho. Procure não desistir dos seus objetivos. 
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sagitáriO: Carta	 da	 Semana:	 Ás	 de	 Copas,	 que	 significa	
Princípio do Amor, Grande Alegria. Amor: Período favorável ao 
romance. Poderá surgir uma pessoa que se tornará importante 
na sua vida. Amor e compreensão curam todas as maleitas do 
coração. Saúde: Cumpra o horário das refeições. evite estar 

muitas horas sem comer. Dinheiro: Acautele-se contra possíveis perdas 
de dinheiro. Previna-se para não sofrer dissabores. 
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

caPricórniO: Carta da Semana: Valete de espadas, que 
significa	Vigilante	 e	Atento.	Amor:	Procure	 fazer	 uma	surpre-
sa à sua cara-metade criando um ambiente romântico. Saúde: 
Procure descansar um pouco mais. Dinheiro: evite comentar 
os	seus	planos	profissionais.	Guarde	as	suas	intenções	a	sete	

chaves. Viva de acordo com a sua consciência. o seu único juiz é Deus. 
Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta	da	Semana:	6	de	Ouros,	que	significa	Gene-
rosidade. Amor: Procure não ter o seu coração tão fechado. Dê 
a si mesmo a oportunidade para conquistar a felicidade. Res-
peite as convicções do próximo!
Saúde:	Previna-se	contra	as	constipações.	Dinheiro:	Reflita	so-

bre	uma	proposta	profissional	que	lhe	poderá	ser	feita.	
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEixEs: Carta	da	Semana:	8	de	Ouros,	que	significa	Esforço	
Pessoal. Amor: evite precipitar-se nas decisões que toma. Pen-
se bem para que não se arrependa mais tarde. Procure praticar 
o Amor. o seu próximo é todo o ser que passa por si. Saú-
de: Poderá constipar-se. Agasalhe-se bem. Dinheiro: Analise 

exaustivamente	as	suas	finanças	e	veja	como	rentabilizá-las.	
Números da Sorte: 5, 25, 33, 49, 51, 64

Noite de Óscares com surPresas
foi uma noite cheia de surpresas (boas e 

más). Mas, no final, houve mais vencedo-
res do que derrotados. Desta feita, a Acade-
mia de Hollywood preferiu reduzir os riscos 
ao mínimo - depois de ficar sem apresentador 
(Kevin Hart) devido a comentários homofóbi-
cos - e (quase) todos tiveram direito à sua es-
tatueta. o mexicano Alfonso cuarón ganhou 
três (realizador, fotografia e filme estrangeiro 
com ‘roma’), mahershala Ali tornou-se o se-
gundo ator negro com dois óscares (ator se-
cundário em ‘green Book - Um guia para a 

vida’), depois de Denzel Washington, e Spike 
lee recebeu o primeiro galardão, após cinco 
nomeações, com ‘BlacKkKlansman’. 
Nas principais categorias de representação, a 

vitória pertenceu a uma britânica, Olivia Colman 
(‘A Favorita’), e a um filho de egípcios, Rami 
Malek (‘Bohemian Rhapsody’). Hannah Bea-

chler foi a primeira afro-americana a vencer o 
Óscar para direção de arte, com ‘Black Panther’, 
e Nina Hartsone a primeira europeia a ser no-
meada e a vencer na categoria de montagem de 
som. Para terminar, o Óscar para melhor filme 
foi entregue a ‘Green Book - Um Guia para a 
Vida’, sobre a amizade entre um branco (Viggo 
Mortensen) e um negro homossexual (Ali) em 
viagem pelo segregado sul dos EUA.
Os prémios norte-americanos de cinema foram 

entregues na madrugada de segunda-feira, em 
Hollywood.

lIStA DoS veNceDoreS:
Melhor filme: “Green Book - um guia para a vida”
Melhor realização: Alfonso Cuarón - “Roma”
Melhor ator: Rami Malek - “Bohemian Rhapsody”
Melhor ator secundário: Mahershala Ali “Green Book 
- um guia para a vida”
Melhor atriz: olivia Colman - “A favorita”
Melhor atriz secundária: Regina King - “Se esta rua 
falasse”
Melhor fotografia: “Roma”
Melhor argumento adaptado: “BlacKkKlansman - o 
infiltrado”
Melhor argumento original: 
“Green Book - um guia para a vida”
Melhor filme estrangeiro: 
“Roma” - Alfonso Cuarón (México)
Melhor filme de animação: 
“Homem-Aranha: No universo Aranha” - Bob Persichet-
ti, Peter Ramsey e Rodney Rothman
Melhor documentário: “Free Solo” - elizabeth Chai 
Vasarhelyi, Jimmy Chin, evan Hayes e Shannon Dill
Melhor documentário em curta-metragem: “Period. 
end of Sentence.” - Rayka Zehtabchi e Melissa Berton
Melhor curta-metragem: “Skin” - Guy Nattiv e Jaime 
Ray Newman
Melhor curta-metragem de animação: “Bao” - Domee 
Shi e Becky Neiman-Cobb
Melhor direção de arte/cenografia: “Black Panther”
Melhor montagem: “Bohemian Rhapsody
Melhor caracterização: “Vice”
Melhor guarda-roupa: “Black Panther”
Melhor banda sonora original: “Black Panther”
Melhor canção: “Shallow” - “Assim nasce uma estrela”
Melhor montagem de som: “Bohemian Rhapsody”
Melhor mistura de som: “Bohemian Rhapsody”
Melhores efeitos visuais: “o primeiro homem na Lua”
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o escriVão - macau 
Uma correção se faz neces-

