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Um Aniversário Inesquecível China aumenta pressão sobre Canadá
para que liberte Meng Wangzhou
no Clube Oriental de Montreal
China aumentou a pressão so- no tribunal de Vancouver, a diretora

A

6

bre o Canadá para que liberte
a diretora financeira da Huawei,
Meng Wangzhou, e ameaçou o país
com “consequências graves” pela
sua detenção, convertendo este
caso num dos piores conflitos diplomáticos entre Pequim e Otava.

da Huawei foi detida por suspeita de
ter mentido sobre uma filial da empresa, para poder aceder ao mercado
iraniano, violando sanções norte-americanas.O tribunal de Vancouver
decretou a sua liberdade condicional,
apesar de o advogado representante

Meng Wangzhou foi presa pelas
autoridades canadianas no passado
dia 03 a pedido dos Estados Unidos
que solicitavam ainda a sua extradição para que enfrente acusações
de fraude e de violação das sanções
impostas por Washington ao Irão.
Filha do fundador da Huawei, Ren
Zhengfei, Meng Wangzhou foi acusada na sexta-feira de fraude, após
ter comparecido perante um juiz de
Vancouver, no Canadá.Segundo documentos apresentados na audiência

do Governo canadiano se ter oposto.
As autoridades dos Estados Unidos
suspeitam que o grupo chinês exportou produtos de origem norte-americana para o Irão e outros países visados pelas sanções de Washington,
violando as suas leis.Este caso acontece numa altura de difíceis relações
entre chineses e norte-americanos,
condicionadas pelas negociações comerciais, em plena trégua de 90 dias
determinada pelos dirigentes das
duas potências.
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quem ainda não caiu na
ratoeira da preguiça mental?!
Fernando Pires

E

screve José Pacheco Pereira no jornal o “Publico” o seguinte artigo, “Aprender com a crise da Fundação
de Mário Soares”. É possível que a notícia que
faz agora eco do “abandono” a que foi agora votada esta Fundação não seja novidade
para aqueles que confundem nacionalismo e
patriotismo! Segundo eu, nunca suspeitei que
Mário Soares fosse anti-patriota. Foi, sim, um
anti-sistema da ditadura do nacionalismo de
António Oliveira Salazar, dois conceitos distintos daquilo que é a Nação Pátria é o cidadão patriota que deriva do termo grego, latino, (pater) ou seja, patrício, muito antes da
existência de nações.
Antes das nações existiram regiões, sítios, ou
impérios.
Este acontecimento não nos surpreende como
aqueles que ideologicamente não gostavam do
conceito ideológico do socialista, e venham agora em nome do digital numérico gritar aqui-d’el-rei, que a memória do homem democrata Mário
Soares, que foi deportado para o campo de concentração de São Tomé e Príncipe, não merecem
agora ter uma Fundação com o seu nome!
Antes do 25 de Abril de 1974 a Pátria Portuguesa não era uma nação para todos os portugueses
que ocupavam um espaço patriótico!
Esqueçamos agora todos esses “canta manhanas” dos tempos obscuros e muitos modernos
que andam na crista da onda, porque infelizmente são toupeiras como outros Durão Barrosos
deste mundo ao volante do Banco Goldman Sachs, das Uberes do transporte da roubalheira da

Pátria para paraísos fiscais. Mas enfim, a preguiça mental da informação de qualidade de leitura
apoderou-se de muitas mentalidades das sociedades dos nossos tempos, ou seja, Facebooks,
Twitter, Instagram, Netflix por aí adiante. Deve
dizer-se que as fundações, mesmo se não têm
cunho público, ou privadas, são preciosas para
guardar a memória de “homens e mulheres que
só o tempo arrasta para a cova” ou para o “vale
dos caídos”? Mas já agora que falamos de fundações, e voltando ao tempo da vaca fria, onde
param alguns dos espólios da nossa comunidade
portuguesa de Montreal, que desapareceram sem
deixar rasto?
Estou a pensar no Movimento Democrático
Português (M.D.P.) de Montreal que é o que no
momento mais me ocorre. Por aí passaram alguns presidentes e do espólio desse organismo
nada se sabe? Da primeira presidência como militante, do M.D.P. de Montreal publiquei há pouco tempo no jornal a Voz de Portugal um original
que me foi entregue logo após a sua fundação,
em 1965 pelo ti Neves, que coitado, como um
grande homem culto nunca quis ser presidente
de nada, apenas das ideias.
Este vosso autodidata participou também em
tempos num debate organizado pelo jornal Lusopresse, em que propus metaforicamente a criação de uma Catedral na comunidade, para acabar
com as capelas de clubes associativos que pensava eu, que não nos levavam, levam, a nada, sem
alicerces culturais estáveis. Outros recuperaram
esta metáfora (retoricamente) fazendo dela sua,
e (chamando-lhe Casa Portuguesa) acontece que
quando não temos ideias penduramo-nos nos
ideais dos outros. Foi sempre assim, mesmo com
o ti Neves Rodrigues passou-se o mesmo com a
Caixa dos Portugueses!
Quero aqui mencionar a omnipresença constante dos meios de comunicação estruturais digitais numéricos, tais como: Facebook, Twitter,
Instagram, Netflix, Smartphones e tudo quanto
carregando na tecla, mesmo se o calculo algorítmico está ligado à emoção, destes enxertos
mundiais da chamada comunicação superficial e
hipócrita! Estando ligado à emoção facilita-nos
a vida nos cálculos dos horizontes! Termino portanto deixando um recado àqueles que utilizam
os conteúdos da Internet que puxem pela cabeça,
“como se dizia antes na minha terra”!

Hélder Dias
José de Sousa
Jorge Matos
Telmo Barbosa
Vítor Gonçalves
Augusto Machado
Maria Helena Martins

Produtora
Rosa Velosa
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Domingo das 16h às 18h
5877 Papineau, Montreal, Qc
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A Assembleia

como barómetro
da qualidade democrática
jorge correia

V

erifica-se um crescendo
de situações nebulosas
na forma como a assembleia legislativa em Portugal vai funcionando. Ele é votos fantasmas,
viagens fantasma, moradas fantasma, agora
há ainda um relatório do tribunal de contas
que em nada abona a favor de uma imagem
transparente da assembleia e dos deputados
que por lá andam.
Obviamente não devemos assumir que seja
tudo farinha do mesmo saco, mas quando estes
casos vêm à luz do dia verifica-se o emaranhado de regras pouco claras, com muitas “terras
de ninguém” que permitem, claro, a oportunistas ganharem terreno nos seus interesses
e mancham todos os outros que por ventura
até estejam lá de boa vontade. Será admirável
para o leigo, e penso naqueles cidadãos com
pouca instrução que seguem a sua vida esforçada e que não têm alternativa a não ser em
confiar nos seus representantes eleitos, como
é que um grupo de 230 deputados, fora os colaboradores que têm à sua volta, não consegue
criar um conjunto de procedimentos que lhes
facilite o trabalho que necessitam de representar, contudo respeitando a transparência que é
devida aos seus eleitores.

pocrisia que assistimos no passado recente, ou
na incompetência e frieza com as desgraças de
Pedrogão Grande e Borba, pois não há espaço para as rever. No entanto é imprescindível
que os representantes eleitos respeitem aqueles que os elegeram. É certo que quando trabalham para uma empresa sabe-se quem é o
proprietário, os seus dirigentes, etc., mas no
Estado a propriedade do mesmo, que é dos
cidadãos, encontra-se dissolvida dada a quantidade de “acionistas” e na forma complexa
destes se fazerem ouvir. Mas o mal-estar vai
se instalando, a abstinência sobe, os populismos aparecem e aí o copo entorna só com uma
gota de água, sem nos apercebermos que foram todas as outras gotas de água que foram
enchendo o copo.
Que a Assembleia da República seja um lugar
de regras claras, de responsabilização, de qualidade dos seus deputados, de ética apartidária, enfim, um lugar de exemplo para que haja
confiança entre eleitores e eleitos de forma a
evitar-se a desassociação entre estes com possíveis consequências desastrosas resultantes
de más escolhas democráticas.

Temos assistido às manifestações em Paris,
com a destruição e violência em protesto do
nível de vida cada vez mais difícil; será que
não assusta aos deputados que estas manobras
se tornem rastilho para algo do mesmo calibre
em Portugal? E ainda se fala de populismos!
Não me vou deter nos inúmeros casos de hiSeu

VINHO
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Quando

a voz nos
faz ver caras diferentes

4ª-feira, 12 de DEZembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é Economia
6:00 Nostalgia de Natal
Sociedade Civil
7:04 Cíntia Gil
Filhos da Nação
7:39 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:41 Movimento Gentil
	Embaixadores
9:46 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:51	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Sinais de Vida
16:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:21 Joker
22:10 Notícias do Atlântico
23:11 Mulheres Assim
23:56 Francisca Van Dunem
Grande Entrevista
0:49	Os Rosa Cruz
Portugal Culto e Oculto
1:17 Hora dos Portugueses
5ª-feira, 13 de DEZembro
1:30 Bom Dia Portugal
4:00 Natal dos Hospitais
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Natal dos Hospitais
12:30 Portugal em Direto
13:50	À Porta da História
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Sinais de Vida
17:15 Janela Indiscreta
17:45 Sociedade Recreativa
18:45 Criar.pt
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Madeira 600 Anos,
Madeirenses Ilustres
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Mulheres Assim
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande Área
1:00 A Essência
1:18 Hora dos Portugueses
6ª-feira, 14 de DEZembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
7:00	Espécies Oportunistas
Biosfera
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Movimento Gentil
	Embaixadores
10:00 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:06	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Mulheres Assim
23:45 Circo Paraíso
0:30 Visita Guiada
1:18 Hora dos Portugueses
sábado, 15 de dezembro
1:30	Escrito no Basalto
2:45 TecNet
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Visita Guiada
5:45 Criar.pt
6:30 Sociedade Civil
7:00 Siga O Coelho Branco
7:30 Janela Indiscreta
8:00 Jornal da Tarde

