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AlexAndre FrAnco 1945-2019
deScAnSA em PAz
josé Alexandre do Nascimento lemos de 

ribeiro Franco, conhecido por Alexandre 
ribeiro Franco, nasceu em moçambique a 22 
de janeiro de 1945.
Foi eleito o melhor jornalista da diáspora por-

tuguesa através do concurso do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Secretaria do Estados e 
das Comunidades.
Começou a sua carreira jornalística em Mo-

çambique, em 1969. Seis anos depois passou a 
subchefe da Secção Desportiva do Notícias de 
Lourenço Marques , hoje Maputo. Entre 1971 e 
1976, Alexandre Franco foi apresentador e pro-
dutor de programas radiofónicos no Rádio Clube 
de Moçambique.
Entretanto vai para Portugal onde é apresenta-

dor e produtor do programa “Desporto no Mun-
do” na Antena 1, da Rádiodifusão Portuguesa, 
em Lisboa.
Alexandre decide depois vir para o Canadá, 

onde começa por ser gerente da Rádio Portu-
gal de Montreal e cronista desportivo no jornal 
A Voz de Portugal. Em 1983 é gerente da Rá-
dio Clube Português de Toronto. Entretanto, em 
1986, Alexandre Franco funda e assume o papel 
de gerente da CIRV-FM 88.9, em Toronto.
Em 1990 volta à CIRV-FM e durante três anos 

é produtor e apresentador de vários programas 
radiofónicos. Nesse mesmo ano surge o proje-
to que lhe marcou a vida e o coração – o jornal 
Stadium, que mais tarde se passou a chamar Mi-
lénio Stadium. Este foi criado e fundado após a 

fusão de seis jornais luso-canadianos: Stadium, 
O Milénio, Portuguese Post, Post Milénio, Cor-
reio Português e Construction News.

Entre 1998 e 2003 assume a posição de apre-
sentador de notícias desportivas no telejornal 
da OMNI-TV. Depois fica durante quatro anos 
a apresentar programas televisivos na FPTV e 
volta aos microfones da CIRV-FM.

Entre os vários momentos de sucesso profis-
sional que teve, Alexandre Franco entrevistou 
figuras como o Prof. Cavaco Silva (enquanto pri-
meiro-ministro de Portugal), Dr. Jorge Sampaio 
(enquanto primeiro-ministro e, posteriormen-
te, enquanto presidente de Portugal), Dr. Mário 
Soares, Brian Mulroney (enquanto primeiro-
-ministro do Canadá), Jean Chretien (enquanto 
primeiro-ministro do Canadá), Dr. João Soares 
(enquanto presidente da C. M. de Lisboa), Dr. 
Santana Lopes (enquanto presidente da C. M. 
de Lisboa), David Miller (enquanto presidente 
da C. M. de Toronto), Amália Rodrigues (com o 
privilégio de ter sido o seu apresentador em dois 
espetáculos realizados em Edmonton e Calgary, 
no Canadá, em 1985) e Eusébio da Silva Ferrei-
ra. Alexandre Franco dedicou uma vida ao jorna-
lismo e aos portugueses – especialmente àqueles 
que residem no Canadá, através da rádio, da te-
levisão e dos jornais.
De todos nós, amigos, colegas, jornalistas, 

ouvintes, telespetadores e leitores – um muito 
obrigado. Até sempre Alexandre Franco.
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PSd: Será deStA umA oPoSição AdequAdA?

Na democracia vive-se 
acima de tudo no com-

promisso, que pode ser tanto 
mais enriquecedor quanto 
os intervenientes forem ca-

pazes de abdicar dos seus interesses particu-
lares e terem em conta os interesses do con-
junto, ou seja, do país. 
Mas sabemos que isso não é assim na prática. 

Como em tudo na vida há um equilíbrio entre 
forças opostas que é tolerável, equilíbrio esse 
que atualmente é inexistente face ao extremar 
de posições oriundas de mentalidades tacanhas.
Portugal, assim como qualquer outro país, tem 

toda a vantagem em ter uma oposição que en-
riqueça as perspetivas dos seus cidadãos. Para 
isso é preciso haver visão, ideias, motivação, 
mobilização, que contrastem com outros parti-
dos, movimentos ou até simples opiniões po-
líticas. O desafio que Luís Montenegro lançou 
à liderança de Rui Rio, ainda que à partida se 
previsse de difícil vitória, trouxe indiscutivel-
mente à vista o problema de Rio: ele é líder mas 
ninguém tem uma palavra de contentamento em 
relação à sua liderança. Certamente colocaram-
-se ao seu lado, mas sempre com justificativas 
descoloridas do género “um mandato é para ser 
levado até ao fim”. Ora isto não é suficiente. 
Vive-se um clima de acomodação, derivado de 
falta de visão e de um vazio de ideias. É certo 
que também não se percebeu o que Luís Mon-
tenegro traria de mais valia, para além de uma 
prometida maior agressividade contra o gover-
no instituído, mas isto por si só também não 
chega.
É sabido que há interesses que se esforçam por 

capturar os corredores do poder. Portugal não é 
exceção, contudo vendo Rio a defender medi-
das contra, sim, leu bem, contra a fiscalização 
democrática das decisões políticas e restantes 
quadros mais elevados do estado (colocando-se 

ao lado da ideia de haver uma maioria de ele-
mentos que não sejam magistrados judiciais a 
integrar o Conselho Superior do Ministério Pú-
blico, ou seja, politizando o braço fiscalizador), 
a sua reação face ao escândalo da falsa licen-
ciatura ou habilitações de Feliciano Barreiras 
Duarte, ou face à investigação de Elina Fraga 
ou às falsas presenças no parlamento, muitas 
dúvidas se levantam sobre quais as diferenças, 
para melhor, traria ele nas rédeas de um gover-
no.
Sabe-se também, ainda que seja tabu, que Por-

tugal tem recursos limitados e que estes estão 
explorados na sua íntegra por grupos de interes-
se, desde sindicalistas a escritórios de advoga-
dos que representam grandes interesses econó-
micos e financeiros. A política tem sido antes de 
tudo palco para esta luta de interesses, que nada 
privilegia o país no seu todo com a conivên-
cia de todos os partidos, da esquerda à direita. 
Assiste-se à reposição dos interesses que até a 
troika havia salientado como lesivos; assiste-se 
a interesses que são intocáveis que sugam re-
cursos preciosos; assiste-se a uma carga fiscal 
assustadora, sem resultados visíveis, mascarada 
com uma breve retoma económica que ilude e 
distrai.
Rio ganhou tempo e espaço para se mover, 

mas também centrou sobre si as atenções do 

que pode e deve fazer: ou dá um salto qualitati-
vo para melhor, baseado numa visão de futuro, 
com uma estratégia clara e definida conjugada 
com um trabalho de campo de mobilização, 
dando mostras de uma oposição de qualidade e 
fazendo-se uma alternativa viável; ou limita-se 
à mediocridade de gestor de benesses, igual a 
António Costa e outros líderes e proto-líderes, 
gerindo e distribuindo recursos pelos variados 
grupos de interesse que estão bem instalados na 
estrutura governamental e económica no país.
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sábadO, 26 dE dEzEMbrO                     
1:30 Volta ao Mundo
1:45 As Rotas da escravatura
2:00 A essência
3:00 Bom Dia Portugal 
5:00 Rui Ramos
	 Afinidades
5:45 A Cidade na 
 Ponta dos Dedos
6:00 Sociedade Civil
7:00 Criar.pt
7:15 Fotobox
7:30 Histórias de Mar
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Conta um Conto
9:40 Conta um Conto
10:00 Aqui Portugal
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Madeira 2019
13:30 Biosfera
14:00 Caminhos de irmandade
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Linha da Frente
20:30 um Dia, Cinco estórias
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 Janela indiscreta

dOMingO, 27 dE janEirO                     
1:30 olhar o Mundo
2:15 Portugueses pelo Mundo
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Rio de Janeiro
 Portugal no Mundo
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Rio de Janeiro
 Portugal no Mundo
12:45 Fotobox
13:00 Bombordo
13:30 Carlos Mendes
 Viva a Música
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:01 Criar.pt
16:15 Bfruit e espaço Visual
 Network Negócios
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Little Portugal no Mundo
 Decisão Nacional
20:45 Hora dos Portugueses
21:15 Criar.pt
21:30 europa Minha
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cosido à Mão
0:00 o Último Apaga a Luz
1:00 Lusa Music Box

2ª-fEira, 28 dE janEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 o Povo Que Ainda Canta
5:30 Atlântida - Madeira 2019
7:00 Little Portugal no Mundo
 Decisão Nacional
7:40 Manchetes 3
7:45 Fotobox
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Conta um Conto
9:40 Conta um Conto
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - int.
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Prós e Contras
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP - int.
0:30 Volta ao Mundo
0:45 Literatura Aqui

4ª-fEira, 23 dE janEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:20 Literatura Aqui
5:47 Alergias
 Sociedade Civil
6:51 Afonso Reis Cabral
 Filhos da Nação
7:25 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27 Conta um Conto
9:37 Conta um Conto
9:56 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Maternidade
16:48 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:01 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Joker
22:01 Notícias do Atlântico
23:03 os Compadres
23:46 xutos e Pontapés
 Grande entrevista
0:42 o Movimento New Age
 Portugal Culto e oculto
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 24 dE janEirO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
6:00 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:30 Conta um Conto
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:56 Fotobox
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, 
 Madeirenses ilustres
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 1986
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 25 dE janEirO                     
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
9:30 Conta um Conto
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 1986
23:45 Circo Paraíso
0:30 Criar.pt
0:45 impressões do oriente - As
 Viagens de Fernão Mendes
 Pinto de Goa a Malaca
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Viagens à Volta do Mundo!
 Volta ao Mundo
1:45 As Rotas da escravatura

“digA-o com FloreS”

rIcArDo
ArAújo PereIrA

joSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

esta é uma frase que nos é 
bem familiar: “traduza-

-o com flores!” Isto quer di-
zer que reconhecemos que 

as flores falam uma linguagem universal do 
amor.
Um lindo ramo de flores para um amigo doente, 

desanimado, ou triste, ou por qualquer aconte-
cimento festivo, na sua vida, levar-lhe-á muito 
mais a expressão da nossa simpatia, apreço e 
profundo amor, do que as mais bem escolhidas 
palavras!
Porque quando as emoções nos impedem de 

exprimir aquilo que sentimos, as flores podem 
traduzir a voz da alma. As flores com o seu per-
fume, são a harmonia e a beleza da essência da 
própria vida.
Quando Deus quis dar expressão ao Seu cari-

nho para com os filhos dos homens, fê-lo com 
flores. A delicadeza da sua forma, “delas”, a be-
leza peregrina da sua coloração, e a sua suavida-
de da sua fragrância, tudo nos parece uma proeza 
designada ao prazer e conforto do homem, so-
bre a Terra, pois é ele o único ser vivente que o 
pode apreciar! Parece que Deus combinou todos 
os elementos, de pureza e fino gosto, nas flores, 
para os Seus filhos terrestres. Porque, enquan-

to elas lhes deleitam os sentidos, infundem-lhes 
sentimentos de inocência e de sabedoria, provi-
dencialmente, e destinam-se a fazer do homem 
um ser melhor e mais sábio. As flores são a gema 
da Terra, o resultado de uma sabedoria e um gos-
to que jamais falham em elevar a nossa mente--- 
dos lindos desenhos ao Desenhador, e da criação 
ao Criador.
Penso que jamais lerei, seja lá onde for, 
Um poema tal, tão lindo como uma árvore!
Uma árvore, cuja boca faminta, se atraca
Ao recheio do sabor de um líquido gostoso...
Uma árvore que eleva os braços folhados aos 

céus --- para orar!
Uma árvore que, no Verão, pode ornamentar-se 
Com um ninho de rouxinol, nos seus possantes 

galhos
 Onde, sobre cuja copa verde a neve tem caído
E que, intimamente, vive a manter-se de chu-

va!...
Já me tem acontecido, ao passar por uma árvore 

abraçá-la,
 Beijá-la, e agradecer-lhe pelo oxigénio, e, a 

sombra que ela me proporciona
Os poemas são compostos, todos eles, por uns 

tolos quais eu!...
Mas, somente Deus, o excelso Criador, pode 

uma árvore fazer!...