sária a esta altura do nosso 
projeto. A partir de 1946, com 
a política do “estado Novo” de 
António Salazar e marcelo cae-
tano, as antigas “colónias por-

tuguesas” passaram a ser consideradas parte 
integrante e indissociável de Portugal. Desta 
forma, Portugal que era constituído pela matriz 
no continente junto com os território ultramari-
nos, passara a ser considerado como uma “Na-
ção multirracial e Pluricontinental” a partir da 
política do estado Novo de António Salazar.

Em função da Revolução dos Cravos ocorrida em 
1974, as maioria das colónias portuguesas adqui-
riram a independência no ano 1975, à exceção de 
Macau, que passou a ser designado como um “Ter-
ritório chinês sob administração portuguesa”. 
Quatro conferências tiveram lugar entre junho de 

1986 e março de 1987 resultando na Declaração 
Conjunta Sino-portuguesa, assinada no dia 13 de 
abril de 1987, que transferiria para a China a sobe-
rania total sobre o seu território, incluindo Macau e 
Hong Kong, no dia 20 de dezembro de 1999. Ma-
cau, conhecida como a Las Vegas do Oriente, con-
ta atualmente com um elevado nível de autonomia 
administrativa e a manutenção do seu sistema legal 
é regido pela Lei Básica de Macau.
O Português é uma das línguas oficiais na penín-

sula e o serviço de tradução para a atividade jorna-
lística na cidade é tão importante quanto a presença 
de um microfone para um gravador, ou para a ra-
diodifusão.
Atualidades de macau
Ainda hoje, Macau é conhecida por ser um impor-

tante polo de atração turística. 
Contando com vários Casinos e hotéis, a região 

atrai importantes eventos e atividades voltadas para 
o lazer e o entretenimento. A arquitetura e a cultura 
portuguesa estão presentes em todas as partes da ci-
dade. É em Macau que se encontra o famoso acer-
vo arquitetónico das ruínas de São Paulo, peça da 
arquitetura portuguesa preservada desde meados 
do século XVI. O sítio, todo construído em granito 
no ano de 1535, representa de maneira contumaz a 
presença dos jesuítas iniciada com a chegada dos 
portugueses na região. O complexo conta também 
com o prédio do Colégio Jesuíta de São Paulo, a 
primeira instituição universitária de tipo ocidental 
no Oriente. Foi também um marco na expansão do 
catolicismo na região. 
“vinho, azeite e amigo, 
quando mais antigo melhor”
O dia 8 de fevereiro de 2019 marcou o aniversário 

dos 40 anos de relações diplomáticas entre a Repú-

blica Popular da China e o Portugal. Contudo, as 
relações comerciais entre os dois países remontam 
a mais de 500 anos na história. 
“Vinho, azeite e amigo, quando mais antigo me-

lhor”, essa foi uma das frases utilizadas por Xi 
Jinping, líder máximo Chinês, durante uma visita 
oficial realizada à Portugal em dezembro de 2018. 
Na ocasião foram celebrados uma série de acordos 
viabilizando a inclusão de Portugal nos debates re-
lativos aos planos da China em relação à “Iniciati-
va Faixa e Rota” para Cooperação Internacional. O 
projeto é um marco do protagonismo Chinês ini-
ciado pela “Nova Ordem Mundial Multilateral” e 

reafirma o protagonismo e a supremacia da China 
em aspetos de infraestrutura e estruturas de trans-
porte. 
«Estão criadas as condições para reforçar as re-

lações bilaterais do ponto de vista económico, da 
relação povo a povo e do ponto de vista cultural» 
foi o que disse o Primeiro-Ministro do Portugal, 
Sr. António Costa na ocasião da visita de dois dias 
realizada pelo Presidente da República Popular da 
China, Xi Jinping, há pouco mais de três meses.
fórum macau
Exemplo da excelente relação diplomática que 

tem a China com o Portugal, mas também com os 
demais países de língua portuguesa, o Fórum Ma-
cau, como é conhecido o Fórum para a Cooperação 
Econômica e Comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa é um mecanismo multilate-
ral de cooperação intergovernamental que visa a 
promover as trocas económicas e comerciais entre 
a China e os países de língua portuguesa. O ins-
trumento usa Macau como plataforma de ligação 
entre os países. 
Lançado em Outubro de 2003, o organismo é re-

sultado de uma iniciativa do Governo Central da 
China em coordenação com autoridades de sete 
países de língua portuguesa, especificamente An-
gola, Brasil, Cabo-verde, Guiné-Bissau, Moçambi-
que, Portugal e Timor-Leste. A iniciativa conta com 
a colaboração do Governo da Região Administra-
tiva Especial de Macau (RAE de Macau). Desde 
2017, o Fórum conta também com a presença de 
São Tomé e Príncipe, oitavo país do universo da 
lusofonia a integrar a iniciativa. 