9:11 Zig Zag
9:45 Aqui Portugal
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
21:00	Excursões Air Lino
21:45 De Lisboa a Helsínquia
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa
com Herman José
0:00 3 Mulheres
0:45 A Essência
1:00 Janela Indiscreta
domingo, 16 de dezembro
1:30	Olhar o Mundo
2:15 TecNet
2:30 Siga O Coelho Branco
3:00 Bom Dia Portugal
5:30	Eucaristia Dominical
6:30 Todas as Palavras
7:00 De Lisboa a Helsínquia
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:13 Belenenses x Sporting
Futsal: Liga Sport Zone
10:45 As Receitas Lá de Casa
11:30 Sociedade Recreativa
12:30 Podium
13:30	Espécies Oportunistas
Biosfera
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Viagens à Volta do Mundo!
Volta ao Mundo
16:15 Damel e
Trimarine Compósitos
Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Decisão Nacional
20:30	À Porta da História
(Microprogramas)
21:00 Hora dos Portugueses
21:30 A Cidade na
Ponta dos Dedos
21:45 Voz do Cidadão
21:57 Notícias do Atlântico
23:00 Cosido à Mão
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box
2ª-feira, 17 de DEZembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 As Novas
Viagens Philosophicas
5:30 Atlântida - Madeira 2018
7:00 Decisão Nacional
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45	Oceanário 20 Anos
12:30 Portugal em Direto
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP
17:30	Oceanário 20 Anos
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Prós e Contras
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP
0:30 Criar.pt
0:45 Literatura Aqui
1:15 Hora dos Portugueses
3ª-feira, 18 de DEZembro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Raízes
5:45	Uma História de Autonomia
6:45 Damel e
Trimarine Compósitos
Network Negócios
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Movimento Gentil
	Embaixadores
10:00 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal

asTrÓloGo – Grande mÉdium VidenTe

professor aidara

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no negativo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos
de experiência. especialista de todos os trabalhos ocultos,
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam:
Amor, Negócios, Má Sorte, invejas, Maus-olhados; Bruxaria; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc.
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395
falo Português

sylvio martins

T

ive a oportunidade de
encontrar um artista
fora do normal. Greg Tudeski é um imitador e comediante musical.
Chegou a Montreal com 16 anos, ele é Franco/
Belga e já faz anos que ele trabalha nesta área
de divertimento do público. Em
2012 apresentou um grandioso
espetáculo no Festival Juste pour
Rire e as pessoa queriam muito
mais, com um “show” muito diferente e sensacional para todos
os gostos. Ele vem realmente
captar a nostalgia do público com
canções de Elton John, Jacques
Brel, Robert Charlebois, Louis
Armstrong, Charles Aznavour,
The Temptations, Mika, Rick Astley, Joe Cocker, Pierre Lapointe,
Corey Hart, The Righteous Brothers, Roy Orbison, Bryan Adams, A-Ha, Depeche Mode, Ed
Sheeran, U2 e Freddie Mercury.
Mas também faz a voz feminina
tal como Tina Turner, Ginette
Reno, Cher, Edith Piaf, Eurythmics (Annie Lenox), Coeur de
pirate, Lady Gaga, Niagara, Patricia Kaas, Dalida, Mel C., Les Rita Mitsouko, Marie-Élaine
Thibert, Shakira, Isabelle Boulay, Diane Dufresne, Cyndi Lauper, Adele, Norah Jones, Shania
Twain, Beyoncé, Madonna, Katy Perry, Gwen
Stefani e Marie Mai.

Em 2016, ele voltou ao festival e foi uma experiência incrível da parte do artista e do público. A
sua careira está sempre a crescer e a desenvolver
mais novidades.
Se querem ver e ouvir algumas das suas imitações podem ir ao YOUTUBE e fazer uma pesquisa, Greg Tudeski-Imitateur-Chanteur.
Ele vai dar mais um “show” a 17 de janeiro de
2019 ao Club Soda situado no 1225 Boul. St-

-Laurent, em Montreal às 20h, e parece que
vai ser, mais uma vez, memorável com 85 vozes imitadas e 2h20 de espetáculo. Vai ser um
“show” bastante preenchido com muita música
e bem diferente de todos os outros espetáculos
de comédia.

A
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arte de bem comer no
sylvio martins

O

que é desconhecido é
uma pérola que deve
ser reconhecida. Há três semanas encontrei duas pessoas com um amor à sua cultura, tradição e
a gastronomia portuguesas. Abriram um restaurante há tanto tempo e agora é que vamos
apresentar este restaurante chefiado por José
da Rocha e Miguel de Almeida.
O restaurante Viana-Sol está situado no 5428
Boulevard Cousineau em Saint-Hubert, onde a
cozinha portuguesa é saboreada na sala de jantar
num estilo familiar. A sala de jantar é linda e mimada com um ementa exótica bem à portuguesa.
A especialidade do estabelecimento é muito diferente do nosso paladar tradicional, tal como um
medalhão de canguru ao porto, e é mesmo uma

Restaurante Viana Sol

verdadeira delícia. “Fazemos tudo o que é bom
na nossa cozinha, temos uma grande variedade
de pratos, tal como a caça canadiana, mas também pratos requintados para todos os gostos”,
diz o proprietário, José da Rocha. Frango grelhado à maneira portuguesa, borrego, peito de pato
com tempero caramelizado e muitos produtos locais do Quebec também estão na nossa ementa.

vai preparar os pratos com muito carinho e amor.
“Para acompanhar a refeição, traga sua garrafa
de vinho da sua adega pessoal, isto pode favorecer o cliente mas como dizem sempre, o cliente é
rei na nossa casa”.
Peixes como bacalhau, sardinhas e lulas também
são pratos bastante apreciado na nossa região:
“O bacalhau é um dos nossos pratos tradicionais
e que é muito apreciado pelos clientes”.
“Nos tempos antigos muitos fugiam da sardinha por causa do cheiro mas é muito bom para
nossa saúde, promovendo este peixe e é também
muito apreciado nos nossos pratos por causa do
seu alto teor de ómega 3”, diz o senhor Rocha.
Os clientes mais fiéis do restaurante Viana-Sol,
por vezes, têm gostos refinados, como polvo
grelhado. Se os clientes reservarem o seu lugar
com antecedência, o chefe Miguel de Almeida

PRATOS ReFINADOS E PRODUTOS
A cozinha do restaurante Viana-Sol também
pode ser apreciada em casa. Basta pedir o seu
prato preferido a qualquer hora do dia e buscá-lo
a partir das 17h de quinta a domingo. É simples
e eficaz para os nossos clientes.
“É uma maneira diferente de os nossos clientes saborearem os nossos pratos em casa com o
sabor português na sua boca”, Os proprietários
José Da Rocha e Miguel de Almeida oferecem
uma grande variedade de produtos importados
diretamente de Portugal para cozinhar em casa.
É hora de se sentar para comer!
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Um Aniversário Inesquecível
no Clube Oriental de Montreal

ra, que é importante marcar presença em todos
os eventos, quer seja um colaborador, diretor ou
chefe da redação, devia ter sempre uma pessoa
vida comunitária é sem- do jornal presente. A minha primeira reportagem
pre cheia de surpresas, jornalistica foi sobre o Euro 2004, apresentande um dia para o outro e de do algumas pessoas da comunidade e discutindo
ano para ano. Nunca é igual. sobre quem seria o vencedor. O segundo foi de
Há sempre altos e baixos em
qualquer associação e para manter um organismo como este é preciso trabalhar muito.
Gilberto Alves, o presidente do Clube Oriental
de Montreal, esteve presente ao longo da história deste clube, trabalhando em todos os pilares
deste organismo. E, é de louvar esta pessoa que
fez muito, e está ainda a representar muito bem
o grande Clube Oriental. Sábado 8 de dezembro organizou-se no Clube Oriental Português
de Montreal um grandioso jantar de gala para
comemorar o seu quadragésimo aniversário de
existência.
Há 14 anos eu tinha começado a escrevinhar um
pouquinho como colaborador. Quando não havia
ninguém que pudesse ir a um evento, eu dizia
ao Eduíno Martins, editor do jornal nessa altusylvio martins

A

uma cantora em Toronto e o terceiro foi quando
o Mike Ribeiro, o primeiro jogador português no
NHL esteve presente no Clube Oriental, desta
vez fui lá como fotógrafo. E, a quarta foi uma
grande exposição artística e cultural. Na minha
primeira visita ao Clube Oriental perdi-me nos
caminhos (para as pessoas que não sabem ir lá
usem o GPS). Tudo o que eu posso dizer é que
fui lá, e toda a direção estava de braços abertos
para nos acolher. Fiquei muito impressionado
com a sede e a história que eles têm, e a sua abertura cultural. Já vi de tudo nas suas festas: danças
da Rússia, peças de teatro, cantores de Portugal
e ideias diferentes. Uma coisa é certa é que o
Clube é bem vivo e que merecem todo o nosso
apoio. A sala repleta de associados e frequentadores do clube que sem eles como é óbvio não
haveria clubes e associações na diáspora pois
são todas as pessoas que por hábito as frequen-
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tam que as tornam realizáveis. Foi
servido um saboroso jantar durante
a noite confecionado pela excelente
equipa da cozinha do clube. Logo
no início da noite o presidente do
clube Sr. Gilberto Alves fez um pequeno discurso agraciando todos os
presentes. Durante a noite tivemos
uma supresa... quando o show era
para começar, ficámos no escuro. A
eletricidade foi cortada e estávamos
todos a ver o que aconteceu. Pouco
a pouco as informações entravam,
e era um incêndio a três cantos de
rua. E, o pior, quando é que a eletricidade voltava. Na internet estava
escrito 1h da manhã. Todos estavam
a ver o tempo a passar e quando o
presidente pisou o palco para anunciar que a festa seria adiada até domingo à tarde, um milagre chegou.
A luz voltou e a banda correu para
reanimar a festa.
E podemos dizer que o grupo Contacto apresentaram um grande show,
cheias de energias, e calorosos.

jornal A Voz de Portugal, tendo comentado sobre os meus primeiros
passos no Clube Oriental; o presidente do Clube Portugal de Montreal António Moreira que dignificou o acontecimento com uma placa e o carisma foi mesmo sensacional.
comemorativa e finalmente veio o E para finalizar esta linda noite baspresidente do Festival Portugal, Joe tante emocionado o grupo Contacto
tocou até quase 2h30 da manhã com
a sala esta ainda cheia e muitos a
dançar e a bailar.
Parabéns ao Oriental e à sua administração, a todos os patrocinadores que ajudaram, e votos de
muitos anos de atividades.

Depois, teve o momento protocolar onde o Cônsul-Geral de Portugal
em Montreal, o Sr. António Barroso
deu umas palavrinhas, seguidamente, foi a minha vez como editor do

Puga que deu algumas dicas sobre a
passagem artítica no Clube Oriental.
Depois desta parte o grupo Contacto continuou meia hora a mais para
fazer mexer o povo presente, e depois chegou o tempo do grande artista da noite Zé Amaro. Ouvi que
ele vinha para o aniversário e que é
um dos melhores cantores em Portugal neste momento e disseram-me
que o show dele é realmente muito
especial e agradável. Eu quis ir ver
quem é este novo artista. E posso
dizer que este novo artista fez um
grandioso espetáculo e que marcou
o quadragéssimo aniversário deste
Clube com uma boa mistura de música e de estilo para todos os gostos
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Villeray - 8605 rua Clark

Triplex num canto na rua Clark
muito prestigiosa com 3 quartos e 2 no subsolo. Esta casa
está à sua espera...
Villeray - 7840 St-Dominique

Novo no mercado
St-Hubert - 1761 rua Charles

3plex! Propriedade ideal para
ocupante proprietário e/ou investidor, perto de serviços e
transportes públicos, inquilinos fiáveis. Boa oportunidade.
NOVO PROJETO - 3 condos
Villeray - 7126 Av. Louis-Hébert

Rosemont - 6974, 30e Avenue

Luxuoso condo com 3 quartos e 3 casas de banho. Com
acabamentos sensacionais e
condo de alta qualidade. Tem
terraço to topo da casa.
Villeray - 7004 rua des Écores

Mercier - 3705 Pierre-Bernard

Grande duplex 2X51/2 com garagem e subsolo, perto da rua
Sherbrooke e todos os serviços. Possibilidade de fazer um
bachelor.
Duvernay (Laval)
2965 Av. Des Aristocrates

o
d
i
d

n

Triplex bastante acolhadora
numa parte da cidade muita
procurada. Com todos os serviços pertos de si e o parque
Jarry. Boa oportunidade.