o ProceSSo – VerSão PortugueSA

Alguém devia ter calu-
niado Armando v., visto 

que uma manhã não o pren-
deram, embora ele tivesse 

sido condenado. Após anos de recursos, de 
tribunal em tribunal, v. perdera em todas as 
instâncias, e agora só lhe restava cumprir a 
pena, decretada no início de Dezembro. 
O caso estava encerrado, a sentença decidida, 

a pena determinada, a prisão escolhida. Ocor-
reu, porém, a intromissão de uma das piores pe-
ripécias burocráticas que entravam o curso dos 
processos: “meteu-se o Natal”. E depois chegou 
Janeiro. Pareciam estar reunidas todas as condi-
ções para que a prisão se consumasse. No entan-
to, faltava um papel. A juíza do Tribunal Judicial 

de Aveiro disse, em comunicado, que não emitiu 
o mandado de detenção, porque o Tribunal da 
Relação do Porto ainda não lhe tinha enviado os 
documentos necessários.
Documentos esses que, muito provavelmente, 

estariam retidos na sequência de um requerimen-
to, cuja apreciação estaria pendente de uma de-
liberação sobre a sua validade, deliberação essa 
que talvez não fosse vinculativa mas sujeita a re-
curso. Era um país em que até para ser preso era 
preciso ter sorte. 
Às vezes, um cidadão precisava de uma certi-

dão e faltava-lhe um selo, selo esse que só se 
poderia obter na posse daquela certidão. Havia 
documentos cuja emissão demorava por falta de 
uma assinatura, de um carimbo, de uma autori-
zação superior (não se falava muito de autori-
zações inferiores, ou por não existirem ou por 
não autorizarem nada). Havia filas, listas de es-
pera, senhas que era preciso retirar na abertura 
dos serviços para, com sorte, ser atendido mes-
mo antes do fecho – mas nunca se tinha ouvido 
falar em obstáculos burocráticos para ser preso. 
Consultas médicas, intervenções cirúrgicas, ob-
tenção de documentos legais – tudo isso demo-
rava, claro. Já ir para a cadeia costumava ser um 
processo fresco, simples e rápido. Mas não para 
o pobre Armando V. Deve recordar-se que V. era 
uma pessoa importante e influente. Estava, aliás, 
condenado por tráfico de influências. No entanto, 
nem ele conseguia exercer influência suficiente 
para que o encarcerassem na hora devida. 
Quanto mais depressa fosse preso, mais depres-

sa sairia. A Justiça estava, por isso, a retardar in-
justamente o momento da libertação de V. E isso 
talvez fosse um bom pretexto para um pedido de 
nulidade ou de prescrição. Havia que começar 
a recolher documentos. A primeira coisa a fazer 
era tirar uma senha e preencher um requerimen-
to. Era trabalho para dois meses.
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já chegou A cerVejA corAl em montreAl
em 1872, Henry Price miles, um britânico 

que desde criança se radicou na madeira 
fundou a “Atlantic Brewery”, a primeira fábrica 
em Portugal a produzir cerveja em moldes in-
dustriais. Na época, poucos madeirenses conhe-
ciam a bebida. Para convencer as pessoas de que 
esta bebida era de boa qualidade, a família miles 
resolveu oferecer pelas ruas do Funchal garrafas 
de cerveja transportadas em cestos de vindima. 
Inicialmente conhecida por “ale”, só quando o 
seu consumo se generalizou, é que a cerveja pas-
sou a denominar-se “beer”, como é vulgarmente 
apelidada hoje em dia pelos ingleses.

Sessenta e dois anos depois, em 1934, foi consti-
tuída a sociedade Empresa de Cervejas da Madeira, 
como resultado da fusão das várias fábricas existen-
tes na região. Desde então tem crescido exponen-
cialmente, destacando-se como a maior unidade 
industrial do arquipélago que produz e distribui pro-
dutos de elevada qualidade, sendo certificada pelas 
normas nacionais e europeias (ISO 9001 e ISO 
14001). Fabrica, comercializa e distribui marcas 
próprias de cervejas, refrigerantes e águas, repre-
sentando ainda marcas prestigiadas noutras catego-
rias (espirituosas, vinhos, sumos e néctares, águas, 
leites, azeites, vinagres e molhos). Fazendo parte 

do universo do Grupo Pestana (desde 2004), maior 
grupo hoteleiro português já com forte investimento 
internacional, a qualidade e garantia das marcas da 
ECM decorrem de uma longa experiência fabril dos 
seus fundadores, com mais de 130 anos.
A ECM assumiu-se sempre como empresa re-

gional, tendo contudo uma postura de abertura na 
perspetiva de acompanhar a evolução do mercado 
apostando especialmente na qualidade, no serviço, 
na rapidez de resposta e na pró-actividade.

Com uma equipa de cerca de 340 colaboradores, 
serve aproximadamente 3500 clientes e tem uma 
cobertura de 100% dos pontos de venda da Região. 
Para corresponder às necessidades dos seus clien-
tes, a ECM proporciona um sistema de pré-venda 
com entrega em 24 horas tendo a maior força de 
vendas no sector na Região, um serviço de tele-
venda e uma Linha Verde ao serviço do cliente, o 
que lhe confere também uma grande capacidade de 
implementação de promoções e ações de marketing 
na totalidade das lojas. Mais recentemente a ECM 
tem vindo a desenvolver esforços para que os seus 
produtos estejam à disposição das comunidades 
portuguesas em todo o mundo. Sendo a mobilida-
de uma característica da população madeirense, 
estima-se que atualmente existam cerca de 1 mi-
lhão de madeirenses espalhados pelo mundo, com 
a tradição de preferência pelos produtos da ECM. 
Em Fevereiro de 2009, a ECM fechou um acordo 
com a Sumol-Compal para a produção, distribuição 
e comercialização das marcas Pepsi, 7Up e Lipton 
na ilha da Madeira e no Porto Santo. Este acordo 

deverá significar um aumento de 10% no volume 
de negócios da ECM, a qual havia terminado o ano 
de 2008 com um volume de negócios de 53 milhões 
de euros. O acordo tem como objetivo reforçar a 
presença da Sumol-Compal no mercado madeiren-
se e deverá representar um volume de produtos na 
ordem dos quatro milhões de litros anuais. A ECM 
terminou o ano de 2008 com uma produção de cer-
ca de 35 milhões de litros. O acordo foi celebrado 
pelos líderes executivos de ambas as empresas, 
Miguel de Sousa por parte da ECM e Duarte Pinto 
pela Sumol-Compal. Estiveram ainda presentes os 
presidentes do Grupo Pestana, Dionísio Pestana, e 
do Grupo Sumol-Compal, António Sérgio Eusébio.
em 2018 a companhia teixeira Distribuition 

inc. chefiada por Sérgio Teixeira iniciou com a 
companhia distribuidora da cerveja coral e de-
pois de meses a organizar a vinda da cerveja co-
ral a montreal. Na primeira semana de janeiro 
de 2019 temos finalmente uma nova cerveja em 
Montreal onde todos serão ficarão contentes de 
provar uma cerveja bem à moda madeirense.
em 2017, o sumo Brisa da madeira veio a mon-

treal que fez a alegria de muitos e em 2019 temos 
a cerveja coral que tem um gosto bem leve e sa-
boroso. Já está disponível no Bar Bayou situado 
no 4134 Boul. St-laurent, mesmo no centro da 
comunidade. Neste momento todos os restau-
rantes, associações e bares já podem encomen-
dar esta cerveja com companhia teixeira Distri-
buition Inc. por emAIl: teixeiradistribuition@
gmail.com. E, já podem ir comprar a cerveja na 
SAQ  por encomenda. A comunidade já pode en-
riquecer um bocadinho mais com esta boa cer-
veja.
Uma cerveja para todos.
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grAndioSA AngAriAção de FundoS
PArA o eSPírito SAnto dA SAntA cruz

Historiar a nossa comuni-
dade é um grande tra-

balho que exige muita dedi-
cação a tudo o que se passa 

e as mudanças. em 2018 uma das maiores 
mudanças foi iniciada na Santa cruz pelo pa-
dre josé maria cardoso e foi para o melhor 
da nossa comunidade, dando a possibilidade 
para que todos fossem mordomo das grandes 
festas do espírito Santo na Santa cruz.
As grandes mudanças iniciaram-se pouco-a-

-pouco com as grandes festas da Santa Cruz. A 
Associação Saudades da Terra Quebequente es-
tão a tomar contar das grandes festas do Senhor 
Santo Cristo dos Milagres, as festas dos Espírito 
Santo estão a cargo de uma linda comissão que 
tem uma grande fé nas nossas tradições, a festa 
dos madeirenses tem um bom grupo de trabalha-
dores que adoram as suas raízes, e o resto das co-
memorações da Santa Cruz têm uma equipa que 
querem continuar e ajudar a Igreja Santa Cruz 
com fé e boa vontade sem resmungar e criticar 
o próximo. É assim que devemos continuar em 
força para o bem da nossa comunidade.
Em junho de 2019 Sara Batista e Carlos Me-

deiros foram eleitos para serem os Mordomos de 
2019. Não são ricos nem pobres, e sempre ad-
mirei este lindo casalinho. Eles já festejaram o 
Espírito Santo à sua maneira e tentam agradar 
todos. 
O custo de uma festa do Espírito Santo não é 

como antigamente. Há 20 anos podiamos fazer 
uma grande festa com 2000$ e todos davam e 
ajudavam. Hoje a realidade é muito diferente. 
o custo de uma festa do Espírito Santo é de 20 
000$ mais ou menos, e, se ninguém ajudar é ain-
da mais difícil. Pela segunda vez consecutiva, há 
uma angarição de fundos para ajudar a comissão 
e a Mordoma a enfrentar os custos desta festa. O 
ano passado a mordoma deu alguns dinheiritos 
para ajudar a nova comissão.

Este ano na parte da animação tivemos Eddy 
Sousa com DJ XMEN que fizeram um grande 
espetáculo, fazendo mexer toda a sala até à últi-
ma. Depois tivemos uma surpresa, Bernard, ele 
canta todas as quintas-feiras no restaurante Casa 
do Alentejo.
E para finalizar esta linda noite,... tivemos um 

grande cantor dos Estados Unidos, um dos meus 
preferidos, David DeMelo que também fez um 
show memorável. Também é de notar que um 
dos melhores DJ dos Estados Unidos veio acom-

panhar David DeMelo, DJ MELO, falei com ele 
sobre a possibilidades de vir apresentar um es-
petáculo na comunidade no próximo futuro com 
ele. Um dos momentos mais notáveis foi no final 

quando Eddy Sousa e David DeMelo cantaram a 
canção muito popular do Xutos e Pontapés, Mi-
nha Casinha, uma canção Rock inegualável em 
português. Também podemos salientar que tudo 
correu muito bem e a comida foi muito boa e 
bem servida. A equipa do bar foram rápidos e 

simpáticos. Sem esquecer que as crianças tive-
ram uma surpresa, um bar a “bombom”. Todas 
as crianças adoraram. 
Houve as rifas, aqui estão os grandes vencedo-

re: 7º prémio 50$ no Cantinho - Eduarda Branco;

SylvIo mArtINS
e fotos de manuel Neves

6º prémio 100$ no Pharmaprix - Adelaide Dias;
5º prémio 100$ na Casa Minhota - Samantha 

Batista; 4º prémio: Relógio da Swatch num valor 
de 149$ da Bijouterie Rosas - Gabriela Alves; 

3º prémio 250$ de desconto da Agência Algarve 
- João Carvalho; 2º prémio batedeira da Kitche-
nAid num valor de 399$ da quinquilharia Azores 
- Olívia Tavares; 1º prémio  Viagem aos Açores 
de Azores Airline - Paula Pacheco.

Sem esquecer o mestre de cerimónia jerry 
Arruda que fez um sensacional trabalho du-
rante toda a noite. A comissão do espírito 
Santo está de parabéns.
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mAtAnçA trAdicionAl do Porco em Anjou

o Centro Comunitário de 
Anjou é sempre um lin-

do cantinho que representa 
muito bem as nossas tradi-

ções. 
Sábado passado foi a festa tradicional da Ma-

tança do Porco com uma sala cheia. A festa foi 
muita bonita e animada. Na parte artística ti-
vemos o grande Jorge Pimentel com um grupo 
de amigos para animar a matança que encantou 
muito bem a sala. Para finalizar, a direção agra-
dece todos que ajudaram e vieram à nossa festa 
tradicional da matança do porco. 
Parabéns ao organizadores que não se esque-

çem das nossas tradições.