Criado em 2003, o Fórum Macau já realizou até 
hoje cinco conferências onde os respetivos parti-
cipantes aprovaram diferentes Planos Estratégicos 
Individuais de Cooperação Económica e Comer-
cial. Cada Plano Estratégico buscou identificar 
diferentes áreas de cooperação, incluindo a coope-
ração intergovernamental nas áreas de comércio, 
investimentos e empreendedorismo, capacidade 
produtiva, agricultura, silvicultura, pesca e pe-
cuária, infraestrutura, energia e recursos naturais, 
educação e recursos humanos, finança, coopera-
ção para o desenvolvimento, turismo, transporte 
e comunicação, cultura, meios de comunicação, 
desporto, saúde, assuntos marítimos e finalmente 
cooperação provincial e municipal.
A iniciativa é prova da imensa liderança que exer-

ce a China de Xi Jinping, grande potência no con-
texto de um mundo cada vez mais multipolar.
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

AGÊNCIAS DE VIAGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

ToNy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

CoNTAbIlISTA

8770 bl. langelier #212 
em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

DENTISTA

ElETrICIDADE

AGÊNCIAS
fuNErárIAS

granitE
lacrOix inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

moNumENToS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

rENoVAçõES

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

NoTárIoS

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

ImporTADorES

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

MiguEl:
514-835-8405
fErnandO:
514-944-5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do coNSUmIDor

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

www.acaixa.ca

SegUroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PoUPANçA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

969, rachel E. Mtl, qc.
www.mapoulemouillee.ca

tel.: 514.522.5175

SErVIçoS
fINANCEIroS

JES rENoVATIoNS
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

RBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDUArDo DIAS

rESTAurANTES

mErCEArIAS

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

ANEDoTAS DA mArIA roSA

informe-se sobre os 
nossos preços

a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

        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

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIfereNçAS

sUDoKU: nívEl DIFIcíl
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A voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERvIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA

5

7

2
6

3

8
6

93

ImporTADorES

rENoVAçõES rESTAurANTES

- Investimentos - REER -CELI
Paulo f. gonçalves
tel.: 514 884.0522

9

3

cuPãO dE assinatura
quero ser assinante do jornal a voz de Portugal, 
pelo que agradeço me enviem o jornal.
nOME:                                                                               

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvincia                                                        

tel.:                                         código Postal:                     

Tipo de cartão:      Visa      Mastercard      Amex

#:                -              -              -              | ExP:     /         
recortar e enviar para :   a voz de Portugal
                                           4231-b boul. st laurent
                                            Montreal, qc, h2W 1Z4
* Preço de assinatura anual: canadá: 175$+tx | Eua:230$+tx | Mundo: 310$+tx
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1 4

2
3
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m e m o r A N D U m
2º aniversário de falecimento

Maria MErcês lOPEs dE sá
Mãe, já passaram 

dois anos de escu-
ridão nos nossos 
corações onde não 
temos a nossa que-
rida mãe presente 
só lembranças e 
recordações. Não 
há um dia que não 
recordemos as tuas 
conversas. Só isso 
é que nos faz passar 
o próximo dia. Ja-
mais esqueceremos 
os bons momentos 
que passámos juntos 
com a nossa mãe. 
Descansa em paz.

Filhas, filhos
e netos

uma missa será celebrada em sua memória, domin-
go, 3 de março de 2019, pelas 11h30, na igreja Santa 
Cruz. Agradecemos desde já a todas as pessoas que 
possam participar nesta celebração.

Dou aula de química e física, duas disciplinas pelas quais 
a maioria dos alunos tem aversão.
um dia comentei, depois de uma das muitas badernas 
em classe:
– eu ganho pouco, mas me divirto com vocês.
e um deles, para não perder a oportunidade, respondeu:
– Nós também, não aprendemos nada, mas nos diverti-
mos muito.

um homem sentou-se ao meu lado e me mostrou no ce-
lular uma foto da esposa dele e perguntou:
– ela é bonita, não é?
eu respondi:
– Se você acha que ela é bonita, deveria ver a minha 
namorada então.
o homem questionou:
– A sua namorada é tão bonita assim?
e eu respondi:
– Não, ela é oftalmologista.

5468 Jean-Talon e., H1S1L6
tel.: 438 476-8459

informe-se 
sobre os 

nossos preços
a Partir

dE 3$
POr sEMana

15

ANEDoTAS DA mArIA roSA
o que é um pontinho amarelo na cozinha?
– um yellowtrodoméstico

Fui no café e perguntei se o salgado era de hoje.
– Não é de ontem.
– e como faço pra comer o de hoje?
– Volte amanhã!

A professora chega para o Joãozinho e diz:
– Joãozinho qual é o tempo da frase: eu procuro um ho-
mem	fiel?
e então Joãozinho responde
– é tempo perdido!
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PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para traba-
lhar	no	Betão	e	finalização	de	piscina.	

Nora: 450-628-5472

Linhas da mão e cartas. Vidente com dons 
naturais. resolve os seus problemas sem 

voodoo. rOsa: 514-918-3956

EmprEGoS

Classificados e pequenos anúncios

umA ESColhA CErTA... TElEfoNE 514-284-1813 Necrologia

SErVIçoS

vEstshEll inc situado em montreal norte está 
à procura de operadores de produção. empregos 
permanentes de dia e de tarde. 514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa 
ou governanta numa casa em centro da cidade de 

Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos. 

Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida. 
lilasara2015@gmail.com

Precisa-se de padeiro com 
experiência para a Padaria 

lajeunesse. 
Muito bom salário. 

Patricia
514-814-0362

lOlly POP childrEns WEar cO.
Fabrica de roupa de senhora e crianca situada em 
Côte-de-Liesse, procura senhoras para trabalho geral.
Também senhora com experiência em máquina de bai-
nhas “Blindstish”, “Casas/Button Holes” e butões.

Por favor contactar com lucia por 
telefone (514) 277-4700 ext:2117 

ou por email: lucy@masterkid.com

EmprEGoS

Precisa-se de empregados com expe-
riência em limpeza e manutenção de 

edifícios de escritórios a tempo inteiro 
ou parcial. deve ter um carro.

homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax

para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com

ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.

Precisa-se de uma pessoa para 
fazer limpeza e tomar conta de 

uma pessoa idosa, fazer refeições 
e dar medicamentos. 40h/S, 15$ à 

hora; podemos dar um subsídio de 
transporte 150$/mês. 514-829-3099

LES ENTREPRENEURS

BUcAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

classe 1 para o 
camião basculante
“camion dompeur”.

Precisa-se de uma pessoa, mulher ou 
homem, para trabalhos de escritório 

ou outros. conhecimento de 
computador, ter um carro, a tempo 

parcial ou inteiro.
514-770-6200 ou 514-271-2431

Preciso de um carpinteiro 
ou uma pessoa para fazer 
reparações e manutenção 

de apartamentos.
514-770-6200

† catarina MEdEirOs
Faleceu em Montreal no dia 
22 de fevereiro de 2019 com 
79 anos de idade, natural da 
Ribeira das Tainhas, São Mi-
guel, Açores, esposa do já 
falecido António dos Santos.
Deixa	na	dor	seus	filhos	Val-
demir (Natércia Pacheco), Ar-
senio	(Sophie	Pilon),	sua	filha	
Fátima (José Gomes),  seus 
netos/as Joey (Beatriz), Jere-
my, Bruno, Mark (Carolina), 
Patrick, Carolina (Christos) 
e Stefanie. Suas irmãs inês, 
Conceição, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos.
os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120 jean-talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral foi, ontem, terça-feira 26 de fevereiro às 10h 
na igreja Santa Cruz. Foi a sepultar no cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a 
missa de sétimo dia que se realiza quarta-feira 27 de 
fevereiro na igreja Santa Cruz às 18h30. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

† natalina duartE
1968-2019

Faleceu em Montreal, no dia 
21 de fevereiro de 2019, com 
50 anos de idade, senhora 
Natalina	 Duarte	 filha	 do	 já	
falecido Manuel Duarte e de 
Maria de Jesus Araújo Farias. 
Deixa	na	dor	 seus	 filhos	Ke-
vin Jason e Shana, sua Mãe 
Maria de Jesus, suas irmãs 
Teresa de Jesus (José Carlos 
Aguiar), Ana Maria (Stéphane 
Séguin), seus sobrinhos/as, 
familiares e amigos.
os serviços fúnebres estive-
ram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
2159, st-Martin e. laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
o Velório teve lugar segunda-feira 25 de fevereiro de 
2019 das 14h às 22h. o funeral  foi celebrado de corpo 
presente terça-feira 26 de fevereiro de 2019 às 11h30 
na igreja St-Vincent Ferrier e foi sepultada em cripta 
no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. A família vem 
por este meio agradecer a todas a pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.

Precisa-se de Motorista classe 3 e 
Motorista classe 5 para companhia 

de distribuição de produtos alimentares.
telefonar para 514 845-0164 ou enviar o 

c.v. por fax au 514 845-5345 companhia em paisagismo está a
procura de trabalhadores em 
vários ramos em “pavé uni”, 

muros de pedra e betão.
- colocador de “pavé uni” 
  3 a 5 anos de experiênca
- ao menos 1 ano de 
  experiência neste ramo
- Ter um carro
Enviar cv: info@jardinselect2007.ca 
ou contactar stephan: 450-999-0561

† jOsÉ Maria andradE
1954 – 2019

é com grande pesar, que a família 
vem por este meio informar o fa-
lecimento em Saint-Leonard, junto 
da sua família adorada, no passa-
do sábado dia 16 de fevereiro de 
2019, com 64 anos de idade, de 
José Maria Andrade, esposo de 
Maria Filomena Mota, natural de 
São Miguel, Açores. ele deixa na 
dor a esposa Maria Filomena, os/
as	 filhos/as	 Mandy	 (Elias),	 Tania	
(Claudio), Bruce e Michael, os/a 
netos/a Lucas, Nicholas e Valentina, os/a irmãos/ã Ma-
nuel Domingos (emanuela), António Joaquim (Filome-
na), João (Lúcia), Paulo Jorge (Madalena) e falecida 
Conceição (falecido José), cunhados/as, sobrinhos/as, 
primos/as, assim como restantes familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Magnus POiriEr inc 
6825 sherbrooke Est, Montreal
tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues | cell. 514-918-1848
o funeral teve lugar quarta-feira 20 de fevereiro às 
11h30 na igreja Santa Cruz, foi sepultado em cripta no 
mausoléu Frère André do cemitério Le Repos St-Fran-
çois d’Assise. A família vem por este meio agradecer a 
todas as pessoas que, de qualquer forma, se lhes asso-
ciam neste momento de dor. A todos o nosso obrigado 
pelo vosso conforto. Bem-haja.