Novo projeto localizado perto
do metro Iberville, condos de
luxo e dando uma excelente
visibilidade com um preço incrível!

Lindo 4plex localizado numa
área muito procurada, casa em
bom estado, ideal perto de serviços e transportes, inquilinos
de confiança!

Ve

Esta linda casa situada em Val
des Brises oferece uma luxuosa casa aberta. Podem vir visitar esta casa, é um verdadeiro
sonho.

20 anos de experiência para melhor vos servir
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estatísticas

António Pedro Costa

O

tema da pobreza tem
sido recorrente nas minhas crónicas semanais e as
últimas estatísticas vieram-me incitar a discorrer acerca
da situação dos Açores. As políticas sociais europeias não estão a ser implementadas de forma eficaz.
Ficámos agora a saber que a taxa de risco de
pobreza nos Açores atinge os 31,5%, o que é superior aos 17,3% da média nacional em 14,6%;
e superior aos 12,3% da taxa de risco de pobreza
da Área Metropolitana de Lisboa em 19,2%.
Infelizmente, fica claro o abismo entre a taxa

Coisas

de risco de pobreza nos Açores e a taxa de ris- a correr bem neste pequeno torrão açoriano no
co de pobreza em todas as regiões do Continen- meio do oceano Atlântico plantado.
te, ficando a Madeira mais próxima de nós com
De acordo com os sociólogos peritos nestas
27,4%.
áreas, torna-se necessário apostar na prevenção,
Por outro lado, é no mínimo assustador apreen- com os devidos apoios ao nível do mercado de
der que na União Europeia, cerca de 120 milhões trabalho, e também apostar na educação e na
de cidadãos europeus estão em risco de exclusão formação adequada às exigências do mundo lasocial e que, no caso dos Açores, 25% dos be- boral. É preciso que o rendimento mínimo seja
neficiários em idade ativa, estão dependentes de essencialmente uma política de inserção e não
uma política de subsidiodependência.
rendimentos sociais de inserção.
Apesar da crise económica e social já estar debelada, nos Açores, os números de beneficiários
de rendimento social de inserção nestas ilhas e
em Portugal no seu todo têm vindo a aumentar
dramaticamente. De facto, alguma coisa não está

do corisco

josé de sousa

C

á estamos nós a caminho da meta final deste ano de 2018, estes anos
passam depressa, a própria
vida vai a uma velocidade
que nós, muitas vezes, não nos apercebemos, ou melhor quando damos por isto já
estamos à porta de mais um Natal.
As minhas prendas entre outras são vocês leitores do jornal A Voz de Portugal, que este ano
mudou de editor, dizia eu que vocês leitores
me dão prendas durante o ano inteiro quando se cruzam comigo na rua e me dizem que

drabões logo de manhã na televisão falam de
Deus, é aquele que mais pode aldrabar. No fim
que neste caso o nunca acaba e os dinheiros que
eles pedem aos pobres de espírito, que aqui não
é santo.
Pois aqui também já temos estes vigaristas em
dois canais de TV, eu levanto-me sempre cedo
e vejo eles a pôr “faladura” com Bíblias sempre
abertas e prontas a serem citadas.
Cuidado que esta escumalha não aceita como
eu patacas portuguesas, eles querem é o suor do
vosso labor, que em nome de Deus vá da vossa
conta p’rá algibeira deles.
Agora num tom mais solene eu e a conversada
aproveitamos esta última “faladura” deste ano

De acordo com as entrevistas dadas por Monsenhor Weber Machado, figura conhecida por trabalhar em favor dos mais desprotegidos da nossa
sociedade, tendo muito recentemente lançado
um livro sobre a mesma temática, intitulado,
“Denunciar, formar e amor”, esta situação devia preocupar e até tirar o sono aos responsáveis
governamentais ou àqueles que têm a grave responsabilidade de olhar para este fenómeno como
sendo um problema gravíssimo para o qual urge
encontrar solução.
Trata-se de uma figura destemida da nossa sociedade que reclama e aponta caminhos para a
solução da pobreza nos Açores. A legião de pobres e excluídos existentes nos Açores engrossa
e as percentagens da população pobre excedem
largamente a que se verifica no todo nacional.
De acordo com aquele sacerdote, ele ficou muito surpreendido por aquilo que disseram os governantes açorianos e os responsáveis do partido
que os suportam com o discurso de encerramento do debate sobre o Plano e Orçamento da Região para 2019.
No seu entender, aquilo que se fez passar para
os açorianos foi que vivemos numa Região que
não é a nossa. A realidade açoriana é outra. Interessa pouco pensarmos nos termos que nos levam a pensar numa Região virtual. Ou, então, a
legião de pobres que povoam as nossas ilhas é
uma realidade à parte que é esquecida no discurso político governamental.

gostam de ler estas coisinhas que eu lá, de vez
em quando, escrevo. Para mim é mais do que
um salário de milhares de patacas portuguesas que o charmoso Sylvio me paga todas as
semanas. Eu não sei quanto ganham os outros
mas eu por acaso não tenho nada que dizer. Já
abri uma conta num banco português que aceita estas patacas que é p’rá minha reforma, que
também já está a caminho, p’ra depois ir p’rá
Florida no inverno andar de mota.
Falando na América, todos vocês que já passaram noites naquele Faial sabem quantos al-

Fundado em 2005 por Eduíno Martins

O pilar europeu dos direitos sociais é um bom
instrumento para que isso aconteça, mas é preciso que o implementemos nos nossos Estados-membros de forma a que efetivamente as pessoas sintam que têm uma Europa melhor.
p’ra vos desejar um Santo Natal com vossos familiares, bem comer e bem beber mas por favor
não conduzam depois, mesmo se teu cunhado
já te quer ver pela porta fora, para ele se ir deitar, se tiveres bebida vai te deitar com ele, mas
não repitas muitas vezes, de repente ele pode
gostar. Um ano novo cheio de boas coisas p’ra
todos.
“Algum dia tudo fará sentido, enquanto isto,
ria da confusão, chore um pouco.... e entenda
que tudo acontece por alguma razão”
Paulo Coelho

ADDRESSE | ENDEREÇO
4231-B, Boul. St-Laurent, Mtl, Qc.,Ca., H2W 1Z4
Tel.: 514 284.1813 ou CEL.: 514 299.1593
Site Web: www.oacoriano.org
E-mail: info@oacoriano.org

Cerca de um milhão de cidadãos oriundos de,
pelo menos, um quarto dos Estados-Membros da
UE apresentaram à Comissão Europeia propostas legislativas nos domínios da sua competência, tendo em vista acabar com a fome que afeta
8 % da população europeia».
Os objetivos declarados da iniciativa de cidadania proposta incluem incentivar os governos a
terem em conta o problema da fome e destacar a
responsabilidade dos governos para erradicar o
problema.

EditeurS: Sylvio Martins, Marie Moreira
DIRECTEUR HONORAIRE: Mário Carvalho
Directrice: Francisca Reis
correspondants: António Pedro Costa
João Gago da Câmara

Graças ao José, eu posso estar com o meu
marido
novamente.
Ele teve problemas de
próstata e José tomou
em suas próprias mãos
para resolver o problema. A ajuda de José é
imediata, seu conhecimento é infinito. Deus
abençoe José.
Mr & Mrs santos

Eu não tive um bom relacionamento com meu pai porque ele
roubou-me por muito tempo.
Além disso, sua nova esposa
pegou minha herança e fez coisas ruins para mim que prejudicaram a minha sorte, e foi por
isso que fui ver José. Eu queria que José consertasse minha
sorte e protegesse meu filho
para que ele não passasse pelo
que eu passei. Eu recomendo
José. Carlos e Manuel

O que mais podemos pedir da vida do
que ter um parceiro vitalício ao meu
lado? José tornou possível trabalhar
uma foto e nome. O que os outros não
conseguiram fazer, José fez. Casar
com o Natal José.
Sophie e João
Minha esposa e meu filho terão seu marido e seu pai neste Natal finalmente.
Depois de me arrepender de ser mulherengo, José me ajudou a recuperá-los.
Eu estou ótimo por José me ajudar a
acreditar que eu estava realmente arrependido. José e família

Depois de tanto tempo
confinada a uma cadeira de rodas devido à
magia negra feita pela
amante de meu pai que
jurou vê-la paralisada,
minha mãe finalmente está fazendo o que
mais ama, está viajando pelo mundo. Tudo
isso é possível por
causa dos trabalhos de
José. Obrigado.
Rosa

O Natal mais feliz de nossas vidas. José
uniu a nossa família e agora estamos
felizes como deveria ter sido sempre.
José e seus empregos familiares mudaram minha vida.
Família Morais
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Paralelo 38: Outro Natal, o João Tiago e a “Urban”
João Gago da Câmara

E

aí vem outro Natal sem que
os pais de João Tiago iluminem mais uma vez a árvore e
preencham a cadeira vazia.
Foi em 2013 – faz seis anos a 7
de fevereiro de 2019 – que o jovem micaelense, vivendo então
na Madeira, desapareceu após ter saído da discoteca “Urban Beach” de uma noite passada com
amigos de infância com quem se foi encontrar durante uma semana em Lisboa. Após visionamento
das gravações das câmaras de segurança, foi provado que, passados alguns minutos das quatro da
madrugada, João Tiago terá sido acompanhado à
porta de saída da “Urban” por seguranças dessa
discoteca (ainda não foi convincentemente explicado porquê!), seguidamente contornou um carro

branco ali estacionado e seguiu a pé em direção ao
Cais do Sodré para nunca mais ser visto. O facto
é que se passaram cinco anos e temos uma polícia
que nada descobriu nem descobre, um processo-crime suspenso e um jovem açoriano na força da
juventude a integrar a lista de desaparecidos da
Polícia Judiciária. Pergunta-se como e porquê. Os
nossos filhos estão em Lisboa, não estão em Bagdad! E a nossa polícia de investigação, tida como
uma das mais bem formadas e sucedidas do mundo, não diz “a” nem “b” sobre este caso e porquê?
O desaparecimento deu-se numa madrugada ou
princípio de um dia de investigação que deveria
ter sido imediata sendo necessárias horas para que
alguém conseguisse atravessar a fronteira. Não se
resolveu na hora, é um facto, mas não há pontos
de situação? O caso está esquecido, congelado,
morto?
Há todo um historial de agressões por seguranças