HUmBerto cABrAl
hcabral@avozdeportugal.com

noVo AdminiStrAdor do
conSelho dA miSSão SAntA cruz
A semana passada roberto carvalho foi 

eleito pela conselho de administração da 
missão Santa cruz para presidente da co-
missão de festas da Santa cruz e presidente 
da Associação Saudades da terra Quebe-
quente. Já provou muitas vezes o seu inte-
resse em ajudar a comunidade justificando 
a sua eleição.
Os outros membros da comissão são: Lurdes 

Carvalho; Simone Carvalho; Luís Pereira; Ma-
nuel Neves; Manuel Lúcio. 
A saída do Sr. Antero Branco é muito triste 

para a comunidade, no entanto o trabalho e a 
dedicação que aplicou no desempenho das suas 
funções não serão esquecidas, assim como o 
seu legado que certamemente perdurará como 
memória dessa dedicação, boa vontade e esfor-
ço pelo bem coletivo.
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iluSioniSmo
este governo da república que vinha sen-

do criticado pela falta de investimentos 
públicos, de uma assentada anunciou obras 
de 24 milhões de euros que vão desde os com-
boios ao aeroporto, passando pelo metro e um 
hospital. tudo isto feito numa semana pelo 
Primeiro-ministro António costa e pelo su-
per-ministro Pedro marques.
Interessante é constatar que este ano superabun-

dante em anúncios de obras, que só se iniciarão 
para as calendas gregas, é também um ano que 
será marcado por três idas dos portugueses às 
urnas, a saber as eleições europeias, as eleições 
para o Governo regional da Madeira e depois as 
legislativas nacionais, lá para o mês de outubro.
Agora sabe-se que o super-Ministro do Pla-

neamento e das Infraestruturas, é curiosamente 
apontado como cabeça de lista do PS às eleições 
europeias. A política tem disto e quase sempre 
é uma estratégia retirada de livros que tem re-
sultados positivos, pelo que António Costa mais 
não fez do que abrir os apontamentos e traçar o 
caminho logo no dealbar do novo ano.
Foi possível ler nos Órgãos de Comunicação 

Social que o ministro Pedro Marques teve com 
estes anúncios públicos de obras e mais obras, 
praticamente mais protagonismo e exposição 
pública que em três anos de Governo, o que foi 
logo considerado como excesso de eleitoralismo 
e de propaganda. Parece que voltámos ao tempo 
socratiano, em que se viveu no nosso país mo-
mentos surrealistas de ilusionismo político com 

campanhas de propaganda muito bem montadas 
e pagas pelo erário público.
Certamente que era de esperar que viesse o go-

verno de imediato dizer o contrário, afirmando 
em pleno parlamento, no debate quinzenal, que 
não se trata de eleitoralismo, porque é necessá-
rio avançar com estes investimentos para o bem 
do crescimento da economia, para o desenvolvi-
mento do país, das pessoas e das regiões.
Não tenhamos dúvidas, o país já entrou em 

pré-campanha eleitoral, embora António Costa 
venha garantir que não. Qualquer português mi-
nimamente informado não vai nas balelas polí-
ticas que tentam convencer o contrário, porque 
o comum dos portugueses tem sentido crítico e 
sabe discernir quando é que lhe estão a vender 
gato por lebre.
O nosso Primeiro-Ministro veio dizer uma ver-

dade à La Palice, numa evidência tão grande, 
que até se torna ridícula, ou seja que investimen-
to público é absolutamente essencial para, em 
caso de maior abrandamento da economia, poder 
haver compensação e, assim, o país conseguir 
manter níveis de crescimento elevado e criação 
de emprego, e não voltar a passar pelas crises 
que passou. É muito fácil falar nos pontos posi-
tivos e seguramente que muitos sinais evidentes 
de um percurso indiscutivelmente importante 
para a vida dos portugueses, dado que o país vi-
veu uma crise económica e financeira profunda, 
que felizmente está praticamente vencida e hoje 
o país pode orgulhar-se de ter um dos défices 
mais baixos da União Europeia. No entanto, não 
se pode esconder a enorme dívida que Portugal 
tem vindo a acumular de ano para ano e esta par-
te não se fala com clareza porque é uma situação 
menos abonatória para o país, que “chefia a pasta 
das finanças da União Europeia”. 
É verdade que o crescimento económico cresce, 

mas a um ritmo mais lento do que muitos países 
europeus que a crescer muito mais do que Por-
tugal, em que temos o quinto crescimento mais 
baixo de todo a União Europeia. No entanto, no 
nosso país a propaganda é tanta que quase nin-
guém dá por nada e é levada pelas notícias de 
que vivemos no melhor dos mundos, com os 
Partidos da geringonça a querer, sem poder, es-
pernear, face a tanta discordância de políticas co-
mandadas pelo Ministro Centeno, que deixou de 
ser super-ministro e destronado pelo seu colega 
Pedro Marques.
Enquanto o Primeiro-Ministro e o seu Ministro 

do Planeamento e das Infraestruturas de armas 
e bagagens vão percorrendo o país a anunciar 
obras, Centeno vai cativando e cativando, fazen-
do um brilharete à custa da degradação dos ser-
viços públicos.
E assim vamos nós com políticas que se anun-

ciam como grandes dádivas, como a abolição 
das propinas para estudantes universitários que 
só acontecerão, pasme-se, lá para o 
final da próxima década e que con-
templarão ricos e pobres, como se de 
um país nórdico se tratasse.

ANtóNIo PeDro coStA

coiSAS do coriSco
é sempre com prazer e também sinto um 

bocadinho de orgulho todas as vezes que 
certas pessoas descobrem que sou quem es-
creve estas coisinhas. 
Normalmente é sempre bons comentários, ain-
da bem, porque falar mal ou criticar pela nega-
tiva é muito fácil, não falta gentinha que p’ra se 
sentirem grandes rebaixam 
os outros.
Falo por experiência própria 
e tenho a certeza que vocês 
também têm uma mosca 
tonta que de vez em quando 
tenta poisar em vocês, sobre-
tudo que nós sabemos exata-
mente onde a mosca andou a 
pastar antes.
Eu, sexta-feira, estive na 
Associação d’Anjou, estava 
sala cheia nos preparativos 
da matança, a festa da fartu-
ra. Falando de fartura, lem-
bro sempre que é costume 
dizer que a minha casa é uma 
casa cheia de fartura, e eu 
farto da conversada e ela farta de mim.
Mas em Anjou havia muito “decomida”, como 
se diz lá prós lados da Covoada, um lugar dos 
Arrifes. O meu amigo Jorge Pimentel além de 
ser um acordeonista exímio também se desen-
rasca muito bem com uma faca a cortar carne 
p’rós torresmos.

Já que estão a pensar se tinha lá o torresmo 
d’agonia, não vi nada que se parecesse por lá. 
Mas havia lá, isso sim, giríssimas e bem dis-
postas senhoras muito ocupadas a cortar as ce-
bolas p’rás morcelas, não tinham tempo de se 
ocupar de torresmo d’agonia.
O colega do jornal e grande retratista, o Cabral, 

mesmo se não é oriundo da 
Vila de Água de Pau, tam-
bém estava implicado para 
que a festa fosse um suces-
so, que não tenho nenhuma 
dúvida que terá sido.
Esta Associação sempre 
soube se manter pequena 
e grande quando a neces-
sidade assim o exige para 
grandes festas.
Desculpem as giríssimas 
senhoras de não escrever 
os nomes, mas vocês além 
de bonitonas eram muitas, 
podia esquecer alguma e 
aí talvez fossem atirar o 
torresmo 

d’agonia, p’rá próxima vez 
que for a vossa associação.
“Feche algumas portas. não 
por orgulho ou arrogância, 
mas porque ja não levam a lu-
gar nenhum”, Paulo Coelho.
joSé De SoUSA

2



MERCREDI, 23 DE janEIRO DE 2019

PArAlelo 38: cArtA Ao meu Amigo cArloS

meu bom amigo carlos, lembras-te que 
te fomos buscar ao aeroporto de lisboa 

quando vieste para a tropa? 
Estávamos – o grupo inseparável – todos a estudar 

mas deixámos tudo para te ir esperar. A tua vinda 
espacial era especial. Chegaste a Lisboa e, como 
era teu timbre, começaste logo a asneirar. Esse teu 
falar cerrado micaelense de gema, que contigo nas-
ceu e contigo morrerá, foi a nossa alegria. Quanto 
mais um lisboeta acentuava a sua pronúncia alfa-
cinha mais tu carregavas na pronúncia micaelense. 
Pedíamos-te de propósito para comprares cigarros 
só para te ouvir falar micaelense e gozarmos com 
a cara estupefacta da menina que estava ao balcão. 
Muito perguntavam elas: - Como? … E muito gar-
galhámos também pelas ruas da capital, contigo a 
falar a bom som como se mais ninguém estivesse 
por perto. Só a malta. E as ruas tão cheias de gente.
Dizias: “Ê, Juim, ê goste pedriz de Lisboa! Só 

nã goste é vê tôles quemáquêle babou que vai ali. 
Olha-me só páquêle ar impertigade como se nós 
é que fôssemos atolêmádes! Olha caquele leva-
va um clame verde num olho!” … E muito nos 
ríamos! Que graça tinhas, amigo! Lembras-te 
do alarme de um carro que tocou na madrugada, 
abriste a claraboia das águas furtadas onde todos 
os cinco amigos dormíamos, elevaste-te para subir 
para o telhado e deslizaste por ele abaixo até à ber-
ma a ver se avistavas os ladrões? E nós a chamar-
-te sem sucesso para te alertar que por debaixo do 
beiral da ponta do telhado onde te encontravas não 
havia nada, apenas telhas frágeis que ainda hoje 
estamos para saber como não se partiram ao teu 

peso fazendo-te voar de um sétimo piso … e adeus 
Carlos! O meu cunhado tinha regressado da guerra 
em África e trouxera imensas garrafas de whisky, 
lembras-te? Penso que em Angola era vendido ao 
desbarato. A malta quase não tinha sítio para se 
deitar a lastro no apartamento desocupado por ele 
e pela minha irmã que tinham ido a férias em São 
Miguel e, meu Deus, tanta garrafa a ocupar espaço 
no chão de um quarto. Uns, mais moralistas do que 
outros, advogavam que não se mexesse nas garra-
fas por serem pertença do meu cunhado; outros, 
mais despreocupados e contrafeitos, ripostavam: 
“ei malta, ele em toda a vida nunca mais bebe tudo. 
Vamos dar-lhe uma ajudinha!” Votámos e ganhou 
a maioria. Bebemos umas quantas, absolutamente 
deliciosas. Havia um whisky de malte divinal em 
garrafas redondas de barro que foi de beber e cho-
rar por mais. Foste muito bêbado, Carlos, para o 
telhado, tipo Tarzan, e, sinceramente, ainda hoje 
estou para saber como regressaste vivo. Jogaste 
futebol como poucos. Só não tiveste a sorte de um 
bom olheiro te observar, como muitos anos depois 
aconteceu com o Pauleta. Criavas jogadas por tua 
iniciativa própria, driblavas cheio de estilo e distri-
buías jogo com mestria nas zonas média e avança-
da onde eras craque. E quantas vezes finalizavas à 
baliza com chutos que eram balas! Foste jogador 
para ir longe num grande clube da então primeira 
divisão nacional ou até no estrangeiro, mas só a al-
guns a sorte bate à porta. E os sargos que pescavas 
à cana na zona de rebentação do Estradinho, lem-
bras-te? Que chapas tiravas da água que era de se 
te tirar o chapéu! Nunca faltou peixe aos teus pais 

lá em casa, o que era uma grande ajuda para o or-
çamento familiar nos tempos difíceis que corriam.  
Também me lembro com saudade que na caça de 
mergulho poucos te ganhavam. Mergulhavas ao 
peixe e ias na boa em apneia aos vinte metros de 
profundidade. Que fôlego tinhas! Como esquecer-
-me das “africanadas” que fizemos a mergulhar na 
Boca de São Pedro, nos Fenais da Luz, aos encha-
réus! Mergulhávamos no marulho a quatro metros 
de profundidade e debaixo de água ainda tínhamos 
que penetrar num túnel de cinco metros de fundu-
ra nadando na horizontal até conseguirmos arpoar 
o peixe que se encostava ao medonho paredão do 
fundo e depois era sair dali e voltar à superfície 
contrariando a força do peixe grado que puxava 
em sentido contrário … e sempre a aguentar o ar. 
Chegados à superfície, era a força da maré que nos 
trazia para cima da rocha. O mar revolto enchia a 
enseada – lembras-te, Carlos? – e nele vínhamos à 
boleia como a fazer carreira, atirávamos a boia do 
peixe para terra e, com puxadas de mestre de quem 
na rocha nos esperava, éramos içados em frações 
de segundo que faziam a diferença entre a vida e 
a morte. Que malucos fomos! … Ai se os nossos 
pais soubessem! … Que açoites levaríamos! Olha, 
Carlos, deixo-te estas recordações em jeito de ami-
zade. Lembrar é sempre bom, porquanto o presen-
te é feito de passado. Depois, incerto 
de haver futuro – a morte está logo ali 
abaixo da Boca de São Pedro – fica 
esta oferta de resquícios que se foram 
e que tristemente jamais voltarão. 