Precisa-se de uma senhora para 
fazer limpeza de uma casa 3-4 vezes 
por semana, que fale um pouquinho 

de inglês. 514-449-3240 PrEcisa-sE dE sEnhOra quE POssa faZEr 
LIMPEZA DE UMA CASA 5h30PM - 20h30/21h.

quE falE inglês Ou francês
1 a 3 vEZEs POr sEMana

514-791-7567

Precisa-se de uma senhora 
para limpeza de uma casa com 
experiência e deve falar inglês.

horas e dias flexíveis.
514-926-8967

Padaria POrtuguEsa Está a PrO-
cura dE uMa PEssOa Para traba-

lhar aO balcãO E uM PadEirO cOM 
Ou sEM ExPEriência.

514-844-2169
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Será possível recriar em 
2019 uma nova geração 

de “poussinots et de pous-
sinettes”. Hoje em dia tudo 
mudou, a internet está a en-

trar em todas as casas e a televisão está cada 
vez a cibla que agora está a ser atacada e ha-
verá uma grande mudança prevista nos pró-
ximos anos. 
O serviço de cabo (Bell ou Videotron) está cada 

vez mais a desaparecer das nossas casas. Muitos 
estão a comprar as caixas internet TV e que o 
preço é muito mais acessível do que os meios 
normais. Muitos estão a mudar para estas caixas 

e de uma maneira alarmante para estas compa-
nhias. Há 10 anos era quase impensável ter RTP, 
TVI, SIC. Hoje por 20$ por mês tens 120 canais, 
portugueses e a maioria dos canais canadiano. 
Na minha casa só temos uma televisão com a 

televisão tradicional e o resto é YouTube e Plex 
dois serviços incríveis para as crianças. Podemos 
vos informar que os canais canadianos estão a 
entrar nesta via e não há outras possibilidades. 
Todos eles tem um site web com todas as progra-
mações accecíveis através do canadá e através 
do mundo todos devem pagar. E, acessível no 
seu telefone inteligente, tablet, IPad, etc. 

A gerAção “PlUggeD”
Você sabia? Até 42% das crianças canadianas 

de 0 a 4 anos têm acesso ao seus próprios smar-
tphones. Esta é uma das descobertas surpreen-
dentes dos pesquisadores de HabiloMédias, que 
entrevistaram 825 pais de crianças com 15 anos 
ou menos no Canadá no ano passado. “Ficámos 
realmente surpreendidos”, confirma Thierry 
Plante, especialista em educação de mídia. No 
bem-estar digital das famílias canadianas, um 
estudo divulgado no outono, ficámos sabendo 
que, em média, 53% dos jovens com menos de 
15 anos têm um smartphone, 42% dos mais no-
vos e 73% dos mais velhos. Destes, uma em cada 
quatro crianças passa até duas horas todas as noi-
tes da semana “fazendo qualquer outra coisa que 
não é trabalho escolar, incluindo 29% das crian-
ças com 4 anos ou menos”.

gerAção Do yoUtUBe
Isso explica tudo? Ainda assim, quando investi-

gamos os pais para saberem o consumo digital de 
seus filhos, o YouTube (40%) chega ao cotovelo 
com a televisão (41%). E à medida que envelhe-
cem, o YouTube, o Netflix, o Illico e outras pla-
taformas de assinatura estão ocupando seu lugar 
no mundo do entretenimento juvenil. Um entre-
tenimento que também é geralmente “solitário”, 

Passe Partout está de Volta Para
uma NoVa Geração em deGeNeração

também especifica no Retrato Digital de Casas 
no Quebec, desta vez pelo Centro facilitando a 
pesquisa e inovação nas organizações, em 2018.

o fINAl DA tv?
No ano passado, a revista Fortune, num artigo 

sobre o crescimento do conteúdo infantil na Ne-
tflix, disse que “crianças estão matando a TV a 
cabo”. Por quê? Porque eles consomem conteú-
do no seu telefone, tablet ou computador e cada 
vez menos conteúdo de televisão. Deve-se dizer 
que todas as pesquisas mostram que há de fac-
to um cancelamento gradual, embora constante, 
dos serviços de televisão (por cabo ou satélite). 
De acordo com o relatório do Instituto Angus 
Reid de outubro de 2013, a percentagem de lares 
canadianos que assinam um serviço de televisão 
subiu de 88% em 2012 para 71% no ano pas-
sado. Ao mesmo tempo, o Netflix e Illico deste 
mundo estão desfrutando de popularidade cres-
cente, especialmente em lares com crianças.

o fIm DA tv ... como fAmílIA?
De lá para concluir, como o Guardian fez no 

ano passado, que estamos testemunhando a mor-
te das noites da TV da família nos dias de hoje, 
há um passo que muitos observadores se recu-
sam a aceitar. “A principal atividade digital da 
família ainda é assistir televisão”, diz Thierry 
Plante, da HabiloMédias. Se os jovens primeiro 
olham para o YouTube ou Netflix online, como 
uma família, eles dizem que consomem TV, com 
65%. Dito isso, não sabemos o que as famílias de 
conteúdo estão assistindo. Atualmente, a maioria 
das TVs é inteligente, então é possível que essas 
famílias também estejam na frente da Netflix. E 
não é necessariamente pior. Por quê? “É impor-
tante do ponto de vista da alfabetização digital”, 
diz o especialista em educação de mídia. Porque, 
na verdade, ao nos encontrarmos diante de uma 
tela com nossos filhos, podemos orientá-los a 
desenvolver o seu julgamento, sua mente críti-
ca, enfim, sua inteligência digital. Porque sim, a 
inteligência digital pode ser aprendida. Mas não 
sozinho na frente de sua tela.