da “Urban Beach” contra gente indefesa, incluindo miúdos frequentadores desse espaço supostamente de diversão noturna que, da parte da investigação, era suposto terem outras abordagens, que
mais não fosse do ponto de vista comunicacional
para com os cidadãos.
Recordemos que ainda há dois meses decorria no
Campus de Justiça do tribunal de Instrução Criminal de Lisboa a fase de instrução do processo
contra três seguranças da “Urban Beach”, um deles em prisão preventiva, acusados de tentativa de
homicídio de dois homens selvaticamente agredidos alegadamente a socos, pontapés e a golpes de
navalha, isto em novembro de 2017.
Outro caso aconteceu há poucos anos atrás com
um jovem universitário açoriano, este natural da
ilha Terceira, que foi brutalmente espancado e depois transportado inanimado em ambulância para
o hospital após ter sido violentamente socado na
cara e na cabeça por um segurança da “Urban”, e
só por acaso não houve uma fatalidade. Um terror
desenha-se frente aos nossos olhos vindo de uma
discoteca que já devia ter sido definitivamente encerrada porque segue conspurcando uma metrópole europeia e ocidental.
O percurso de vida do João Tiago foi conhecido
por absolutamente normal e pacífico. Era um rapaz calmo e agradável para com todos, amigos e
conhecidos. Por que razão este jovem desaparece
numa madrugada de Lisboa e nunca mais volta a
ser visto? Volatilizou-se? E porquê este silêncio
ensurdecedor das autoridades que se prolonga?
Não foi teatro, não foi magia, foi real! Este jovem, esteja ele vivo ou morto, tem, há quase seis
anos, os pais mergulhados num inferno em vida.
Hajam, pois, desenvolvimentos, por favor. As listas de desaparecidos da PJ são lápides silenciosas
e etéreas? O João Tiago, ou a sua memória, a família e amigos, merecem, que mais não seja, uma
palavra, um esclarecimento.
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Dia de montras assinalado com muita animação em São Miguel

Decorações

atraem milhares
de pessoas às ruas de Ponta Delgada

olivéria santos
Diário de Notícias
dia é feriado religioso e invoca a Imaculada
Conceição, mas para a maioria das pessoas
o 8 de Dezembro é também o arranque oficial
da época natalícia. Por tradição, é também
neste dia, chamado de Dia das Montras, que
os comerciantes aproveitam para atrair mais
clientes, decorando as suas montras de forma
apelativa. Este ano estarão a concurso, em Ponta Delgada, 39 montras.
Nas principais cidades de São Miguel, e também
um pouco por todo o arquipélago, as autarquias
preparam todo um programa com muita animação
para acolher os milhares de pessoas que enchem
as ruas para apreciarem as novidades e fazerem algumas compras de Natal. O programa de Natal da
Câmara de Ponta Delgada já iníciou-se, prolongando-se até 30 deste mês, e promete levar às ruas do
centro histórico muita música e animação alusivas
a esta quadra festiva. Em Ponta Delgada, o Dia das
Montras começou com a abertura do Mercadinho
de Natal, na Rua Manuel da Ponte, nº 31, que funcionará do 8 a 22 de dezembro, entre as 10h00 e as
19h00. Das 10h00 às 12h00, no lado Norte do Largo da Matriz, “O Natal Encantado” (modelagem de
balões e pinturas faciais) fará as delícias dos mais
novos. Já entre as 12h00 e as 14h00, no Mercado
da Graça, a animação itinerante estará a cargo de
“Back to the Funk”.
Também o centro histórico da cidade terá animação itinerante a partir das 14h00 com os “Os Duendes de Natal” (Fungis Magic Truxis). À mesma
hora, mas na Rua Diário dos Açores, haverá Mú-

O

sica de Natal ao vivo, com Anderson Ouro Preto,
enquanto às 15h00, no lado Norte do Largo da
Matriz, terá lugar o concerto pelo Coro da Escola Secundária das Laranjeiras. Entre as 15h00 e as
17h00, o lado Norte do Largo da Matriz voltará a
receber “O Natal Encantado” e às 17h00 o centro
histórico terá animação itinerante, novamente com
“Os Duendes de Natal”. Das 17h00 às 19h30, na
Igreja Matriz, terá lugar a Eucaristia e Procissão
em Honra de Nossa Senhora da Conceição, iniciativa da Paróquia de São Sebastião. O programa do
Dia das Montras prolonga-se pela noite dentro, no
centro histórico, com o desfile da Charanga da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Ponta Delgada, às 20h00, e com animação itinerante, a partir das 20h10 - “É Natal na Cidade”, da
Associação Tradições. Pelas 20h30, no lado Norte
do Largo da Matriz, haverá um concerto pelas Se-

micolcheias - Coro Infantil Vox Cordis, seguindo-se, às 21h00, no lado Norte do Largo da Matriz,
concertos pela Associação Musical Edmundo Machado de Oliveira e pelo Grupo Johan Sebastian
Bach. Na Rua Hintze Ribeiro, às 21h00, haverá
um concerto por Filipe Frazão e Jéssica Sousa, enquanto no Jardim Sena Freitas, às 21h00, terá lugar
um concerto por Clayton e convidado. À mesma

tal, no largo Hintze Ribeiro. Decorrerá também o
concurso de montras promovido pela autarquia e
que volta a contar com o apoio da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada.
A partir das 20h00 teve início o tradicional desfile
da charanga dos bombeiros voluntários da Ribeira Grande acompanhada por cerca de três dezenas
de viaturas que embelezaram o desfile ao longo da

hora, mas na Praça do Município, o concerto será
pelos “One Short of a Quartet”. Ainda às 11h00, na
Rua dos Mercadores, atuará Sara Cruz e, às 21h00,
na Ermida de Santa Luzia, na Rua Machado dos
Santos, atuarão os Tunídeos - Tuna Masculina da
Universidade dos Açores. Na Rua Diário dos Açores, ainda às 21h00, actuará o Duo Pedro Silva e
João Melo.

rua Direita. A finalizar a noite, o habitual Toque de
Magia na escadaria da igreja da Conceição com a
presença de vários artistas e desfile de moda, para
além da atuação dos Tambomgaita no largo Hintze
Ribeiro.

Ribeira Grande assinala Dia das
Montras com animação
no centro histórico
O Dia das Montras também será assinalado na Ribeira Grande com um programa festivo promovido
pela autarquia em parceria com o comércio local.
Este ano estão inscritos no concurso de montras
cerca de trinta estabelecimentos comerciais. As
atividades começaram logo pela manhã, às 10h30
horas, com a tradicional corrida de Natal, evento de
carácter desportivo que vai juntar muitos dos atletas da ilha que normalmente participam nas provas organizadas pela Associação de Atletismo de
São Miguel, parceira da Câmara da Ribeira Grande
neste evento.
A animação de rua no centro histórico da cidade
começou às 16h00 com a abertura da Aldeia de Na-

NELAG promove tradicional
Concurso de Montras na Lagoa
Também o Núcleo de Empresários da Lagoa (NELAG) tem apostado numa forte campanha nesta
quadra de Natal para a promoção do comércio tradicional local com o intuito de dinamizar e descentralizar pessoas do centro urbano de Ponta Delgada
para a cidade de Lagoa. Esta campanha iniciou-se
com a primeira edição do projeto Black Friday, nos
passados dias 23 e 24 de Novembro, que teve uma
forte adesão do comércio local, contando com cerca de 25 estabelecimentos. Por outro lado, o NELAG, em parceria com a Câmara do Comércio e
Indústria de Ponta Delgada, também levou a cabo o
tradicional Concurso de Montras, com a atribuição
de prémios monetários às três montras vencedoras.
Neste dia, quem visitou a Lagoa pôde ainda apreciar a iluminação de Natal bem como desfrutar de
animações diversas pelas principais ruas da Lagoa.

QUARTA-FEIRA, 12 DE dezemBRO de 2018

8

Nos 70 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos
sos terríveis e as violências repugnantes praticadas pelos regimes totalitários, nomeadamente o nazismo, nos anos anteriores, impunham
uma afirmação peremptória de regras de defesa
oi no dia 10 de Dezembro da dignidade inviolável da pessoa humana, de
de 1948 que a Assembleia modo que tais horrores fossem definitivamente
Geral da Organização das
Nações Unidas, em reunião
realizada em Paris, aprovou e
proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O septuagésimo aniversário de
tão importante acontecimento foi celebrado
por todo o Mundo e em Portugal teve mesmo
honras especiais de uma comissão organizadora, que infelizmente não levou a sua missão
a projectar-se por todo o País, ao menos na
Região Autónoma dos Açores pouco se ouviu
falar do assunto e decerto ele merecia ser também entre nós assinalado condignamente.
Com efeito, a nossa afirmação europeia e a reivindicação de um estatuto especial no enquadramento de Portugal no grande projecto de integração assentou na invocação dos direitos do Povo
Açoriano ao desenvolvimento e ao respeito pelas
suas diferenças identificativas e os seus interesses específicos.
Em termos mais gerais, a problemática insular
e dentro dela a das ilhas mais pequenas e remotas – a ultraperiferia! – foi desde o início apre- expulsos do concerto das nações.
sentada como uma questão de direitos humanos, Os direitos contidos na Declaração Universal
e como tal veio a ser acolhida pelo organismo inspiram-se em documentos anteriores sobre a
especialmente comprometido com a salvaguarda matéria, proclamados na Revolução Americana e
deles no âmbito do Velho Continente, que é o na Revolução Francesa, ambas do século XVIII,
Conselho da Europa.
e reproduzem o conteúdo de muitas constituições que foram beber nas mesmas fontes. A novidade foi serem incluídos num texto internacional, dirigido a todos os estados, pressionando-os
para nele se inspirarem. Não sendo embora um
tratado em moldes formais, nem por isso o seu
peso político é menor, nem menor o seu valor
vinculativo, ao menos num plano moral.
Em Portugal, os sucessivos textos constitucionais sempre incluíram extensas declarações de
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos,
desde o primeiro deles a Constituição de 1822,
aprovada pelas Cortes Gerais e Constituintes
eleitas após a Revolução de 1820, quase portanto a celebrar dois séculos, que o actual Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro
Rodrigues, já indicou pretender assinalar devidamente.
Até a Constituição de 1933 reproduzia boa
parte do catálogo herdado das constituições de
inspiração liberal, desde logo a imediatamente
anterior de 1911. Mas o vezo autoritário e confessadamente anti-democrático do regime do
Estado Novo remetia para a lei a determinação
do conteúdo de tais prerrogativas e era nela que
Mas a Declaração Universal tinha obviamente as mesmas se esvaíam em pouco ou quase nada,
um escopo muito mais geral e um significado pe- tantas eram as autorizações e controles admiculiaríssimo no contexto do período de imediato nistrativos e policiais a que ficava sujeito o seu
subsequente à II Guerra Mundial. As desuma- exercício.
nas
Recolhendo esta lição e marcando bem a difedestruições, de gente, de bens e de princípios, rença do novo regime, plenamente democrático,
verificadas no decurso das hostilidades e os abu- implantado pela Revolução do 25 de Abril, os
João Bosco
Mota Amaral