joÃo gAgo DA câmArA

triplex bastante acolhedora 
numa parte da cidade muita 
procurada. com todos os ser-
viços pertos de si e o parque 
jarry. boa oportunidade.

villeray - 7840 st-dominique                     

Vendido

grande duplex 2X51/2 com ga-
ragem e subsolo, perto da rua 
sherbrooke e todos os servi-
ços. Possibilidade de fazer um 
bachelor.

Mercier - 3705 Pierre-bernard

luxuoso condo com 3 quar-
tos e 3 casas de banho. com 
acabamentos sensacionais e 
condo de alta qualidade. tem 
terraço to topo da casa.

Esta linda casa situada em val 
des brises oferece uma luxuo-
sa casa aberta. Podem vir visi-
tar esta casa, é um verdadeiro 
sonho.

lindo 4plex localizado numa 
área muito procurada, casa em 
bom estado, ideal perto de ser-
viços e transportes, inquilinos 
de confiança!

3plex! Propriedade ideal para 
ocupante proprietário e/ou in-
vestidor, perto de serviços e 
transportes públicos, inquili-
nos fiáveis. Boa oportunidade.

novo projeto localizado perto 
do metro iberville, condos de  
luxo e dando uma excelente 
visibilidade com um preço in-
crível!

triplex num canto na rua clark 
muito prestigiosa com 3 quar-
tos e 2 no subsolo. Esta casa 
está à sua espera...

Vendido

rosemont - 6974, 30e avenue                                                       novo no mercado
st-hubert - 1761 rua charles

villeray - 8605 rua clark

duvernay (laval)
2965 av. des aristocrates

villeray - 7004 rua des Écores                                             nOvO PrOjEtO - 3 condos
villeray - 7126 av. louis-hébert

20 anos de experiência para melhor Vos serVir
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A minha avó ficou significa-
tivamente melhor imediata-
mente após josé remover a 
feitiçaria através da sua boca. 
aquelas coisas que os mé-
dicos não conseguiram en-
contrar através da tomografia 
computadorizada foram ca-
pazes de encontrar e se livrar 
dela. graças a josé eu posso 
aproveitar da minha avó por 
muito mais tempo. coelho

Eu tenho a minha 
vida renovada fi-
sicamente, emo-
cionalmente e fi-
nanceiramente.

Ele mudou a mi-
nha vida, remo-
vendo a bruxaria 
feita por me des-
truir.

vidal



A minha consulta foi confidencial. Eu 
tirei uma foto, uma parte de sua roupa 
e o nome da mulher que queria nos 
separar. Obrigado josé por removê-
-la de nossas vidas.

Melo

Estamos comemorando a perda de lucros 
de nossa empresa faz parte do passado 
graças aos rituais de sorte de josé.

família acevedo

a minha família está novamente 
unida por causa do josé. O tra-
balho que josé fez foi incrível. 
Ele me prometeu e não mentiu 
para mim.

gomes

tive a sorte de encontrar alguém das mi-
nhas próprias terras (aveiro) depois senti 
que a tinha perdido devido a circunstân-
cias e fofocas. com lágrimas nos olhos, 
fui ver josé e ele resolveu o meu proble-
ma.

Oliveira

A minha avó ficou significa-
tivamente melhor imediata-
mente após josé remover a 
feitiçaria através da sua boca. 
aquelas coisas que os mé-
dicos não conseguiram en-
contrar através da tomografia 
computadorizada foram ca-
pazes de encontrar e se livrar 
dela. graças a josé eu posso 
aproveitar da minha avó por 
muito mais tempo. coelho
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criSe do brexit Poderá AFectAr oS AçoreS?
A saída do reino Unido da União europeia 

poderá causar problemas nos Açores? A 
dúvida paira em vários sectores de atividade 
dos Açores, com especial incidência nos empre-
sários ligados ao turismo. À semelhança do que 
acontece a nível nacional, onde existem apreen-
sões face a todos os cenários possíveis, o sector 
do turismo poderá ser o mais atingido, especial-
mente o Algarve e a madeira, que vivem muito 
à base do mercado inglês.
Nos Açores o mercado emissor do 

Reino Unido também é representa-
tivo, mas não tanto como aquelas 
duas regiões, sendo o nosso sétimo 
país emissor. Em 2017 os Açores 
tiveram 20.039 hóspedes do Reino 
Unido, nada comparado com os 86 
mil da Alemanha ou os 50 mil dos EUA. De Ja-
neiro a Novembro de 2018 registaram-se 51 mil 
dormidas nos Açores de hóspedes do Reino Uni-
do, mais 10% do que no mesmo período de 2017, 
representando um peso de apenas 3% no conjunto 
dos países emissores para a nossa região. Se hou-
ver uma queda, como é previsível com o Brexit, 
poderá afectar de algum modo o turismo açoria-
no, mas os operadores têm mais receio dos efei-
tos via Algarve e Madeira. De acordo com alguns 
empresários contactados pelo nosso jornal, caso o 
Algarve e Madeira sejam bastante afetados, o mais 
provável é que os dois destinos possam baixar pre-
ços e entrar num circuito de promoções, para col-
matar a perda e atrair mais mercados, o que poderá 
trazer complicações para os Açores em termos de 
competitividade. Quanto às relações comerciais, 

os Açores não serão afetados, já que estas rela-
ções são praticamente inexistentes. Em 2016 im-
portámos de Inglaterra produtos da indústria de 
moagem, óleos, produtos de perfumaria, viaturas, 
tractores, partes e acessórios, no valor de 2,6 mi-
lhões de euros, nada comparado com a Espanha, 
de onde importamos 45 milhões de euros. Ao con-
trário, exportamos para o Reino Unido em 2016 
apenas açúcares e produtos de confeitaria. A fes-

ta do transporte aéreo poderá aca-
bar com o Brexit O Director-geral 
do ACI Europe, Olivier Jankovec, 
citado em comunicado da organi-
zação, comentou que os dados de 
Novembro mostram que o transpor-
te aéreo de passageiros “continua a 
desafiar um ambiente geopolítico e 

económico crescentemente desafiador”, mas que 
“a festa poderá estar a acabar em breve”. A jus-
tificar o seu prognóstico, Olivier Jankovec apon-
tou a uma quase estagnação na Zona Euro, “com 
a confiança económica actualmente num mínimo 
de quatro anos”, a par de uma abrandamento tam-
bém da economia mundial. O Diretor-geral do 
ACI Europe acrescenta que sendo certo que essa 
conjuntura se faz sentir apenas no transporte aé-
reo de mercadorias, “não há dúvida que os níveis 
de procura de tráfego de passageiros vão sentir os 
efeitos em algum momento”. Olivier Jankovec de-
fende que o “risco mais imediato” é o Brexit sem 
acordo entre o Reino Unido e a União Europeia, 
dizendo que a perspetiva é “um congelamento da 
capacidade” aérea nos aeroportos dos países da 
União Europeia, em modalidades ainda por defi-

nir. O Executivo acrescenta que os aeroportos do 
Reino Unido serão os mais penalizados mas “mui-
tos outros” na União Europeia também vão sofrer, 
“especialmente na Irlanda e Espanha, bem como 
aeroportos regionais noutros países que dependem 
do tráfego com o Reino Unido”. Aeroporto de P. 
Delgada com crescimentos mais fracos O ACI in-
dicou que os aeroportos do Grupo 1 (mais de 25 
milhões de passageiros por ano), no qual se inclui 
Lisboa, tiveram um aumento de passageiros em 
5,5% em Novembro, sobressaindo Antalya, com 
+25,9%, Moscovo Sheremetyevo, com +19,5%, 
Londres Stansted, com +8,7%, Roma Fiumicino, 
com +8,5%, e Madrid Barajas, com +8,2%. Os 
aeroportos do Grupo 2 (com dez milhões a 25 mi-
lhões de passageiros por ano), onde o ACI inclui 
o Porto, o aumento médio foi de 9,2% e os aero-
portos que tiveram crescimentos mais fortes foram 
Berlim Tegel, com +47%, Kiev, com +33%, Vie-
na, com +24,2%, São Petersburgo, com +18,1%, 
e Dusseldorf, com +17,8%. O crescimento médio 
dos aeroportos do grupo 3 (com cinco milhões a 
dez milhões de passageiros por ano), onde o ACI 
inclui Faro, foi de 5,9%, com realce para os au-
mentos em Sevilha, com +20%, em Tessalónica, 
com +16,4%, em Faro, com +15,8%, Cracóvia, 
com +15,7%, e Heraklion, com +15,6%. Para os 
aeroportos mais pequenos, com menos de cinco 
milhões de passageiros por ano (grupo 4), onde in-
clui Funchal e Ponta Delgada, o ACI indicou que 
teve o crescimento médio mais fraco do mês, em 
4,9%, e que os aumentos mais fortes foram 553,3% 
em Trapani, 550% em Foggia, 366,7% em Taran-
to, 252,4% em Mikonos e 132,5% em Kutaisi.
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carnEirO: Carta	Dominante:	a	Estrela,	que	significa	Proteção, 
Luz. Amor: Cuidado com os amores que só causam sofrimento 
e dor. Pense mais em si. Saúde: Tenderá a ter dores de cabeça. 
Vigie a tensão arterial. Dinheiro: Período favorável no que 

concerne a situação laboral. Poderá vir a receber benefícios.
Números da Sorte: 01, 08, 10, 14, 19, 22

tOurO: Carta	Dominante:	Rainha	de	Copas,	que	significa	Amiga	
Sincera. Amor: Dedique mais tempo à sua família e à pessoa 
amada pois eles sentem a sua falta. Saúde: Poderá ser afetado 
por dores musculares. Dinheiro: este período será caracterizado 

por	 dúvidas	 profissionais	 que	 poderão	 fazê-lo	 tentar	 ser	 mais	 contido	
relativamente aos seus gastos. Números da Sorte: 05, 15, 20, 28, 35, 39

gÉMEOs:	 Carta	 Dominante:	 O	 Dependurado,	 que	 significa	
Sacrifício Amor: Afaste-se da rotina com a pessoa amada. opte 
por fazer aquela viagem há muito planeada. Saúde: Atravessa um 
período regular a este nível, sem sobressaltos nem surpresas. 
Dinheiro: Poderá, em breve, ver os seus objetivos alcançados. 