PASSe-PArtoUt eStá De voltA
Quando eu era pequeno eu via todos os dia 

Passe-Partout em 1977 e adorava este programa. 
Com canções e brincadeiras eu aprendi o fran-
cês, a contar, racionalizar e a cantar. 
Segunda feira passada foi o primeiro progra-

ma da nova geração de Passe-Partout talvez seja 
uma ótima notícia aqui, diz Catherine Mathys, 
diretora de inteligência estratégica do Canadá 
“Media Fund”. 
Num momento de “consommation à la carte”, 

onde “grandes eventos estão cada vez menos 
presentes, Passe-Partout, é um lindo convite para 
ver e apreciar uma ‘nova’ maneira de ensinar”, 
que admite ser um “puro produto da geração Pas-
se-Partout, “um programa que encarnou, e pode-
ria novamente incorporar”, uma conexão com a 
cultura do Quebeque. E quem sabe, talvez para 
incentivar os jovens desta geração “conectada”, 
acrescenta o sociólogo e pesquisador do Centro 
de Pesquisa em Comunicação e Saúde Monique 
Caron-Bouchard, para aprender a “comunicar”. 
É muito importante ver e admirar o futuro que 

em breve será o presente e que todos que não 
querem entrar na nova geração vão ficar para 
trás. Passe Partout foi um marco importante no 
Quebeque nos anos 70 e 80, e pode voltar em 
grande hoje em dia. 
O YouTube é uma parte importante das crian-

ças, hoje em dia, e agora, se querem, podem di-
zer às crianças para ver o programa Passe Partout 
que vai apresentar um pouquinho da realidade de 
hoje, com lindas canções e um programa educa-
tivo de alta qualidade em qualquer hora.
Viva a Internet, e Viva Passe Partout.

SylvIo mArtINS
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EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
Man. united - Paris SG       0-2 06/03  15:00
Roma - fc Porto       2-1 06/03  15:00
Tottenham - B. Dortmund       3-0 05/03  15:00
Ajax - Real Madrid       1-2 05/03  15:00
Lyon - Barcelona       0-0 13/03  15:00
Liverpool - B. München       0-0 13/03  15:00
A. Madrid - Juventus       2-0 12/03  15:00
Schalke 04 - Man. City       2-3 12/03  15:00

1-Paços Ferreira 52 23 17 1 5 32 13
2-FC Famalicão 47 23 14 5 4 32 19
3-Estoril Praia 40 23 12 4 7 34 23
4-Benfica B 38 23 11 5 7 31 21
5-Académica OAF 37 23 11 4 8 25 24
6-Mafra 33 23 9 6 8 32 29
7-FC Porto B 33 23 9 6 8 29 28
8-Leixões 31 23 9 4 10 25 25
9-Penafiel 31 23 9 4 10 28 27
10-Arouca 30 23 8 6 9 28 29
11-UD Oliveirense 29 23 7 8 8 29 33
12-Sp. Covilhã 28 23 7 7 9 26 28
13-Farense 26 23 6 8 9 25 24
14-Varzim 26 23 7 5 11 19 26
15-Ac. Viseu 24 23 6 6 11 28 40
16-Cova da Piedade 24 23 6 6 11 15 33
17-V. Guimarães B 23 23 5 8 10 24 30
18-Braga B 22 23 7 1 15 24 34

  P J V E D GM GS

1-fC porto 57 23 18 3 2 47 12
2-Benfica	 56	 23	 18	 2	 3	 64	 20
3-Braga	 49	 23	 15	 4	 4	 40	 23
4-Sporting	 46	 23	 14	 4	 5	 44	 25
5-Moreirense	 41	 23	 13	 2	 8	 28	 26
6-V.	Guimarães	 36	 23	 10	 6	 7	 27	 21
7-belenenses SAD	 33	 23	 8	 9	 6	 25	 23
8-Santa	Clara	 30	 23	 9	 3	 11	 32	 32
9-Rio	Ave	 28	 23	 7	 7	 9	 33	 35
10-Portimonense	28	 23	 8	 4	 11	 28	 35
11-Boavista	 26	 23	 7	 5	 11	 18	 27
12-Marítimo	 24	 23	 7	 3	 13	 13	 25
13-Nacional	 23	 23	 6	 5	 12	 24	 47
14-V.	Setúbal	 23	 23	 5	 8	 10	 19	 25
15-Tondela	 23	 23	 6	 5	 12	 26	 36
16-Desp.	Aves	 22	 23	 6	 4	 13	 24	 38
17-Chaves	 19	 23	 5	 4	 14	 17	 35
18-feirense 14 23 2 8 13 14 38