F

Deputados Constituintes eleitos em 1975, para
além de se alargarem numa avançada elaboração
sobre a crucial matéria dos direitos, liberdades
e garantias dos cidadãos – que aliás as revisões
constitucionais posteriores não têm feito senão
aprofundar e ampliar – tiveram a cautela de in-

cluir no Artigo 18º a regra fundamental: “Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos,
liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”.
Por iniciativa individual do então Deputado
Constituinte Diogo Freitas do Amaral, aprovada por unanimidade, foi incluído no Artigo 16º
da Constituição um parágrafo com a seguinte
redacção: “Os preceitos constitucionais e legais
relativos aos direitos fundamentais devem ser
interpretados e integrados de harmonia com a
Declaração Universal dos Direitos do Homem”.
Donde deriva que o conteúdo de tal documento
está desde o início do novo regime constitucional acolhido no ordenamento jurídico português
e com o mais alto título possível, que é o próprio
texto da Constituição.
Mais tarde veio o mesmo a ser abrangido num
procedimento formal de aprovação, ratificação
e publicação, por sinal há 40 anos, como se tivesse andado esquecido ou fosse repentinamente
descoberto, o que não era o caso.
Faz todo o sentido que a Declaração Universal
dos Direitos Humanos seja divulgada entre os
cidadãos, a começar pelos mais jovens ainda a
frequentar os diferentes graus de ensino. Uma
edição popular de tão importante documento internacional seria especialmente oportuna neste
ano de aniversário redondo. Quando há, infelizmente, tantos milhões de seres humanos padecendo sob regimes políticos totalitários, em toda
a roda do planeta, devemos orgulhar-nos da Liberdade usufruída e comprometer-nos todos na
sua defesa e difusão.
(O Autor, por opção pessoal, não respeita
o assim chamado Acordo Ortográfico.)
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Um

sistema Incumprido
jorge matos

A

atuação do Ministério da
educação, responsável
por acionar e movimentar o
sistema educativo de forma a
torná-lo eficiente, desventura as nossas escolas e o país, atingindo valores nalguns ciclos
de estudo inimagináveis; ai do poder político
seja ele de que ideologia for, que não percebe
isto, ai do poder político que, embora percebendo-o, não retira as consequências imediatas e arrepia caminho.
Em Portugal nunca se percebeu que o insucesso escolar e o analfabetismo consequente é um

dos obstáculos ao desenvolvimento social, cultural e económico do país. Nunca se percebeu
a sério, nunca se percebeu no verdadeiro sentido de perceber, senão não se adiavam soluções,
havia frontalidade nas decisões, vontade política
para as enfrentar. Combater o insucesso nas suas
múltiplas formas e vertentes, expor não é impedir, sufocar, improvisar, e não planear. Expor-se
é sobretudo comunicar, avançar com coerência.
Hoje, por aquilo que vou lendo e ouvindo, o Ministério da educação ainda é ingovernável pois
conserva o mesmo cariz organizativo de antigamente. Apregoa-se a descentralização, mas no
fundo é cada vez mais centralista. Assim não admiram os atropelos ao sistema educativo e à deriva especialmente no início de cada ano escolar.

Cortou barriga de grávida, roubou-lhe o filho e atirou-a a um rio

O crime chocou os Estados Unidos,
Agora, A Vítima dá Nome a uma Nova

S

lei

avanna Greywind estava grávida de oito grafias ao namorado e até fez o download de um
meses quando a vizinha, Brooke Crews, a batimento cardíaco, dizendo tratar-se do som do
convidou a entrar em sua casa em Fargo, na coração do bebé que ela esperava.
Dakota do Norte (EUA), com a desculpa de
que precisava de uma modelo para uma roupa que estava a costurar.

Carneiro: Carta Dominante: o Imperador, que significa Concretização. Amor: Poderá despertar a atenção
daquela pessoa que tem debaixo de olho há muito tempo. Nunca desista dos seus sonhos! Saúde: Pode sofrer
algumas dores musculares. Dinheiro: Poderá ter alguns gastos
extra, previna-se. Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53
Touro: Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem
medo de não ser correspondido. Aprenda a trazer para
a luz o melhor do seu ser! Saúde: Cuidado com o calor,
proteja a sua pele. Dinheiro: Modere a possível tendência para
gastar desenfreadamente. Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70
Gémeos: Carta Dominante: o Eremita, que significa
Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho saia e
distraia-se mais. A vida é uma surpresa, divirta-se! Saúde: Poderá ter problemas de estômago. Dinheiro: Tudo
estará a correr pelo lado mais favorável.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67
Caranguejo: Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricidade. Amor: Aproveite muito bem esta onda
de romantismo que o está a invadir. Que a alegria de
viver esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado com os
excessos alimentares. Dinheiro: Tente controlar a impulsividade
nos gastos. Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66
Leão: Carta Dominante: a Temperança, que significa
Equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu companheiro que está carente. Que o amor esteja sempre no seu
coração! Saúde: Vá ao médico, nem que seja por rotina. Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim conseguirá
atingir o sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42
Virgem: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma relação
de amizade poderá tornar-se mais séria. Abra o seu
coração para o amor, seja feliz! Saúde: Consulte o seu
médico e faça exames de rotina. Dinheiro: Resolverá os seus
problemas facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

Sem desconfiar de nada, Savanna acedeu ao
pedido e entrou na casa da vizinha de onde só
saiu morta. Brooke agrediu a jovem grávida de
22 anos deixando-a inconsciente, momento que
aproveitou para lhe fazer uma cesariana amadora. Sem recurso a anestesia, Brooke cortou a barriga de Savanna de uma ponta à outra e tirou-lhe
o bebé, um menino, deixando que a mãe morresse devido a uma grave hemorragia interna.
Ao juiz, a suspeita revelou ainda que Savanna
acordou durante o procedimento, mas que voltou
a desmaiar devido às dores.
Tudo aconteceu no ano passado e o caso foi a
julgamento este ano. Em tribunal, Brooke confessou o crime, explicando que o fez porque havia dito ao namorado que estava grávida, tudo
para que ele não a deixasse. Ao longo de oito
meses, a mulher de 36 anos mostrou falsas eco-

Durante o julgamento, William Hoehn confessou que assim que chegou a casa e viu o bebé percebeu que algo não estava certo e acabou por descobrir a verdade. No entanto, ajudou a namorada
a livrar-se do corpo de Savanna que enrolou num
plástico e atirou ao rio. O casal foi condenado a
prisão perpétua, com a única diferença de que
Brooke não pode sair em liberdade condicional e
William pode. Na senda desta situação, o Senado
norte-americano aprovou, esta semana, uma nova
lei. Chama-se Savanna’s Act (em homenagem à
vítima) e pretende ser uma adenda à lei que trata os crimes contra as mulheres, obrigando a que
seja criada uma base de dados onde conste a identificação de todas as
mulheres nativas norte-americanas
assassinadas ou dadas como
desaparecidas. Quanto
ao bebé, de referir que
o teste de ADN provou
que era filho de Savanna, tendo então sido entregue à família.

Balança: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa
Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus amigos tenham
saudades suas. Combine uma saída com eles. Que o
seu olhar tenha o brilho do sol! Saúde: Cuidado com o
aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no
local de trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70
Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles que
necessitam da sua ajuda. Seja bondoso e verdadeiro e
assim, a felicidade e o bem-estar serão permanentes
na sua vida! Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente. Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44
Sagitário: Carta Dominante: Rei de Espadas, que
significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que abusem da sua boa vontade. Que a sabedoria infinita esteja sempre consigo!
Saúde: Possíveis dores em todo o corpo. Dinheiro: Cuidado
com os grandes investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62
Capricórnio: Carta Dominante: O Julgamento, que
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Alguém que lhe é
muito chegado pode desapontá-lo. Seja paciente se o
comportamento dos outros não corresponder às suas
expectativas.
Saúde: Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Momento sem
preocupações. Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71
Aquário: Carta Dominante: A Justiça, que significa
justiça. Amor: Momento em que andará mais isolado
dos seus familiares. Que a luz da sua alma ilumine
todos os que você ama! Saúde: Cuidado, pois o seu
sistema imunitário anda mais frágil. Dinheiro: Seja prudente na
forma como administra a sua conta.
Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68
Peixes: Carta Dominante: A Morte, que significa Renovação. Amor: Procure esquecer as situações menos
positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos
pessimistas e derrotistas. Dê mais de si! Saúde: Procure com mais regularidade o seu oftalmologista. Dinheiro:
Segurança financeira. Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71
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Governo
com mais

reforça rede externa

89

trabalhadores

até final do ano

D

e acordo com o secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, José Luís
Carneiro, até ao final deste ano, em que foi
concedida autorização para a contratação de
116 trabalhadores para embaixadas e consulados, “concluem-se os concursos para cerca
de 89 lugares”.

“O reforço dos meios humanos tem vindo a ser
uma constante deste 2015/2016, período em que
o Governo abriu concurso para a admissão de 31
funcionários. Em 2017, foram admitidos trabalhadores para 64 novos lugares”, referiu o membro
do Governo. Este ano, os pedidos de autorização
para contratação destinam-se aos consulados-gerais de Beira, Boston, Caracas (duas vagas),
Estugarda, Joanesburgo, Londres (duas vagas),
Lyon, Maputo, Nova Iorque (duas vagas), Salvador, Sydney, Toronto, Valência e Vancouver; aos
consulados de Belo Horizonte e New Bedford,
ao vice-Consulado de Providence e ao Escritório
Consular de Santos (três vagas). Incluem-se neste
reforço as Secções Consulares de várias embaixadas, entre as quais as de Madrid (duas vagas),
Berlim, Dublin e Praia. O reforço de técnicos superiores verificar-se-á nos consulados-gerais de
São Francisco, Pequim, Cantão, Abuja, Camberra
e Telavive, enquanto os de Genebra, Joanesburgo,
Newark, Rio de Janeiro, São Francisco, São Paulo
e Toronto receberão chanceleres. Com estas contratações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros
(MNE) terá, em 31 de dezembro de 2018, mais
de 3.033 trabalhadores em funções, representando um aumento de 275 postos de trabalho face
ao período homólogo, dos quais 100 resultam do
processo de integração de precários. José Luís
Carneiro assinalou que, neste ano, inverteu-se a
tendência de redução dos anteriores, com incidência no pessoal diplomático e técnico nos serviços
internos e externos. Em 2016, além do reforço
dos consulados-gerais de Londres, Paris e São
Paulo com a colocação de cônsul-geral adjunto,
foram admitidos 21 trabalhadores, dois técnicos
superiores, 18 assistentes técnicos e um assistente
operacional. Nesse ano, foram igualmente colocados chanceleres nos consulados de Manchester,
Luxemburgo, Luanda, Estugarda e na embaixada
de Díli, além de um conselheiro técnico principal
no Consulado de Barcelona e de um adido para a
área social na embaixada de Caracas, na Venezuela. No ano passado, foram admitidos 64 assistentes técnicos para a rede consular e foram colocadas duas adidas para a área social em embaixadas,
uma em Londres e outra em Caracas.
Como refere o Programa Orçamental de Representação Externa, documento do Orçamento do
Estado 2019, alargamento de recursos humanos
na rede diplomática e consular “permite dar continuidade ao processo de reposição do nível de recursos humanos considerado indispensável para o
desenvolvimento da ação externa do Estado”.