Números da Sorte: 19, 24, 26, 38, 39, 42

caranguEjO: Carta	Dominante:	Valete	de	Paus,	que	significa	
Amigo, Notícias inesperadas. Amor: Não se deixe levar por 
pensamentos negativos, melhores tempos virão. Saúde: Fase de 
fadiga excessiva. Descanse mais. Dinheiro: Não seja demasiado 

autoconfiante	 neste	 domínio,	 pois	 as	 coisas	 podem	 não	 correr	 como	 o	
previsto. Números da Sorte: 03, 09, 15, 18, 27, 29

lEãO: Carta	Dominante:	o	Papa,	que	significa	Sabedoria.	Amor:	
neste	 momento	 estará	 mais	 confiante	 e,	 por	 isso,	 encontrará	
facilmente um clima de equilíbrio nas suas relações. Saúde: 
Dinheiro: Boas perspetivas avizinham-se a este nível, por 

isso	 defina	 cuidadosamente	 os	 seus	 objetivos	 e	 empenhe-se	 na	 sua	
concretização. Números da Sorte: 18, 25, 29, 33, 36, 39

virgEM:	Carta	Dominante:	10	de	Copas,	que	significa	Felicidade.	
Amor: A sua facilidade de comunicação e o à-vontade com 
que aborda as pessoas e as situações traduzem-se num clima 
tranquilo na vida sentimental. Saúde: encontra-se num momento 

favorável, mas em que cometerá alguns excessos.  Dinheiro: Aposte na 
projeção	profissional	e	poderá	alcançar	os	seus	objetivos,	mas	não	gaste	
demasiado. Números da Sorte: 01, 09, 11, 28, 31, 34

balanÇa: Carta	Dominante:	Rainha	de	Espadas,	que	significa	
Melancolia, Separação. Amor: Surgirão ótimas oportunidades 
para o compromisso afetivo. Poderá encontrar um novo amor 
ou	 solidificar	 o	 atual.	 Saúde:	 Possíveis	 problemas	 no	 sistema	
nervoso poderão deixá-lo inquieto, seja mais otimista!

Números da Sorte: 08, 16, 33, 38, 42, 46

EscOrPiãO:	Carta	Dominante:	8	de	Ouros,	que	significa	Esforço	
Pessoal. Amor: Serão vividos nesta fase muitos momentos de 
harmonia familiar e sentimental. Saúde. Não apresenta quaisquer 
motivos de preocupação neste plano. Dinheiro: Dê um passo de 

cada vez e alcançará os seus objetivos.
números da Sorte: 2, 4, 7, 12, 16, 17

sagitáriO: Carta	Dominante:	O	Eremita,	que	significa	Procura, 
Solidão. Amor: uma paixão atual poderá acabar com o passar 
do tempo, mas não se preocupe pois haverá ótimas novidades a 
nível afetivo no futuro. Saúde: Gozará de grande vitalidade neste 

período. Dinheiro: Siga os conselhos de peritos antes de iniciar algum 
negócio, não se atire de cabeça sem avaliar as consequências. 
Números da Sorte: 14, 26, 28, 31, 37, 42

caPricórniO: Carta	 Dominante:	 3	 de	 Paus,	 que	 significa	
iniciativa. Amor: Não confunda os seus sentimentos e pense muito 
bem antes de assumir uma relação. Saúde: A sua alimentação 
deverá ser um pouco mais equilibrada. Dinheiro: Não se exceda 

nas suas compras, pois não está no momento indicado para o fazer. 
Números da Sorte: 13, 19, 24, 29, 35, 36

aquáriO:	 Carta	 Dominante:	 A	 Força,	 que	 significa	 Força,	
Domínio. Amor: Não deixe que a criatividade e a imaginação 
desapareçam da sua relação afetiva, cultive-as constantemente. 
Saúde: Poderá sofrer de algumas dores de rins. Dinheiro: é 

provável	que	tenha	de	enfrentar	alguns	problemas	financeiros,	mas	tudo	
se resolverá. Números da Sorte: 14, 27, 30, 34, 36, 38

PEiXEs: Carta	 Dominante:	 o	 Imperador,	 que	 significa	
Concretização. Amor: Visite com maior regularidade os seus 
familiares mais próximos. Saúde: Poderá sofrer de algumas 
dores de pernas e musculares. Dinheiro: Cuidado com os gastos 

inesperados,	planifique	muito	bem	as	suas	despesas.	
Números da Sorte: 02, 25, 29, 30, 34, 42

linha aberta: 514 790.0251
publicidade: 514 366.2888

domingo dAS 16h àS 18h
5877 PAPineAu, montreAl, qc

ProdutorA
roSA VeloSA

Ano noVo, ProblemAS VelhoS
estamos todos cheios de entusiasmo e 

bons propósitos para o Ano Novo, pres-
supondo que nos trará energia para arran-
carmos, como se costuma dizer, com uma 
vida Nova, mas continuam a perseguir-nos 
problemas que se arrastam e nos deixam jus-
tificadamente duvidosos e hesitantes quanto 
ao futuro imediato.
Certo é que as mensagens próprias da época,
que nos chegaram com grande abundância, es-

tavam todas recheadas de optimismo e é natural 
que assim seja, o contrário é que seria para es-
tranhar…
Para os líderes da sociedade, nos seus vários 

níveis, é obrigatório puxar os seus concidadãos 
para diante e para cima, promovendo boas expec-
tativas, deveras mobilizadoras. Mas nem sempre 
a anterior prestação dos próprios, no desempe-
nho das suas responsabilidades, dá razões sólidas 
para tanta ambição. Veja-se, por exemplo, o que 
se passa no domínio europeu. Por estes dias, o 
Parlamento Britânico vai finalmente votar sobre 
o acordo para a saída do Reino Unido da União 
Europeia. Tudo indica que o voto será negativo, 
precipitando o país numa crise política, social 
e institucional de consequências imprevisíveis. 
Agora se percebe o empenho da Primeira Minis-
tra em evitar uma tal votação, de modo que tudo 
pudesse ficar confinado ao segredo dos gabine-
tes, em Bruxelas e em Londres, como tem sido 
usual, pelo menos desde os tempos do fracasso da 
projectada Constituição Europeia… A tal se opu-
seram o Parlamento e também o Poder Judicial, 
forçando um debate público e o funcionamento 
dos mecanismos da democracia representativa. 
Está visto que a saída da UE se tornou quase 
impossível para os países membros, tantos são 
os laços e as interdependências entre os mesmos 
estabelecidos ao longo das décadas de funciona-
mento da União… Há pelos vistos nas Ilhas Bri-
tânicas uma corrente de opinião suficientemente 
radicalizada para correr o risco da ruptura, até 
mesmo sem qualquer acordo. Mas os seus próce-
res parecem estar a abrir uma verdadeira boceta 
de Pandora, que pode até vir a resultar na disso-
lução do Reino Unido, com a saída da Escócia e 
do Ulster, onde a opção pela permanência na EU 
se afigura maioritária, ficando esse afinal reduzi-
do assim à Inglaterra, designação que em Portu-
gal continua a ser aliás comum, vinda talvez dos 
tempos do tratado de aliança entre os dois países, 
de há mais de seis séculos. Será ainda no res-
caldo do Brexit que se vão processar as eleições 
para o Parlamento Europeu. É difícil imaginar 
enquadramento menos propício! A escolha dos 
candidatos em cada um dos estados membros e 
a campanha eleitoral serão inevitavelmente afec-
tadas pelo ambiente geral europeu, que se pode 
prever bastante cheio de pessimismo e confusão. 
E a designação já feita das pessoas a apresen-
tar pelos chamados Partidos Europeus, que aliás 
disso só têm o nome, como preferidos para o 
cargo de Presidente da Comissão Europeia, per-
derá qualquer sentido face aos novos desafios a 
enfrentar, o maior dos quais é a sobrevivência 
da União. Esta está muito fragilizada e não pode 
por isso manter-se no seu topo o registo de conti-
nuidade burocrática que os ditos designados cla-
ramente personificam. Quero com isto dizer que 
se impõe uma nova arrancada para o Projecto 

Europeu, valorizando os seus conteúdos huma-
nísticos, de respeito dos direitos humanos e de 
solidariedade interna e para o exterior. Ora, os 
últimos anos têm sido marcados por outros ob-
jectivos e os resultados, em termos de desafecta-
ção dos cidadãos e até descrença, estão à vista de 
todos. Em Portugal, os números são expressivos 
e concludentes: de 1989 para 2014, os votantes 
nas eleições para o Parlamento Europeu caíram 
de 4,15 milhões para 3,33 milhões. Mais signifi-
cativa ainda é a quebra de votantes nos partidos, 
digamos, mais europeístas (PS, PSD E CDS), 
que passam de 3,13 milhões para 1,94 milhões. 
Só à sua conta a ex-PAF entre 2009 e 2014 perde 
meio milhão de votos, correspondente a mais de 
um terço dos seus apoiantes, e passa de 1,43 mi-
lhões para 0,91 milhões de votos. (Retiro estes 
números do interessante artigo de Nuno Garou-
pa, no Público de 3 de Janeiro corrente.) Ou seja: 
enquanto a construção europeia se apresentou 
como um instrumento de progresso e de justiça 
social, a adesão dos cidadãos foi forte e gerou-se 
à volta dela um verdadeiro entusiasmo. Na sua 
fase mais recente, disciplinadora e até punitiva, 
coincidindo com a crise do euro, em boa parte 
derivada da desordem e ganância bancárias, a 
atitude dos mesmos cidadãos altera-se. Surge en-
tão o discurso populista, enganador mas eficaz, 
de tal modo se mostraram pouco empenhados e 
incompetentes, na solução dos problemas reais 
das pessoas, os dirigentes europeus e nacionais. 
Afirmando-se continuadores da linha política 
dos Fundadores, que é urgente revalorizar, eles 
na realidade dela abjuraram em favor das teses 
correntes do capitalismo 
neo-liberal. E ainda se 
espantam por os eleitores 
lhes voltarem as costas, 
afundando os respectivos 
partidos políticos!
(O Autor, por opção pes-

soal, não respeita o assim 
chamado Acordo Ortográ-
fico.)

joÃo BoSco
motA AmArAl

MEdiuM africanO
Todos os problemas têm uma solução,

todos as doenças têm cura, curandeiro espíritual competente.
Resolver	problemas	como:		amor,	infidelidade,	negócio,	de-

pressão, justiça, impotência sexual, exames.
retorno imediato do ser amado.

curo vícios (drogas, tabaco, álcool).

sr. chEik OuMar
438-221-3607

cOnsulta à distância rEsultadOs ráPidOs E garantidOs
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há bAr e bAr — e dePoiS há o cellA
Na madalena, extremo ocidental do Pico, 

ancorou um barco, acostou uma baleia, 
rolou uma pipa, caiu uma pedra do céu ou nas-
ceu um vulcão de madeira? tudo isso só que 
em forma de bar, o cella, vencedor de um “’ós-
car” internacional de edifício do ano. Até já lhe 
chamaram o bar mais bonito do mundo.
Imagine-se o quadro: pés assentes numa ilha vul-

cânica dominada pelo negro da rocha, uma mon-
tanha de 2351 metros nas costas, outra ilha salpi-
cada de verde na frente (olá Faial), um sol tímido 
de Abril a confortar a pele, um mar azul-turquesa 
aqui, azul-petróleo ali, uns rostos de pedra que 
nos fixam, militantes — e de repente uns pingos 
de chuva, quase profética, a caírem sobre nós e 
sobre as tamargueiras meio despidas. Por uns se-
gundos, deixamo-nos estar imóveis, com vonta-
de de cristalizar o momento. Se por maldade nos 
obrigassem agora a abandonar o Pico, só por este 
instante já teria valido a pena termos aguentado a 
travessia marítima (via São Jorge) que nos deixou 
com o estômago ligeiramente às voltas. 