  PTS  J V E D GM   GS

23ª joRnADA
Braga 0-2 Belenenses SAD

Tondela 0-3 FC Porto
Feirense 1-3 Moreirense

Portimonense 1-1 Desp. Aves
V. Setúbal 1-1 V. Guimarães

Santa Clara 2-0 Nacional
Boavista 1-0 Rio Ave
Marítimo 0-0 Sporting
Benfica	4-0 Chaves

taÇa da liga

final
2019/01/26  FC PorTo 1-1(1-3)g.P. SPorTIng

taÇa dE POrtugal - MEias finais
      1ª mão 2ªmão
Benfica-Sporting        2-1 02/04 
fc Porto-braga        3-0 02/04

Fenerbahçe - Zenit        1-0 21/02  12:55
Rennes - Real Betis        3-3 21/02  15:00
Slavia Praha - Genk        0-0 21/02  15:00
Rapid Wien - inter        0-1 21/02  15:00
olympiacos - Dynamo Kyiv        2-2 21/02  15:00
FK Krasnodar - Leverkusen        0-0 21/02  15:00
Lazio - Sevilla        0-1 20/02  12:00
Galatasaray - Benfica        1-2 21/02  15:00
BATe Borisov - Arsenal        1-0 21/02  12:55
FC Zürich - Napoli        1-3 21/02  12:55
Club Brugge - Salzburg        2-1 21/02  12:55
Malmö - Chelsea        1-2 21/02  15:00
sporting - Villarreal        0-1 21/02  12:55
Plzen - Dinamo Zagreb        2-1 21/02  12:55
Celtic - Valencia        0-2 21/02  12:55
S. Donetsk - e. Frankfurt        2-2 21/02  12:55

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

24ª joRnADA
01/03 Desp. Aves 15:30 Boavista
02/03 Nacional 10:30 Tondela
  Moreirense 13:00 V. Setúbal
  FC Porto 15:30 Benfica
03/03 Chaves 10:00 Santa Clara
  Belenenses SAD 10:00 Feirense
  Rio Ave 12:30 Braga
  Sporting 15:00 Portimonense
04/03 V. Guimarães 15:15 Marítimo

 P j v E d
1-liverpool 66 27 20 6 1
2-Man. city 65 27 21 2 4
3-Tottenham 60 27 20 0 7
4-Arsenal 53 27 16 5 6
5-Man. united 52 27 15 7 5
6-Chelsea 50 26 15 5 6
7-Watford 40 27 11 7 9
8-Wolverhampton 40 27 11 7 9
9-West Ham 36 27 10 6 11
10-Bournemouth 34 27 10 4 13
11-everton 33 27 9 6 12
12-Leicester City 32 27 9 5 13
13-Crystal Palace 30 27 8 6 13
14-Burnley 30 27 8 6 13
15-Newcastle 28 27 7 7 13
16-B&H Albion 27 26 7 6 13
17-Cardiff City 25 27 7 4 16
18-Southampton 24 27 5 9 13
19-Fulham 17 27 4 5 18
20-Huddersfield		 11	 27	 2	 5	 20

Inglaterra
PremIer league

CAmpEoNAToS EuropEuS - ClASSIfICAção

 P j v E d
1-juventus 69 25 22 3 0
2-napoli 56 25 17 5 3
3-internazionale 47 25 14 5 6
4-Milan 45 25 12 9 4
5-Roma 44 25 12 8 5
6-Torino 38 25 9 11 5
7-Atalanta 38 25 11 5 9
8-Lazio 38 24 11 5 8
9-Fiorentina 36 25 8 12 5
10-Sampdoria 36 25 10 6 9
11-Sassuolo 31 25 7 10 8 
12-Parma 29 25 8 5 12
13-Genoa 29 25 7 8 10
14-Cagliari 24 25 5 9 11
15-SPAL 2013 23 25 5 8 12
16-udinese 22 24 5 7 12
17-empoli 21 25 5 6 14
18-Bologna 18 25 3 9 13
19-Frosinone 16 25 3 7 15
20-Chievo 10 25 1 10 14

 P j v E d
1-Paris sg 68 25 22 2 1
2-lille 51 26 15 6 5 
3-Lyon 46 26 13 7 6
4-Saint-étienne 43 26 12 7 7
5-Marseille 41 26 12 5 9
6-Stade de Reims 41 26 10 11 5
7-Montpellier 38 26 9 11 6
8-Strasbourg 37 26 9 10 7
9-Rennes 37 26 10 7 9
10-Nice 37 26 10 7 9
11-Nimes 36 26 10 6 10
12-Angers 33 26 8 9 9 
13-Bordeaux 32 26 8 8 10
14-Nantes 30 26 8 6 12
15-Toulouse 28 26 6 10 10
16-Monaco 25 26 6 7 13
17-Amiens 24 26 7 3 16
18-Caen 20 26 3 11 12
19-Dijon 20 25 5 5 15
20-Guingamp 18 26 4 6 16