“O que não é aceitável é que
o Governo não queira negociar”
A
Ordem dos Enfermeiros considera inaceitável que o Ministério da Saúde não
negocie com os sindicatos que convocaram a
greve em blocos operatórios e lembra que o
Governo negociou com os estivadores durante
uma paralisação.

imagem dos enfermeiros.
A este propósito, Ana Rita Cavaco adiantou,
por exemplo, que no hospital Santa Maria foram
operadas 30 crianças desde o início da greve.
No final da semana passada, a administração do
hospital tinha vindo referir que nenhuma criança

A bastonária Ana Rita Cavaco respondeu ao
primeiro-ministro, que considerou a greve dos
enfermeiros inaceitável, afirmando que “o que
não é aceitável é que o Governo não queira negociar”.
O Ministério da Saúde suspendeu as negociações com os dois sindicatos que convocaram a
greve em blocos operatórios quando a paralisação começou.
“Se há uma ministra que negoceia com os sindicatos dos estivadores em greve, e bem, certamente a ministra da Saúde poderá fazer o mesmo,
estando dentro do mesmo Governo”, declarou a
bastonária aos jornalistas, no final de uma reunião sobre a greve com os sindicatos e com os
enfermeiros diretores dos hospitais onde decorre
a paralisação.
Sobre os efeitos da greve, a bastonária sublinhou que até hoje nenhuma situação colocou em
risco a vida dos doentes e lamentou que tenham
sido proferidas afirmações para tentar denegrir a

tinha sido ainda operada desde o início da greve
dos enfermeiros.
A “greve cirúrgica” dos enfermeiros, que se iniciou a 22 de novembro e termina a 31 de dezembro, está a decorrer nos blocos operatórios do
Centro Hospitalar Universitário de S. João (Porto), no Centro Hospitalar Universitário do Porto,
no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa
Norte e no Centro Hospitalar de Setúbal.
Os enfermeiros têm apresentado queixas constantes sobre a falta de valorização da sua profissão e sobre as dificuldades das condições de
trabalho no Serviço Nacional de Saúde, pretendendo uma carreira, progressões que não têm há
13 anos, bem como a consagração da categoria
de enfermeiro especialista.
A paralisação foi convocada pela Associação
Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE) e
pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de
Portugal (Sindepor).

O Pai Natal escreveu à PSP
(e a carta tem um recado para

A

Polícia de Segurança Pública (PSP) partilhou, no Facebook, uma carta do Pai Natal enviada diretamente da Lapónia para esta
força de segurança.
Na carta, o Pai Natal
começa por agradecer o
trabalho desenvolvido
pela PSP em “prol da segurança de todos e, particularmente, nesta época
de grande trabalho” para
ele e para as suas renas.
De seguida, o Pai Natal
alerta para o perigo das
burlas online que, nesta altura do ano, tendem
a crescer. “Tenho seguido os vossos conselhos.
Acedo apenas a sites fidedignos, credíveis, com

todos)

direito a defesa do consumidor e sempre suspeitando de negócios demasiado vantajosos”,
garante o velhinho de barbas brancas. O Pai Natal alerta ainda todas as
pessoas para que façam
o mesmo, visto que não
consegue comprar prendas para todos, apenas
para as crianças.
Com a aproximação da
época natalícia, o Pai
Natal tem muito trabalho por isso conta com
a ajuda dos batedores da
PSP para desembaraçarem o trânsito para conseguir entregar todos os presentes a tempo e horas,
pode ainda ler-se na missiva.
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Salário mínimo francês vai subir 100
Como compara com o de Portugal?

M

acron decidiu acelerar o aumento do salário mínimo para travar os protestos
dos “coletes amarelos”. Em Portugal, o salário
mínimo deverá continuar a aumentar em 2019.
Como comparam?
Esta segunda-feira, 10 de Dezembro, Emmanuel
Macron anunciou um aumento de 100 euros do salário mínimo em França. Em Portugal, o salário mínimo deverá aumentar 20 euros. A questão impõe-se: como comparam os salários mínimos dos dois
países?

euros.

os trabalhadores da semana

para 2019. Segundo a ministra, esse aumento leva
o salário mínimo de 1.174 euros mensais líquidos
de 2018 para os 1.210 euros mensais líquidos em
2019. Somando os 100 euros, um trabalhador com
o salário mínimo em França deverá levar 1.310 euros para casa ao fim de cada mês do próximo ano.
França vs. Portugal
Comparar de forma generalizada o salário mínimo
em França e em Portugal pode traçar uma imagem
distorcida uma vez que o sistema fiscal francês tributa o salário mínimo e diferencia-o consoante a

foto da semana

amigas da semana

Primeiro é preciso traçar à partida algumas diferenças entre os dois. O salário mínimo em Portugal,
tal como os restantes salários, é pago em 14 meses
(12 meses mais o subsídio de férias e o subsídio de
Natal). Em França são pagos 12 meses. Outra diferença são as horas trabalhadas: 40 horas semanais
em Portugal, 35 horas semanas em França. Acresce
que o salário mínimo francês é alvo de tributação
em sede de IRS ao passo que o português não (é tributada a contribuição para a segurança social). Isto
significa que no caso francês existe diferenciação
no salário mínimo, em termos fiscais, consoante a
composição familiar. Importa também ter em mente como evoluíram nos últimos anos os dois salários mínimos. Segundo os dados do Eurostat, com
base nos salários em termos brutos (sem descontar
os impostos), o salário mínimo em Portugal cresceu
entre 2008 e 2018 a uma taxa anual superior a 3%
enquanto o francês cresceu pouco mais de 1%.
Em quanto vai ficar o salário mínimo em França?
No anúncio de ontem, o presidente francês ditou o
aumento de 100 euros do salário mínimo, mas sem
custos para os empresários. Ou seja, seriam os contribuintes a pagar essa subida. Como?
A ministra do Trabalho, Muriel Pénicaud, explicou esta terça-feira, 11 de Dezembro, em entrevista
à rádio France Inter, que há uma subida de 20 euros
com isenção de impostos pagos pelos trabalhadores
e uma aceleração do aumento (para 80 euros) do
prémio de actividade dado pelo Estado aos trabalhadores mais pobres. O aumento de 100 euros é,
por isso, líquido.
Estes 100 euros juntam-se ao aumento automático para compensar a inflação que já estava previsto

composição familiar. Ainda assim, utilizando os dados revelados pela ministra do Trabalho, é possível
concluir que num ano o salário mínimo líquido em
França vai aumentar 10,5% ao crescer cerca de 125
euros. Comparando com 2015, para efeitos de comparabilidade com a actual legislatura em Portugal, o
salário mínimo francês deverá aumentar 15,3%, o
que se traduz em mais 174 euros líquidos.
Já o salário mínimo português, excluindo a contribuição para a segurança social, vai aumentar 3,49%
de 2018 para 2019 ao crescer cerca de 21 euros.
Comparando com 2015, o salário mínimo português aumentou 19%, o que se traduz em mais 99
euros líquidos, de acordo com as contas do Negócios. Nestas contas o Negócios retirou os montantes
pagos em impostos e adaptou o salário mínimo em
Portugal (que é pago em 14 meses) para 12 meses
de forma a que este fosse comparável com o francês.
O que dizem os números do Eurostat?
Em termos brutos, o salário mínimo de Portugal
em 2018 estava a meio da tabela dos países da
União Europeia ao passo que o francês era o quinto maior. No entanto, dadas as diferenças do custo
de vida, esta comparação não permite tirar grandes
conclusões.
Utilizando paridades de poder de compra, um método do Eurostat que tenta eliminar as diferenças de
preços entre os países (custo de vida), já é possível
concluir que o salário mínimo em França permite
ter um estilo de vida superior ao de Portugal. Segundo os dados do gabinete europeu de estatísticas,
o salário mínimo bruto de França em paridades de
poder de compra é de 1.377 euros em 2018 enquanto o de Portugal é de 795 euros.

um homem feliz

P. 12 | QUARTA-FEIRA, 12 DE DEZembro de 2018 | A Voz de Portugal, o seu jornal todas as quartas-feiras

AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

agência

Algarve
681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
sempre mais perto de si
4242 Boul. St-Laurent #201

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

dentista

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

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

514-898-2078

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

MERCEARIAS

igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

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

renovações

Maitre

A mercearia das
famílias portuguesas

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

Liberal Miranda
Instalação
Envernizamento de soalhos
Tingimento e Verniz
Renovações gerais
514-272-0519
restaurantes

T.: 514-849-3808
Me. Malissa Furtado
Notária

4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373

GRANITE
LACROIX INC.

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

450.669.7467
www.granitelacroix.com

caça palavras | Bolsa de Mulher

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca
Tel.: 514.522.5175

renovações
5938 St-Hubert (Rosemont)
Tel.: 514.272.9797

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

rlA RÉNOVATION

serviços
financeiroS

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

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

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

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

ANEDOTAs da Maria rosa

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

Doidos pintam parede de manicômio
Empoleirado numa escada comprida, um doido pinta
uma parede do manicómio e outro serve de ajudante,
segurando a escada ao pintor.
A certa altura diz o ajudante para o pintor:
- Agarra-te bem à trincha que eu vou mudar a escada.
O que é que casa muitas vezes, mas sempre está solteiro?
– O padre
Raptaram a sogra
Em casa o homem atende o telefone, e do outro lado,
dizem em tom muito ameaçador e com voz distorcida:
– Raptamos a sua sogra! Quer fazer um acordo ou não?
O homem, vira-se para a mulher, que estava ao seu lado
e e diz: – Está aqui um homem a dizer que sequestrou
a tua mãe!
– Calma querido! Talvez seja alguém na brincadeira. –
responde a mulher.
O homem, volta para o telefone ediz:
– Só acredito se me mandarem a cabeça dela como prova.