Despertamos do devaneio, ligamo-nos de novo 
ao mundo, viramo-nos para trás e damos de caras 
com um barco encalhado em terra. Ou será antes 
uma baleia? Uma pipa de vinho, quem sabe? Um 
vulcão? Uma pedra que caiu do céu, um óvni? Ou 
um pouco disto tudo? Houve aqui uma intenção, 
é claro — “várias características do ambiente es-
tão presentes na arquitetura do edifício (…) [que] 
atua como uma escultura gigante, feita sob me-
dida para a sua localização”, lê-se na descrição 
do projeto —, mas o Cella Bar muda de figura 
dependendo dos olhos que olham para ele. O que 
não muda é a estupefação (ou será encantamen-
to?) quando se percebe que as fotografias também 
pecam por defeito. 
Em Fevereiro de de 2016, o portal de arquitetura 

Archdaily pôs o Cella Bar nas bocas do mundo, 
ao atribuir-lhe o prémio Edifício do Ano 2016, 
na categoria Hospitalidade. As imagens do bar da 
Barca, na Madalena, correram a Internet e alimen-
taram ilusões (e discussões): seria o lugar assim 
tão perfeito? Agora que aqui estamos, meio-dia 
em ponto, confirmamos que melhor seria quase 
impossível. A paisagem faz muito, quase tudo, 
mas a intervenção arquitetónica soube trazê-la 
para a sua forma e também para o interior do bar, 
de onde se continua a avistar sem pudor todo o 
enquadramento natural. Entremos para tirar as dú-
vidas, se é que ainda as temos. 
Recebe-nos Filipe Paulo, um dos sócios do Ce-

lla Bar. Abre-se a porta e estamos na garrafeira, 
onde nas estantes de madeira clara repousam re-

ferências da ilha e de fora dela: há aqui vinhos do 
Pico, pois então! (Curral Atlântis, Isabella Proi-
bida, Vinhas de Lava, Frei Gigante, Azores Wine 
Company), mas também das restantes regiões 
vinícolas portuguesas, com maior destaque para 
o Alentejo e o Douro, e ainda alguns espuman-
tes, champanhes e Porto. Vendem-se à garrafa e 
alguns a copo. Numa das três ou quatro mesas que 
se contam neste espaço, duas mulheres, estran-

geiras, experimentam um vinho da ilha. À nossa 
frente, as escadas que levam ao andar superior, 
onde mora o “restaurante de tapas”, como Filipe e 
Fábio gostam de lhe chamar. “Somos um bom bar 
com coisas para comer, e não um mau restaurante, 
como já nos chamaram”, ri-se Filipe Paulo.
Antes de subirmos, porém, viramos à esquerda e 

de novo abrimos a boca de espanto. A sala do bar 
propriamente dito é rasgada por janelas ondulan-
tes que trazem para dentro o assombro paisagísti-
co de que há pouco falávamos. É como se estivés-
semos a espreitar o mundo pela escotilha de um 
barco — e esse, visto daqui, é o mesmo mundo de 
mar turquesa aqui e azul-petróleo ali, do Faial lá 

na frente, das rochas negras que se espalham sem 
regra, da dança das gaivotas, do mesmo sol tímido 
de Abril, só os pingos de chuva é que já não caem. 
Inteiramente forrado a madeira — “isto era a co-

fragem, era para ser revestido, mas depois gos-
támos e deixámos ficar”, explica Filipe —, o bar 
tem pequenas mesas redondas, cadeiras azuis, 
meia dúzia de candeeiros de pé alto, caras discre-
tas esculpidas nalgumas traves (da autoria de Pau-
lo Neves, que também assina os rostos de pedra 
de que há pouco falávamos). A decoração fica-se 
por aqui, não precisa de mais nada, o resto é lite-
ralmente paisagem. Abre-se uma porta e é o mar, 
às vezes demasiado próximo. Agora que aqui es-
tamos, de novo no exterior, Filipe explica-nos al-

guns dos detalhes do projeto, que tem a assinatura 
do arquiteto Fernando Coelho (a decoração de 
interiores, já agora, ficou a cargo de Paulo Lobo).
O Cella Bar é constituído por dois volumes dis-

tintos. “Havia a casa original, de basalto, onde 
hoje está o restaurante. Quisemos dar-lhe um 
acrescento mais orgânico, a projetar o futuro, e 
foi assim que nasceu este corpo, onde está o bar”, 
aponta Filipe. Para este novo volume, foi escolhi-
da a madeira de criptoméria, por ser “a que mais 
se adapta às condições”. “Levou tratamento, cla-
ro, mas a ideia foi usar materiais naturais e depois 
deixar que eles ganhem a sua vida própria”, narra 
Filipe. 
Subimos ao andar de cima, mas ainda não é agora 

que olhamos a sério para a sala do restaurante. A 
esplanada em deck exerce um poder de atração ao 
qual não se resiste. O Cella abriu a 23 de Junho de 
2015, mas as obras duraram mais ou menos dois 
anos. “E foram polémicas”, nota Fábio Matos. “O 
Pico é protegido, quando as pessoas começaram 
a ver este volume aqui a crescer, desconfiaram”, 
recorda Filipe. “E houve até um abaixo-assinado 
para parar a obra e uma queixa-crime por suspei-
tas de favorecimento na altura do licenciamento”, 
completa Fábio.
O prémio do Archdaily, e consequentemente o 

aumento do número de turistas na ilha também 
por causa do Cella, ajudou a serenar os ânimos. “É 
claro que um bar na Madalena ser uma referência 
internacional põe as pessoas a olharem para nós 
com mais carinho”, comenta Filipe. E acrescenta 
que se nota que “algumas prioridades já estão in-
vertidas”: “Antes as pessoas vinham ao Pico com 
o objetivo principal de escalar a montanha. Agora 
já aqui aparece quem tenha vindo para conhecer o 
Cella. E isso enche-nos de orgulho.”
É chegada a hora de nos sentarmos à mesa para 

pôr à prova a mão de Luís Moisão, alentejano de 
Beja a viver há alguns anos nas ilhas, para a cozi-
nha. Filipe reforça a ideia de que o Cella tenta ofe-
recer “um serviço descontraído mas profissional”. 
Somos cinco à mesa e os donos do bar tomaram a 
liberdade de pedir porções para partilhar, de modo 
a que fiquemos a conhecer mais referências da 
carta. Para entrada, temos queijos (das ilhas, natu-
ralmente), ovos mexidos com farinheira, morce-
la e linguiça do Pico, umas deliciosas gambas ao 
alho (12€). “Do mar” provámos polvo assado no 
forno (18€), tenro e muito saboroso, e “Da terra” 
experimentámos o bife à Cella (16€). Confirma-
mos: o serviço é despretensioso, mas praticamen-
te irrepreensível. Já estamos com o estômago a 
pedir tréguas, mas informam-nos que à mousse de 
chocolate (4,50€) é proibido resistir. Só dizemos 
isto: vale a pena fazer o esforço. 

Sandra Silva costa
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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

iGreja

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

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

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença grave

- Invalidez
- vida

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

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

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

mercearias

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

anedotas da maria rosa

renoVações

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 DIFícIl
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A Voz DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA

7
1

6

39 2

6

5

6

6

7

4
3

8

58 anos 
ao 

serviço
dos 

nossos 
leitores

e clientes

cOntributO Para O lar
Numa certa tarde, batem à porta e o dono da casa vai 
abrir:
- Bom tarde, desejava contribuir para o lar de 3º idade?
- Claro que sim! esperem só um bocado que eu vou bus-
car a minha sogra!

SAltA!
Num avião estão recrutas de paraquedas que estão a fa-
zer o seu primeiro salto. No meio deles, haviam alguns 
que	ficavam	com	medo	e	deixavam	de	querer	saltar.	Ape-
sar dessa situação, o instrutor acabava por os empurrar 
sempre	para	 fora	do	avião.	Mais	 perto	do	 fim	da	 lição,	
quando faltavam dois, o penúltimo acaba por dar imensa 
luta, mas isso não impediu o instrutor de o empurrar tam-
bém para fora. o último recruta acaba por rir às gargalha-
das e o instrutor vira-se e pergunta:

- Tu achas que a covardia é engraçada?

o recruta responde:
- Não, mas esse era o piloto - e o recruta salta.

cAÇA PAlAvrAS | corPo HUmANo

CeBoLA
BiCARBoNATo
GeRGeLiM
AZeiTe
CANeLA
ViNAGRe
CRAVo
ALHo

AçÚCAR
CoLoRAu
CuRRy
CHiLLi
LouRo
CAMoMiLA
MeNTA 
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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

AgeNDA comUNItárIA

jAntAr nA apc
Sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019, ementa:Sopa, 
carapau grelhado com molho a espanhola/batatas/sa-
lada ou carne de porco a alentejana, batata e salada, 
sobremesa. Só servimos leitão com reserva prévia. DJ 
xMen e eddy Sousa e surpresas. Reserve! Conceição: 
514 255-4849; Vergílio 514 709-7868; A.P.C.: 514 844-
2269 ou Facebook

enviar os seus comunicados por facebook na conta do 
Sylvio Martins ou por email: pub@avozdeportugal.com

algarvE
sagrEs quintinha

3 vivendas(9 suites), piscina, 
perto das praias.

2500m2, livres para construir. 
Casa mobilada, inclui móveis e 

electrodomésticos.
Bom preço.

Montreal 514-344-1517
manuelamendonca@gmail.com

Vende-se

Padeiro ou assistente de padeiro para começar ime-
diatamente. experiência mínima necessária, o treina-
mento será fornecido. Posição de 40 horas disponível. 
Turno da noite, salário negociável com base na expe-
riência. Entre em contato com 514-903-5103

trabalhadOr dE 
ManutEnÇãO dE uM PrÉdiO

Procurando por um trabalhador generalista para uma 
posição de tempo integral para pequenos reparos.

tarEfas E rEsPOnsabilidadEs:
Pequenas carpintarias, pequenas reparações, 

reparações, pintura, etc. 
Muito bom salário para candidato experiente.

qualidadEs E habilidadEs nEcEssárias:
-Motivado e pronto para trabalhar.
-Bem saúde e boa condição física.

-Fácil de trabalhar sozinho
Para descobrir mais: 

info@royalwestmount.com ou 514-937-5357

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 
27 de janeiro de 2019 às 14h na Missão de Nossa Se-
nhora de Fátima em Laval e às 16h na Missão de Santa 
Cruz. Visto que o Sr. António Duarte Amaral deu a sua 
demissão de não continuar com a Romaria em 2019; e 
como ninguém se apresentou para o lugar de mestre; 
eu, João Vital, no mês de outubro de 2018 apresentei-
-me	 no	 jornal	A	Voz	 de	Portugal	 confirmando	 ,	 que	 o	
antigo Mestre continuaria como Mestre responsável do 
grupo Romeiros do Québec, verdadeiramente já me co-
nhecem desde 2001 até 2009. Peço por favor a pre-
sença 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 companhia de São José e 
com  Nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria San-
tíssima. Todos são bem-vindos, bem-haja.
Para alguma informação especial contactar o Mestre 
dos Romeiros João Vital Tel.: 514-971-1688. 

Mestre dos Romeiros João Vital

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

PrEcisa-sE dE 
EMPrEgadO(a)s

Para sErviÇO aO cliEntE 
a tEMPO Parcial 

Ou intEirO.
disPOnibilidadE iMEdiata

cOntatar Maria
Para a EntrEvista: 
514 677-2918
PrEcisa-sE dE uM

cOzinhEirO/grElhadOr
Para grElha

dE carvãO 
PEiXE E carnE.

sálariO dE 25$/hOra
cOntatar fErnandO 

514 449-5717

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.

Maria jOsÉ MEdEirOs
 1936-2019

Faleceu em Montreal a 15 de 
janeiro de 2019, Maria José 
Medeiros com a idade de 82 
anos, natural da Lombinha 
da Maia, São Miguel, Açores, 
esposa do sr. João Raposo 
Pacheco. Deixa na dor seu es-
poso,	seu	filho	Tony	Pacheco,	
familiares e amigos.

Centro funerário:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon E., Mtl
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins

o velório será quarta-feira 23 
janeiro das 19h às 22h e quinta das 14h às 17h e das 
19h às 22h. o funeral será sexta-feira às 10 horas na 
igreja Santa Cruz. Vai a sepultar no cemitério Côte-des-
-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na 
dor. Bem-haja.

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

Precisa-se de uma 
senhora para fazer 

limpeza de uma casa, 
2 vezes por semana, 

segunda-feira e 
quinta-feira.

jovem e 
energética.