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-barcelona 57 25 17 6 2
2-atlético Madrid 50 25 14 8 3
3-Real Madrid 48 25 15 3 7
4-Getafe 39 25 10 9 6
5-Sevilla 37 25 10 7 8
6-Alavés 37 25 10 7 8
7-Real Betis 36 25 10 6 9
8-Real Sociedad 35 25 9 8 8
9-Valencia 33 25 6 15 4
10-Athletic 33 25 7 12 6
11-eibar 31 25 7 10 8
12-espanyol 30 25 8 6 11
13-Levante 30 25 8 6 11
14-Leganés 30 25 7 9 9
15-Girona 28 25 6 10 9
16-Valladolid 26 25 6 8 11
17-Celta de Vigo 25 25 6 7 12
18-Villarreal 23 25 4 11 10
19-Rayo Vallecano 23 25 6 5 14
20-Huesca 19 25 4 7 14 

eSPanha
lIga Santander

REsUlTADos 23ª
FC Famalicão 2-1 Mafra
uD oliveirense 3-2 Leixões
Penafiel	0-0 Sp. Covilhã
Farense 1-2 Paços Ferreira
Benfica	B	1-2 Cova da Piedade
Ac. Viseu 4-0 Braga B
Arouca 1-0 FC Porto B
V. Guimarães B 0-0 Varzim
estoril Praia 1-0 Académica oAF

24ª joRnADA
02/03 Paços Ferreira 6:00 V. Guimarães B
  Mafra 10:00 Arouca
  Braga B 10:00 uD oliveirense
  Académica oAF 12:00Penafiel
03/03 Sp. Covilhã 6:15	Benfica	B
  FC Porto B 10:00 FC Famalicão
  Cova da Piedade 10:00 Farense
  Leixões 10:00 Ac. Viseu
  Varzim 12:00 estoril Praia

leão Volta a
escorreGar No caldeirão
o Sporting tentou tudo no ‘caldeirão’ para 

bater um marítimo coeso, mas regressa a 
lisboa com um ponto. A penúltima partida da 
23.ª jornada acabou sem golos, apesar do jogo 
ter tido várias oportunidades para mexer com 
o marcador.

Os leões de Alvalade estiveram mais perto do 
triunfo. Mas, ao mesmo tempo que viam o golo 
adiado, acabaram por ir dando confiança aos 
leões do Almirante, que também dispuseram 
de oportunidades para marcar. O dia não para 
o Sporting, que somou a terceira época seguida 
sem vencer no Estádio do Marítimo, ficou mar-
cado pela expulsão de Coates, na compensação.
Petit foi a jogo com a mesma equipa que ven-

ceu o Belenenses SAD, na última ronda, a que 
pôs fim a três derrotas consecutivas. Keizer ope-
rou duas mudanças, por comparação com o jogo 

contra o Villarreal, da Liga Europa. Renan re-
gressou à baliza, por troca com Salin. Já Acuña 
rendeu Jefferson.
Os verde e brancos queriam encurtar distâncias 

para o Sp. Braga, procurando o golo no início. 
Aos cinco minutos, Bruno Fernandes testou 
Charles, com um remate potente a obrigar a so-
car o esférico. Mas o primeiro quarto de hora re-
velou mais.
Foi o primeiro de muitos lances de perigo que 

o renovado Sporting pós-intervalo, em 4x3x3, 
construiu no terço ofensivo. Mas se Zainadine 
ou Grolli não estavam lá, Charles tomava conta.
Raphinha entrou bem no jogo, revelou-se um 

autêntico quebra-cabeças, criando desequilí-
brios: aos 75’, a cruzamento de Bruno Fernan-
des, o extremo brasileiro cabeceou para grande 
defesa de Charles. Antes, já o Marítimo tinha 
criado soberana oportunidade, numa grande de-
fesa de Renan a remate de Edgar Costa. Depois, 
Getterson não fez melhor na recarga.
O Sporting mostrou vontade na reta final, mas 

sem ideias para romper a defensiva do Maríti-
mo. Na compensação, os ânimos exaltaram com 
a expulsão de Coates, por acumulação, num jogo 
que findou ainda com as expulsões de Keizer 
e Nélson Pereira no banco do leão. Zero golos 
e emoção de sobra no fim, com um ponto para 
cada lado.

tAçA De PortUgAl: Porto 3-0 BrAgA

Fc Porto bate sPortiNG de braGa e Fica 
mais Perto da FiNal da taça de PortuGal
o fc Porto ganhou hoje vantagem nas 

meias-finais da Taça de Portugal em fu-
tebol, ao vencer em casa o Sporting de Braga 
por 3-0, em encontro da primeira mão, 
disputado no estádio do Dragão, no Por-
to.
Alex Telles, aos 37 minutos, de grande 

penalidade, Soares, aos 63, e Brahimi, aos 
90+4, colocaram os ‘dragões’ quase na final, 
numa eliminatória que só fecha em abril, 
entre 02 e 04 ou entre 23 e 25, no Estádio 
Municipal de Braga. Os portistas somaram o 
32.º triunfo da época, em 41 jogos, enquanto 
o Sporting de Braga contabilizou a terceira 
derrota consecutiva, cenário que não vivia 
desde o final da época 2016/17, na transi-

ção de Jorge Simão para Abel Ferreira. Na outro 
meia-final, o Benfica está em vantagem, depois 
de ter batido em casa o Sporting por 2-1.
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