7 diferenças

notários

Plancher

monumentos

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

imobiliáRIO

importadores

agências
funerárias

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

guia do consumidor

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

caneta
batom
perfume
pincel
absorvente
escova
nécessaire
pinça

celular
espelho
base
óculos
blush
chaves
rímel

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

informe-se sobre
os nossos
preços
a partir de 3$
por semana

SUDOKU: nível muito difícil
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5
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8 1
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1
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a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa
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C

lassificados e pequenos anúncios
Uma escolha certa... telefone 514-284-1813

EMPREGOS
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 trabalhar no Betão e finalização de piscina.
Nora: 450-628-5472
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 padeiro com experiência
para a Padaria Lajeunesse. Muito bom
salário. Patricia: 514-814-0362
Precisa-se de uma senhora para tomar conta de
uma casa com 2 pessoas com problemas,
deficientes inteletuais e o pai, para viver lá
também. Tarefas: comida e fazer limpeza da casa.
450-669-4885
Precisa-se de um cozinheiro/a a tempo inteiro especializo em gastronomia portuguesa e latina. Com ao
menos 5 anos de experiência.
Nous sommes à la recherche d’un cuisinier a temps
pleins qui est spécialiser en cuisine portugaise et latine avec, au moins 5 ans, d’expérience. 450-669-4885
Companhia Lolly Pop (INDÚSTRIA DE ROUPA)
para crianças e senhora procura pessoas para trabalhar na secção das mesas de corte para separar
o trabalho já cortado. Compreender um pouco
de computador para fazer etiquetas, trabalho todo
o ano, e bom salário.
Por favor contactar Stella #514 277-4700 ext:5
Também pode contactar por email:
stella@masterkid.com

Precisa-se de cozinheiro/a
com ou sem experiência
514-664-4455
Precisa-se de um trabalhador para um armazém para
trabalhos gerais durante uma estação, 13$/h.
Domingo até sexta-feira, trabalho para homem ou
mulheres e deve falar um pouquinho de inglês.
Connie: 514-875-4800 ext.: 161
Concierge (s) recherché pour un immeuble au centre
ville proche de Atwater. Proches de toutes les commodités : parcs, supermarchés, restaurants et pleins
d’autres. La personne recherchée devrait parler français, être responsable, très fiable et accepter d’habiter
sur les lieux. Les responsabilités du profile recherché sont les suivantes : Maintenir les lieux en bonnes conditions; Collecter les loyers; Faire visiter les
appartements aux éventuels locataires; Distribuer des
avis dans l’immeuble; Assurer la médiation et communication entre l’administration et locataires; Intervenir
en cas d’urgences : D’autres tâches connexes seront
requises. Avoir de l’expérience est considérée comme
atout. Le logement du concierge est gratuit. La rémunération sera discutée en fonction de l’expérience.
Veuillez S.V.P nous faire parvenir votre Curriculum Vitae via emails. Seules les personnes retenues seront
contactées. Merci. repairs@cifproperties

Precisa-se de uma senhora para
fazer limpeza de uma casa com
experiência. horas flexíveis.
514-270-3378
Precisa-se de pessoal para trabalhar em
“Pavé-uni”, asfalto e betão. 514-293-4658
Mercearia portuguesa bem estabelecida precisa de um
empregado na preparação da nossa especialidade,
chouriço português, desde o início até ao final do
processo, bem como as especiarias, embalagem e
preparação das encomendas. O candidato deve ter
experiência nesta área. 514-849-3808

Bruno

N

ecrologia

de Carvalho tirou meio
milhão de euros do Sporting

N

o dia 24 de junho deste ano, um dia após
a saída de Bruno de Carvalho do clube
de Alvalade, o Sporting fez duas transferências de dinheiro no valor total de meio milhão
de euros, para duas empresas construtoras.
As autoridades fiscais ainda não apuraram
os motivos para o pagamento da alegada dívida, embora o movimento bancário tenha sido
feito numa altura de grande mudança para o
clube, levando a suspeitar que este possa estar
relacionado com a destituição do então presidente do clube, conta o Correio da Manhã na
sua edição desta terça-feira.
Esta situação ocorreu no mesmo dia em que Jaime Marta Soares apresentou a Comissão de Gestão, liderada por Artur Torres Pereira, e segundo o CM, coincidente com o dia em que Bruno
foi afastado, com 70% dos votos dos sócios. Há
também suspeita de que no mesmo dia tenham
sido apagadas as memórias de vários computadores da SAD do Sporting.Avança ainda que foi
quando Bruno de Carvalho aceitou sair das instalações do clube, e permitiu a entrada de Sousa
Cintra, enquanto presidente da SAD, que foram
levadas todas as atas sobre a constituição das coEMPREGOS

Precisa-se de uma senhora
para tomar conta da minha mãe.
514-748-7141
Precisa-se de uma pessoa com experiência na
administração de uma mercearia a tempo inteiro
que fale francês, inglês ou português.
514-843-6036
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 cozinheiro/a responsável com 5 anos
de experiência em cozinha portuguesa e mediterrânica, a tempo inteiro, 40h por semana. 514-563-1211

Precisa-se de preparador/pintor de
automóveis para uma garagem de
alta qualidade. Pode apresentar-se no
5757 Papineau ou chamar para
Luís: 514-279-7224
contentor
Contentor para Barcelos, Portugal, para o
mês de maio 2019. Quer enviar alguma coisa
para lá? Podem me contactar durante a
semana das 14h às 16h e domingo durante
todo o dia. 514-647-3611
serviços

Linhas da mão e cartas.
Vidente com dons naturais.
Resolve os seus problemas sem
voodoo.
Rosa
514-918-3956

missões transitórias. As situações em causa terão sido detetadas na auditoria, ainda a decorrer,
cujos resultados só deverão tornar-se de conhecimento público no início de 2019.
O CM acrescenta que há também uma outra
investigação em curso, nomeadamente sobre a
empresa que construiu o pavilhão João Rocha
que avançou com uma queixa contra Bruno de
Carvalho por burla e associação criminosa.

A empresa diz ter sido enganada no valor de
375 mil euros e indica que todos os restantes
membros da antiga direção do Sporting devem
ser também culpabilizados. Alega ainda ter entregue uma garantia bancária para levar a obra
por diante, dizendo que Bruno de Carvalho se
apoderou da quantia, após a ter acionado alguns
dias antes de ser destituído.
Ao CM a empresa contou que tentou reaver o
dinheiro durante alguns meses e que tentou reaver os 375 mil euros junto da atual direção leonina. No total a empresa tentou que fossem pagos
trabalhos num valor de cerca de quatro milhões
de euros. A queixa já deu entrada no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e
foram anexados diversos elementos de prova.
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Liga: a figura da 12.ª jornada

Jonas

A

contra
a crise

os 34 anos, Jonas continua a ser o núcleo
do Benfica. Ele é o homem que junta os
cacos de uma equipa acometida por estes dias
a uma gigante crise de confiança.
Depois de um arranque de época marcado por
problemas físicos, que o impediram de jogar até
à segunda quinzena de setembro, Jonas está de
volta ao estado de alma que melhor o tem caracterizado desde que em 2015 chegou ao Benfica
a custo zero.

Espanha: Liga lamenta recuo do
Barcelona, mas mantém intenção

A

Liga espanhola lamenta que o Barcelona
tenha recuado na disponibilidade para
defrontar o Girona nos Estados Unidos, mas
continua empenhado em realizar um jogo no
estrangeiro.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, pouco depois da mudança de posição do
Barcelona, a Liga espanhola começa por felicitar os dois clubes pela disponibilidade demonstrada inicialmente, mas assume que, perante a
decisão «blaugrana», «o
encontro não pode ser
realizado na data prevista (26 de janeiro)», e por
isso decidiu retirar a medida cautelar apresentada.
O organismo liderado
por Javier Tebas lamenta
a desilusão que esta alteração possa gerar junto
dos adeptos americanos,
mas reitera a intenção de
jogar naquele país «no
período mais breve possível».

Tiago Fernandes é o novo
treinador do Desp. Chaves

O

O avançado brasileiro soma seis golos nos últimos sete jogos em que participou e leva quatro
rondas consecutivas a marcar na Liga.
No Bonfim, frente ao V. Setúbal, Jonas voltou
a ser determinante, ao apontar o único golo do
jogo que permitiu ao Benfica sair das margens
do Sado com os três pontos e as distâncias congeladas para os rivais.
«Caminhou com ar altivo em campo, pois dificilmente tem motivos para andar cabisbaixo:
Jonas raramente joga mal. E no Bonfim não foi
exceção, numa noite em que até em terrenos recuados se apressou a ir para ajudar o Benfica.» A
pincelada sobre o desempenho de Jonas, figura
maior do V. Setúbal-Benfica.

Desportivo de Chaves confirmou, em co- ao final da época 2019/20.
municado, que Tiago Fernandes é o novo Recorde-se que Tiago Fernandes iniciou a
treinador.
época como adjunto de José Peseiro na equipa
principal do Sporting, e após
a saída deste assumiu o comando interino, conseguindo
duas vitórias e um empate (no
reduto do Arsenal).
A chegada de Marcel Keizer relegou Tiago Fernandes
para o comando da equipa de
sub-23, mas apenas dois jogos
depois (empates com Feirense e Benfica) é recrutado pelo
Chaves, depois de ter sido
devidamente autorizado pelo
Sporting para negociar.
A equipa flaviense está na
última posição da Liga, com
apenas sete pontos, e nesta
O sucessor de Daniel Ramos, que rescindiu segunda-feira prescindiu de Daniel Ramos.
nesta segunda-feira, assina contrato válido até

Campeonatos Europeus - Classificação
Espanha
Liga Santander
1-Barcelona
2-Sevilla
3-Atlético Madrid
4-Real Madrid
5-Alavés
6-Levante
7-Real Betis
8-Getafe
9-Girona
10-Espanyol
11-Celta de Vigo
12-Valladolid
13-Eibar
14-Real Sociedad
15-Valencia
16-Leganés
17-Villarreal
18-Athletic
19-Rayo Vallecano
20-Huesca

P	J	V	
31 15 9
28 15 8
28 15 7
26 15 8
24 15 7
22 15 6
22 15 6
21 15 5
21 15 5
21 15 6
20 15 5
20 15 5
19 15 5
19 15 5
18 15 3
17 15 4
14 15 3
14 15 2
10 15 2
7 15 1

Inglaterra
Premier League
E	D
4 2
4 3
7 1
2 5
3 5
4 5
4 5
6 4
6 4
3 6
5 5
5 5
4 6
4 6
9 3
5 6
5 7
8 5
4 9
4 10

P	J	V	
1-Liverpool
42 16 13
2-Man. City
41 16 13
3-Tottenham
36 16 12
4-Chelsea
34 16 10
5-Arsenal
34 16 10
6-Man. United
26 16 7
7-Everton
24 16 6
8-Bournemouth 23 16 7
9-Leicester City 22 16 6
10-Wolverhampton
22 16
11-West Ham
21 16 6
12-Watford
21 16 6
13-B&H Albion
21 16 6
14-Cardiff City
14 16 4
15-Newcastle
13 16 3
16-Crystal Palace 12 16 3
17-Burnley
12 16 3
18-Huddersfield 10 16 2
19-Southampton 9 16 1
20-Fulham
9 16 2

Itália
Serie A
E	D
3 0
2 1
0 4
4 2
4 2
5 4
6 4
2 7
4 6
6 4
3 7
3 7
3 7
2 10
4 9
3 10
3 10
4 10
6 9
3 11

1-Juventus
2-Napoli
3-Internazionale
4-Milan
5-Lazio
6-Torino
7-Atalanta
8-Parma
9-Roma
10-Sassuolo
11-Sampdoria
12-Fiorentina
13-Cagliari
14-Genoa
15-Empoli
16-SPAL 2013
17-Udinese
18-Bologna
19-Frosinone
20-Chievo