514-291-7623

cAiSSe deSjArdinS PortugueSA
o prazo das bolsas de estudo oferecidas pela Caisse 
Desjardins Portuguesa foi prolongado para o dia 15 de 
fevereiro de 2019.

jAntAr no centro Anjou
Sexta-feira 25 de janeiro 2019, haverá para jantar.
Polvo a moda açoreana (20) ou Bitoque (16)
Sopa, sobremesa e café
Benvindo a todos e bon apetito!
ligar para josé costa: 514-812-7617

cASA doS AçoreS do quebeque
jantares à sexta-feira, são todos bem-vindos.
25 de janeiro de 2019 às 19h. a ementa é: sopa de 
carne; carne guizada ou peixe vermelho, batata co-
zida e salada; sobremesa e café/chá.
reserve o seu lugar caq: 514-388-4129 ou Paula 
ferreira: psilvaferr@gmail.com
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montreal, mais uma vez 
e desta feita impecavel-

mente, apresenta no Palácio 
dos congressos de montreal,  
e isto até ao 27 de janeiro,  a 
sua 76ª exposição da indústria 

automóvel, um certame que nos deixa perple-
xos ao vermos a que ponto a indústria se re-
veste de novo, ano para ano, trazendo-nos as 
mais recentes inovações, quer a nível eletró-
nico, estético e convencional. carros lindíssi-
mos, carros para todos os gostos, carros para 
todas as bolsas. estamos presentemente numa 
revolução ambiental e na qual a industria au-
tomóvel se propõe contribuir oferecendo-nos 
não importa qual o preço 42 modelos elétri-
cos, híbridos e a hidrogénio, aqui presentes 
neste salão, prevendo-se mesmo um cresci-
mento monstruoso nos próximos anos.
Por outro lado os carros utilitários, recreativos 

e desportivos cada vez estão mais impressionan-

tes, dotados de uma aerodinâmica excecional, 
com umas linhas bem demarcadas onde o clás-
sico contracena com o desportivo numa origina-
lidade de um conforto extraordinário onde não 
falta toda uma gama de sistemas eletrónicos para 
melhor nos podermos orientar na sua pilotagem.
 Neste Salão serão apresentados pela primeira 

vez ao público 50 novos modelos. Faça uma vi-
sita ao Salão do Automóvel e não se iniba em 
desmistificar qualquer dúvida que possa ter 
numa eventual compra desta ou daquela mar-

ca. Foi o que fizemos eu e o meu amigo Sylvio 
Martins e a sua máquina fotográfica mais uma 
vez, mais um ano, trazendo-vos às paginas de A 
VOZ de PORTUGAL, uma reportagem e uma 
curta análise deste SALÃO do AUTOMÓVEL 
de MONTREAL.
Como vem sendo hábito neste Salão Automóvel 

a CAA-Québec põe à vossa disposição, para um 
ensaio gratuito, 12 modelos de carros elétricos 
e híbridos entre os quais BMW i3, BMW 530ex 
drive, CHEVROLET Volt EV, CHEVROLET 
VOLT, HONDA Clarity Hibride Recarregável, 
HYUNDAI Ionique elétrico, HYUNDAI KONA 

elétrico, KIA Niro PHEV, MITSUBISHI Outlan-
der PHEV, NISSAN Leaf ,VOLKSWAGEN e-
-Golf e VOLVO XC60 .
Evidentemente que seria quase impossível des-

crever tudo o que vimos, mas deixe-me dizer-
-lhe que pelo menos uma quinzena mereceram 
a nossa atenção. Caso do BUGATTI CHIRON 
o qual serão construídos apenas 500 unidades e 
os quais serão vendidos por apenas... 5 milhões 

de dólares cada bólide. Antoine Bassette, piloto 
quebequense que em 2014 nos apresentou o seu 

HélDer DIAS

o Futuro é hoje
SAlão internAcionAl do AutomóVel de montreAl
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FELINO cB7, vem este ano com o mesmo, mas 
desta feita o FELINO cB7R, um bólide extraor-
dinário adaptado para as estradas com um motor 
V8 e os seus 700 cavalos, reproduzidas somente 
10 unidades a um preço de 350 mil dólares cada. 
Ainda falando do mesmo estilo, das mesmas li-
nhas sofisticadas e desportivas vem este KOE-
NIGSEGG AGERA RS, da coleção de Oliver 

Benloulou. Uma pequena nota sobre este bólide, 
que possui presentemente o record de velocidade 
em quatro rodas (para um modelo de produção) 
de 447.19 Km/h!
Ainda que por estranho pareça a TOYOTA SU-

PRA 2020 está de volta e é lindíssima, com um 
estilo desportivo, este novo recém nascido da 

Toyota foi apresentado ao público pela primeira 
vez no Salão do Automóvel de Detroit e agora 
em Montreal, este exemplar tem um motor de 
seis cilindros em linha com 335 cv.
Mas a imaginação vai mais longe e deixe-me 

dizer-lhe que a MAZDA tem uma variedade in-
crível da sua linha Mazda 3... como este MA-
DZA 3 2019, dotado de uma tração integral e 
de um motor SKYACTIV-X, o qual reduzirá de 
uma forma notória o consumo de gasolina, não 
prejudicando no entanto a sua performance. De-
senhado a mais fina e prometedora das linhas 
de um carro altamente desportivo, aparece-nos 
este HYUNDAI LE FIL ROUGE, um carro de-
senhado e que veio para marcar a era da marca 
Coreana. Mas, é evidente que fazer uma esco-
lha aqui no Salão se torna bastante difícil pois a 
diversidade é muita, mas deixe-me anunciar-lhe 
os vencedores de 2019 na categoria de viatura 
canadiana e da viatura utilitária canadiana, eleita 
pela Associação dos Jornalistas do Automóvel 
do Canada: 
melhor viatura compacta 2019 no Canadá , KIA 

Forte, melhor viatura grande formato 2019, Kia 
Stinger, melhor viatura intermediária de Luxo 
2019, Mercedes-Benz E 400 4matic, melhor via-
tura Grande Formato de Luxo 2019, Volvo V90 

R-Design, melhor viatura de performance 2019 
Mazda MX-5, melhor utilitário compacto 2019 
Hyundai Kona, melhor utilitário intermediário 
2019 Mazda CX-9, melhor utilitário interme-
diário de luxo 2019 Infiniti QX50, melhor ca-
mioneta 2019 Ford F 150 Diesel, melhor viatura 

elétrica 2019 Chrysler Pacifica Hybrid e melhor 
viatura elétrica de luxo 2019 Jaguar I-Pace.
 Na Zona performance não deixe de admirar 

todo o trabalho e dedicação no intuito de mostrar 
a cada fan a arte deste mundo maravilhoso do 
automóvel.
 Subaru, Honda, Toyota, Hyundai, Lexus, 

BMW, Volvo, Mitsubishi, Infiniti, Ford, Che-
vrolet, Nissan e todos os outros aí estarão para 
vos receber de braços abertos. Se vive ou vai a 
Toronto não deixe de ir à exposição Automóvel 
no dia 13 de fevereiro pois aí poderá assistir, ao 
vivo, ao lançamento do monolugar da equipa 
RACING POINT F1 e onde estarão presentes os 
seus dois pilotos para a época 2019 na Fórmula 
1, o mexicano SERGIO PEREZ e o canadiano 
LANCE STROLL.
Faça uma visita ao “Salão do Automóvel de 

Montreal”, A VOZ  de PORTUGAL deseja-
-lhe um bom salão e boa sorte na escolha do 
seu carro.
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cláSSico de olhoS PoStoS nAS bAlizAS
colocA Fc Porto nA FinAl dA tAçA dA ligA

os dragões venceram o Benfica e estão na final da Taça da Liga. A outra meia-final entre 
Sporting e Braga joga-se esta quarta-feira. veja os golos e os principais lances.

O FC Porto venceu (3-1) esta noite o Benfica na 
primeira meia-final da Taça da Liga e assegurou 
a presença na final da prova. Brahimi, Marega e 
Fernando Andrade marcaram os golos dos dra-
gões. Rafa ainda empatou na primeira parte para 
as águias. O primeiro jogo das meias-finais da 
Taça da Liga começou a todo o gás. Nos primei-
ros dois minutos, duas oportunidades flagrantes 
para cada lado. Marega foi o primeiro a ameaçar, 
depois de um remate de Brahimi. O guardião en-
carnado, Svilar, evitou o primeiro golo do jogo. 
Na resposta, o Benfica conquistou um canto. Na 
conversão da meia-lua, os encarnados podiam ter 
inaugurado o marcador mas Vaná protagonizou 
uma excelente defesa. O jogo começou em alta 
rotação e o ritmo não abrandou. Sem grande jogo 
a meio campo, o contra-ataque era a arma de am-
bas as equipas. Mas o mais eficaz foi o FC Porto, 
que chegou ao primeiro aos 24 minutos. Marega 
arrancou pela direita, fez um primeiro remate, 
Svilar defendeu para a frente e Brahimi, na marca 
de penálti, inaugurou o marcador. O Benfica não 
se encolheu e continuou a procurar os lances de 
contra-ataque. A estratégia, estudada no Seixal, 
deu frutos. Pizzi serviu Seferovic na área. O suíço 
faz um primeiro remate e na recarga Rafa introdu-
ziu a bola na baliza. O lance suscitou dúvidas por 
eventual mão de Seferovic. Carlos Xistra foi aler-
tado pelo VAR e foi ver as imagens, validando o 
golo. O jogo estava eletrizante e na resposta, o FC 
Porto voltou a colocar-se em vantagem. Marega 
apontou o segundo dos dragões. Brahimi levantou 
a cabeça e colocou a bola nos pés de Corona. O 
mexicano num toque deu a bola ao maliano que 
não perdoou na marca de penálti.

o lANce DA PolémIcA
Antes do intervalo, o Benfica conseguiu marcar 

mas o lance foi invalidado. O FC Porto perdeu a 
bola a meio-campo, após um canto, e a equipa de 
Bruno Lage aproveitou. Seferovic isolou Rafa e 
na cara de Vaná serviu Pizzi que introduziu a bola 
na baliza. O lance foi anulado por Carlos Xistra, 
que foi consultar as imagens do videoárbitro e 
concluiu que havia fora de jogo. O lance mereceu 
fortes protestos por parte do banco encarnado. 
Na segunda parte, o jogo começou com uma 

grande oportunidade para o Benfica empatar. Se-
ferovic rematou mas a bola passou muito perto do 
poste direito de Vaná. O jogo mantinha o ritmo 
eletrizante do primeiro tempo. Pouco depois, os 
dragões conquistaram um canto. Alex Telles colo-
cou a bola na área e Rúben Dias fez um corte ma-
gistral, evitando o festejo de Pepe. Logo a seguir, o 
Benfica voltou a assustar a baliza de Vaná. André 
Almeida conseguiu centrar com a pressão de vá-
rios adversários, descobrindo João Félix na marca 
de penálti mas a jóia do Seixal falhou o remate e 
a bola perdeu-se pela linha final. Aos 70 minutos, 
nova grande oportunidade para o FC Porto. Mare-
ga, numa jogada idêntica a tantas outras, isolou-

-se pela direita e cruzou para a área onde estava 
Soares. Rúben Dias cortou em cima da linha de 
golo, evitando o terceiro para a equipa de Sérgio 
Conceição, numa altura em o Benfica estava por 
cima. Os últimos dez minutos do encontro ficaram 
marcados pela pressão encarnada, que chegou por 
diversas vezes à baliza de Vaná, mas com pouco 
perigo. Já faltavam as pernas aos jogadores de 
Bruno Lage e os dragões aproveitaram. O reforço 
Fernando Andrade isolou-se depois de um passe 
de Soares pela esquerda e aumentou a vantagem, 
colocando um ponto final nas aspirações do Ben-
fica. O ex-Santa Clara estreou-se a marcar pelos 
azuis e brancos. O árbitro Carlos Xistra deu ainda 
seis minutos de descontos mas o resultado não se 
alterou nos momentos finais da partida. O FC Por-
to chega à final da Taça da Liga, onde irá defrontar 
o vencedor da outra meia-final entre o Sporting e 
o Braga, que se joga esta quarta-feira, às 14h45.