P	J	V	
43 15 14
35 15 11
29 15 9
26 15 7
25 15 7
22 15 5
21 15 6
21 15 6
21 15 5
21 15 5
20 15 5
19 15 4
17 15 3
16 15 4
16 15 4
15 15 4
13 15 3
11 15 2
8 15 1
3 15 0

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
1 0
2 2
2 4
5 3
4 4
7 3
3 6
3 6
6 4
6 4
5 5
7 4
8 4
4 7
4 7
3 8
4 8
5 8
5 9
6 9

P	J	V	
1-Paris SG	
44 16 14
2-Lille
31 17 9
3-Montpellier
29 16 8
4-Lyon
28 16 8
5-Marseille
26 16 8
6-Saint-Étienne 25 16 7
7-Nimes
25 16 7
8-Nice
25 16 7
9-Strasbourg
23 17 5
10-Rennes
23 17 6
11-Stade de Reims 22 17 5
12-Bordeaux
21 16 5
13-Nantes
20 16 5
14-Angers
18 16 4
15-Toulouse
18 16 4
16-Dijon
16 17 4
17-Amiens
16 17 5
18-Caen
14 17 2
19-Monaco
13 16 3
20-Guingamp
8 17 1

E	D
2 0
4 4
5 3
4 4
2 6
4 5
4 5
4 5
8 4
5 6
7 5
6 5
5 6
6 6
6 6
4 9
1 11
8 7
4 9
5 11

P	J	V	
1-B. Dortmund
36 14 11
2-B. M´gladbach 29 14 9
3-B. München
27 14 8
4-RB Leipzig
25 14 7
5-E. Frankfurt
23 14 7
6-Hertha BSC
23 14 6
7-TSG Hoffenheim 22 14 6
8-Werder Bremen 21 14 6
9-Wolfsburg
19 14 5
10-Mainz
19 14 5
11-B. Leverkusen 18 14 5
12-SC Freiburg
17 14 4
13-Schalke 04
14 14 4
14-FC Augsburg 13 14 3
15-FC Nürnberg 11 14 2
16-Stuttgart
11 14 3
17-Hannover 96 10 14 2
18-F. Düsseldorf 9 14 2

E	D
3 0
2 3
3 3
4 3
2 5
5 3
4 4
3 5
4 5
4 5
3 6
5 5
2 8
4 7
5 7
2 9
4 8
3 9
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Liga: a análise da 12.ª jornada

A
A

lei dos mais fortes

lei dos mais fortes prevaleceu na ronda 12
do campeonato. FC Porto, Sporting, Sp.
Braga e Benfica venceram os respetivos jogos
e as distâncias entre o quarteto mantiveram-se como estavam entrada para esta jornada.

(0-1). Sem serem brilhantes, os homens de Abel
Ferreira cumpriram os serviços mínimos e regressaram ao Minho com os três pontos, graças a
um golo de Wilson Eduardo à passagem da meia
hora de jogo.
Guião semelhante para o Benfica frente ao V.
O campeão nacional tardou a carburar na rece- Setúbal. Jonas, aos 17 minutos, desbloqueou um
ção ao Portimonense. Entrou a perder, passou jogo duro no Estádio do Bonfim e permitiu aos
por vários calafrios, mas Marega empatou a meio encarnados somarem a terceira vitória seguida
da primeira parte e levou o jogo empatado para para a Liga em pleno período de convalescença.
o intervalo. Na etapa complementar, os azuis e No domingo, Nacional e Boavista anularam (0brancos dispararam com dois golos e dois mi- 0) na Choupana, num jogo em que Helton Leite,
nutos: Tiquinho Soares ao minuto 58 e Brahimi guarda-redes dos axadrezados, brilhou mais do

PTS J

1-FC Porto
30
2-Sporting
28
3-Braga
27
4-Benfica
26
5-V. Guimarães 21
6-Rio Ave
18
7-Belenenses SAD	 18
8-V. Setúbal
17
9-Santa Clara
17
10-Moreirense
16
11-Portimonense 14
12-Nacional
13
13-Marítimo
11
14-Boavista
10
15-Feirense
10
16-Desp. Aves
10
17-Tondela
9
18-Chaves
7

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

resultados

		

10
9
8
8
6
5
4
5
5
5
4
3
3
2
2
3
2
2

E

D

0
1
3
2
3
3
6
2
2
1
2
4
2
4
4
1
3
1

GM GS

2
2
1
2
3
4
2
5
5
6
6
5
7
6
6
8
7
9

26
25
22
24
19
20
11
14
20
11
16
13
7
8
8
14
14
9

7
12
10
11
14
19
10
12
19
17
24
21
15
15
16
22
18
19

13ª Jornada

FC Porto 4-1 Portimonense
Belenenses SAD 1-0 Chaves
Tondela 0-1 Braga
V. Setúbal 0-1 Benfica
Moreirense 0-1 Santa Clara
Nacional 0-0 Boavista
V. Guimarães 3-2 Rio Ave
Sporting 4-1 Desp. Aves
Feirense 1-1 Marítimo

1-Paços Ferreira
2-FC Famalicão
3-Benfica B
4-Estoril Praia
5-Mafra
6-Penafiel
7-Ac. Viseu
8-Farense
9-Varzim
10-Académica OAF
11-Leixões
12-Braga B
13-UD Oliveirense
14-FC Porto B
15-Cova da Piedade
16-V. Guimarães B
17-Arouca
18-Sp. Covilhã

V

14/12 Portimonense 14:00 V. Setúbal
Braga 16:15 Feirense
15/12 Chaves 10:30 Moreirense
Boavista 10:30 Tondela
Desp. Aves 13:00 V. Guimarães
Santa Clara 15:30 FC Porto
16/12 Rio Ave 10:00 Belenenses SAD
Marítimo 12:30 Benfica
Sporting 15:00 Nacional

P

J

27
26
23
23
18
17
16
16
15
15
15
13
12
11
11
10
10
9

11
12
11
12
12
11
12
12
12
12
11
11
12
12
11
11
11
12

V

E

D

GM

GS

9
8
7
7
5
5
4
4
4
4
4
4
2
3
2
2
3
2

0
2
2
2
3
2
4
4
3
3
3
1
6
2
5
4
1
3

2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
4
6
4
7
4
5
7
7

15
20
12
25
15
12
13
11
11
11
10
13
14
13
6
10
10
11

4
12
7
13
15
10
13
11
13
16
10
12
14
21
12
15
16
18

taça da liga

5/12 Grp.A Benfica 2-0 Paços Ferreira
28/12	Grp.B Tondela 14:00 Nacional
Grp.B V. Setúbal 14:00 Braga
Grp.A Rio Ave 16:15 Paços Ferreira
Grp.A Desp. Aves 16:15 Benfica

taça de portugal - Oitavos-de-Final

logo de seguida. Ao minuto 66, Marega bisou e
assinou a goleada (4-1) numa noite marcada pelo
regresso de Jackson Martínez à Invicta.
O avançado colombiano, melhor marcador da
história do Estádio do Dragão, regressou a casa,
agora na condição de adversário. Escassos dias
depois de se ter lesionado no tornozelo esquerdo, o mesmo que o obrigou paragem de cerca de
dois anos, Jackson apareceu surpreendentemente
no onze do Portimonense. Cha cha cha não é o
mesmo de outros tempos: o cambalear constante
e o esgar de dor a cada passada notam-se ao longe, mas Jackson resiste a tudo isso. Mais do que
um grande futebolista que foi, o internacional
colombiano é, hoje, um exemplo de superação e
o Dragão prestou-lhe uma homenagem arrepiante quando foi substituído aos 75 minutos.
Depois das emoções de sexta-feira, a 12.ª jornada prosseguiu no sábado. O Belenenses venceu o
Desp. Chaves no Jamor com um golo solitário de
Licá e agudizou a crise da equipa transmontana,
«lanterna vermelha» do campeonato com apenas
sete pontos. Foi o fim da linha para Daniel Ramos, demitido nesta segunda-feira do comando
técnico dos flavienses, que não vencem para a
Liga desde 21 de setembro.
A ronda prosseguiu com o Tondela-Sp. Braga

que todos os outros.
O Santa Clara, uma das «equipas sensação» nas
primeiras jornadas da Liga 2018/19, voltou aos
triunfos depois de quatro derrotas consecutivas,
três delas para o campeonato. O conjunto orientado por João Henriques foi ao Minho vencer o
Moreirense por 1-0 com um golo de Zé Manuel.
No Minho, o V. Guimarães levou a melhor na
receção ao Rio Ave: 3-2 num jogo com três penáltis e resolvido com um golo do central Pedro
Henrique já perto do apito final. O V. Guimarães,
que tinha entrado para a 12.ª jornada em igualdade pontual com os vilacondenses, soma agora 21
pontos e já está no top-5 ao cabo de três triunfos
consecutivos para a Liga.
Em Alvalade, o Sporting de Keizer meteu a
quarta, mas demorou a engrenar na receção ao
Desp. Aves (4-1). Esteve a perder e virou já perto
do intervalo. Bas Dost bisou e assumiu a liderança dos goleadores da Liga: já são oito golos em
apenas sete jogos.
A fechar a ronda, já na segunda-feira, o Marítimo colocou um ponto final numa série de
seis derrotas consecutivas ao empatar em
Santa Maria da Feira (1-1), com um grande
golo de Ricardo Valente em tempo de compensação.

2018/12/19 FC Porto vs Moreirense
Montalegre vs Benfica
Sporting vs Rio Ave
Feirense 10:00 Paços Ferreira
Desp. Aves 10:00 Chaves
Leixões 10:00 Tondela
V. Setúbal 10:00 Braga
Boavista 10:00 V. Guimarães

Liga dos campeões

11/12	Grp.D	Schalke 04 1-0 Lokomotiv
	Grp.D	Galatasaray 2-3 FC Porto
Grp.B	Internazionale 15:00 PSV
Grp.C Crvena Zvezda 15:00 Paris SG
	Grp.A Monaco 15:00 Borussia Dortmund
	Grp.B Barcelona 15:00 Tottenham
	Grp.C Liverpool 15:00 Napoli
	Grp.A Club Brugge 15:00 Atlético Madrid
28/11	Grp.C
	Grp.C
	Grp.B
	Grp.A
	Grp.B
	Grp.D
	Grp.A
	Grp.D

Paris SG 2-1 Liverpool
Napoli 3-1 Crvena Zvezda
Tottenham 1-0 Internazionale
Borussia Dortmund 0-0 Club Brugge
PSV 1-2 Barcelona
FC Porto 3-1 Schalke 04
Atlético Madrid 2-0 Monaco
Lokomotiv 2-0 Galatasaray

Europa League

Karabakh 1-6 Sporting

quinta-feira 13 de DEZembro Grupo E

Sporting 15:00 Vorskla

1-Arsenal
2-Sporting
3-Vorskla
4-Karabakh
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