Fc Porto e SPorting Podem eStAr
imPlicAdoS no cASo doS emAilS

 P j v E d
1-liverpool 60 23 19 3 1
2-Man. city 56 23 18 2 3
3-Tottenham 51 23 17 0 6
4-Chelsea 47 23 14 5 4
5-Arsenal 44 23 13 5 5
6-Man. united 44 23 13 5 5
7-Watford 33 23 9 6 8
8-Wolverhampton 32 23 9 5 9
9-Leicester City 31 23 9 4 10
10-West Ham 31 23 9 4 10
11-everton 30 23 8 6 9
12-Bournemouth 30 23 9 3 11
13-B&H Albion 26 23 7 5 11
14-Crystal Palace 22 23 6 4 13
15-Southampton 22 23 5 7 11
16-Burnley 22 23 6 4 13
17-Newcastle 21 23 5 6 12
18-Cardiff City 19 23 5 4 14
19-Fulham 14 23 3 5 15
20-Huddersfield	 11	 23	 2	 5	 16

Inglaterra
PremIer league

campeonatos europeus - classificação

 P j v E d
1-juventus 56 20 18 2 0
2-napoli 47 20 15 2 3
3-internazionale 40 20 12 4 4
4-Milan 34 20 9 7 4
5-Roma 33 20 9 6 5
6-Lazio 32 20 9 5 6
7-Atalanta 31 20 9 4 7
8-Sampdoria 30 20 8 6 6
9-Parma 28 20 8 4 8
10-Fiorentina 27 20 6 9 5
11-Torino 27 20 6 9 5
12-Sassuolo 26 20 6 8 6
13-Cagliari 21 20 4 9 7
14-Genoa 20 20 5 5 10
15-udinese 18 20 4 6 10
16-SPAL 2013 18 20 4 6 10
17-empoli 17 20 4 5 11
18-Bologna 14 20 2 8 10
19-Frosinone 10 20 1 7 12
20-Chievo 8 20 1 8 11

 P j v E d
1-Paris sg 53 19 17 2 0
2-lille 40 21 12 4 5
3-Lyon 37 21 10 7 4
4-Saint-étienne 36 21 10 6 5
5-Strasbourg 32 21 8 8 5
6-Montpellier 32 20 8 8 4
7-Marseille 31 20 9 4 7
8-Nice 31 21 8 7 6
9-Rennes 30 21 8 6 7
10-Bordeaux 28 20 7 7 6
11-Stade de Reims 28 21 6 10 5
12-Nimes 26 20 7 5 8
13-Toulouse 25 21 6 7 8
14-Nantes 23 21 6 5 10
15-Angers 23 20 5 8 7
16-Caen 18 21 3 9 9
17-Amiens 18 21 5 3 13
18-Dijon 17 20 4 5 11
19-Monaco 15 21 3 6 12
20-Guingamp 14 21 3 5 13

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. dortmund 45 18 14 3 1
2-b. München 39 18 12 3 3
3-B. M´gladbach 36 18 11 3 4
4-RB Leipzig 31 18 9 4 5
5-e. Frankfurt 30 18 9 3 6
6-Wolfsburg 28 18 8 4 6
7-Hertha BSC 27 18 7 6 5
8-Hoffenheim 25 18 6 7 5
9-W. Bremen 25 18 7 4 7
10-B. Leverkusen 24 18 7 3 8
11-Mainz 24 18 6 6 6
12-Schalke 04 21 18 6 3 9
13-SC Freiburg 21 18 5 6 7
14-F. Düsseldorf 21 18 6 3 9
15-FC Augsburg 15 18 3 6 9
16-Stuttgart 14 18 4 2 12
17-Hannover 96 11 18 2 5 11
18-FC Nürnberg 11 18 2 5 11

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 46 20 14 4 2
2-atlético Madrid 41 20 11 8 1
3-Real Madrid 36 20 11 3 6
4-Sevilla 33 20 9 6 5
5-Alavés 32 20 9 5 6
6-Getafe 31 20 8 7 5
7-Real Betis 29 20 8 5 7
8-Real Sociedad 26 20 7 5 8
9-Valencia 26 20 5 11 4
10-Levante 26 20 7 5 8
11-eibar 25 20 6 7 7
12-Girona 24 20 5 9 6
13-espanyol 24 20 7 3 10
14-Athletic 23 20 4 11 5
15-Leganés 22 20 5 7 8
16-Valladolid 22 20 5 7 8
17-Celta de Vigo 21 20 5 6 9
18-Rayo Vallecano 20 20 5 5 10
19-Villarreal 18 20 3 9 8
20-Huesca 11 20 2 5 13

eSPanha
lIga Santander

o SL Benfica voltou a reagir à detenção de 
rui Pinto e volta a associar o Fc Porto 

ao pirata informático português detido ontem 
na Hungria. Desta vez, os encarnados não 
acusam somente o clube portista, colocando 
também o Sporting cP como um dos cúmpli-
ces do processo de roubo e divulgação do cor-
reio eletrónico da SAD encarnada.
leIA o comUNIcADo Do Sl BeNFIcA:
«FACTOS QUE FALAM POR SI!

1 – O Sport Lisboa e Benfica foi vítima de rou-
bo de toda a sua correspondência eletrónica pri-
vada. Poucos dias depois da célebre reunião do 
Altis, entre os Diretores de Comunicação do FC 
Porto e do Sporting Clube de Portugal, o fruto 
desse roubo viria a ser exibido no Porto Canal 
pelo Diretor de Comunicação do FC Porto. Nes-
sa mesma altura, amigos de infância e univer-
sidade do hacker ontem detido passaram a ser 
figuras em destaque no Porto Canal, onde os 
emails do Sport Lisboa e Benfica eram semanal-
mente exibidos de forma truncada e manipulada.
2 – Posteriormente, essa difusão era, de forma 

organizada e criminosa, ampliada pelo blogue 
“Mercado de Benfica” e por blogues afetos a 
uma conhecida empresa de comunicação con-
tratada pela anterior direção do Sporting Clube 
de Portugal. A partir do momento em que, por 
decisão do Tribunal da Relação do Porto, o Porto 
Canal foi proibido de fazer essa divulgação, pas-
saram a ser esses blogues a difundir em primeira 

mão os emails obtidos ilicitamente.

3 – O Tribunal da Relação do Porto deliberou 
pela proibição imediata da divulgação crimino-
sa dos emails por parte do Porto Canal. A ERC 
(Entidade Reguladora da Comunicação Social) 
condenou o Porto Canal e o Diretor de Comuni-
cação do FC Porto, dando como provado a de-
turpação e manipulação da informação constante 
dos emails. E no âmbito da justiça criminal, o 

mesmo Diretor de Comunicação do FC Porto foi 
constituído arguido pelos crimes de divulgação 
de correspondência privada e ofensa a pessoa 
coletiva, e toda a administração do FC Porto, 
com o seu presidente à cabeça, foram também 
constituídos arguidos pelo crime de ofensa a pes-
soa coletiva. Existindo neste momento mais de 
uma dezena de processos judiciais interpostos 
pelo Sport Lisboa e Benfica.
4 – Demonstrando estarmos perante uma rede 

criminosa altamente organizada e profissional, 
ao longo destes meses assistimos a um trabalho 
minucioso de divulgação de emails. Mais recen-
temente, outras entidades e instituições, entre 
elas prestadores de serviços jurídicos ao Sport 
Lisboa e Benfica, foram também vítimas de vio-
lação e divulgação da sua correspondência pri-
vada, eliminando em definitivo a tese de que o 
roubo dos emails poderia ter origem interna no 
nosso clube.

fiOrEntina E EMPOli trOcaM dE jOgadOrEs
Empoli e fiorentina anunciaram o acordo para 
uma troca de guarda-redes. O guardião dra-
gowski, 21 anos, ruma de florença a Empoli, en-
quanto terracciano, com 28 anos, faz o percurso 
inverso.
Ambas as cedências são de cariz temporário, com 

o guardião polaco a ter a hipótese de somar minutos 
na época, uma vez que não tem sido mais que uma 
sombra de Alban Lafont na equipa viola.
Já Terracciano, que conta apenas com 11 jogos 

realizados pelo empoli nos últimos dois anos, procu-
ra também ter os minutos. Perspetiva-se, ainda as-
sim, vida complicada para o italiano, porque Lafont 
tem estado muito bem desde que chegou, vindo do 
Toulouse. Ambas as equipas vivem fases negativas, 
uma vez que o empoli está apenas um lugar acima 
da linha de água, enquanto a vizinha Fiorentina, que 
tinha como objetivo um lugar europeu, se encontra 
no 10º posto da tabela.

cristianO rOnaldO
nO tribunal dE Madrid
cristiano ronaldo deslocou-se a Madrid, para 
comparecer em tribunal. O internacional portu-
guês declarou-se culpado de quatro crimes de 
fraude fiscal.
o capitão da seleção nacional apresentou-se na 

capital espanhola acompanhado da namorada, Gior-
gina Rodriguez.
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EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
Man. united - Paris SG 12/02  15:00 06/03  15:00
Roma - fc Porto 12/02  15:00 06/03  15:00
Tottenham - B. Dortmund 13/02  15:00 05/03  15:00
Ajax - Real Madrid 13/02  15:00 05/03  15:00
Lyon - Barcelona 19/02  15:00 13/03  15:00
Liverpool - B. München 19/02  15:00 13/03  15:00
A. Madrid - Juventus 20/02  15:00 12/03  15:00
Schalke 04 - Man. City 20/02  15:00 12/03  15:00

1-Paços Ferreira 40 17 13 1 3 25 6
2-FC Famalicão 37 17 11 4 2 24 12
3-Estoril Praia 30 17 9 3 5 28 17
4-Benfica B 28 16 8 4 4 20 14
5-Académica OAF 27 17 8 3 6 21 20
6-Penafiel 26 17 8 2 7 23 20
7-Mafra 25 17 7 4 6 23 21
8-FC Porto B 24 17 7 3 7 21 23
9-Farense 23 17 6 5 6 23 19
10-Varzim 22 17 6 4 7 17 20
11-Leixões 21 17 6 3 8 15 17
12-V. Guimarães B 20 17 5 5 7 19 22
13-Ac. Viseu 19 16 5 4 7 15 22
14-Cova da Piedade 17 17 4 5 8 11 25
15-Sp. Covilhã 16 17 4 4 9 16 25
16-UD Oliveirense 16 17 3 7 7 16 24
17-Braga B 16 17 5 1 11 19 22
18-Arouca 15 17 3 6 8 18 25

  P J V E D GM GS

1-fc porto 46 18 15 1 2 38 11
2-Benfica	 41	 18	 13	 2	 3	 38	 17
3-Braga	 40	 18	 12	 4	 2	 35	 17
4-Sporting	 38	 18	 12	 2	 4	 35	 19
5-belenenses sad 29 18 7 8 3 23 18
6-V.	Guimarães	 28	 18	 8	 4	 6	 22	 18
7-moreirense 28 18 9 1 8 19 23
8-portimonense 27 18 8 3 7 26 28
9-rio ave 21 18 5 6 7 27 30
10-Santa	Clara	 21	 18	 6	 3	 9	 26	 28
11-Marítimo	 20	 18	 6	 2	 10	 12	 21
12-Nacional	 19	 18	 5	 4	 9	 19	 33
13-V.	Setúbal	 19	 18	 5	 4	 9	 17	 21
14-Tondela	 19	 18	 5	 4	 9	 23	 27
15-Boavista	 16	 18	 4	 4	 10	 12	 21
16-desp. aves 15 18 4 3 11 20 32
17-feirense 14 18 2 8 8 11 24
18-Chaves	 12	 18	 3	 3	 12	 13	 28

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Nacional 0-3 Braga

Chaves 1-4 FC Porto
V. Guimarães 0-1	Benfica

Belenenses SAD 2-2 Tondela
Sporting 2-1 Moreirense
Santa Clara 0-1 Marítimo
Desp. Aves 2-1 V. Setúbal
Boavista 0-2 Portimonense

Rio Ave 0-0 Feirense

taÇa da liga - MEias finais

2019/01/22	 Benfica	1-3 FC Porto
2019/01/23 Braga 14:45 Sporting

taÇa dE POrtugal - MEias finais
      1ª mão 2ªmão
Benfica-Sporting 06/02  20:45 02/04 
fc Porto-braga 26/02  20:15 02/04

Fenerbahçe - Zenit 12/02  12:55 21/02  12:55
Rennes - Real Betis 14/02  12:55 21/02  15:00
Slavia Praha - Genk 14/02  12:55 21/02  15:00
Rapid Wien - inter 14/02  12:55 21/02  15:00
olympiacos - Dynamo Kyiv 14/02  12:55 21/02  15:00
FK Krasnodar - Leverkusen 14/02  12:55 21/02  15:00
Lazio - Sevilla 14/02  12:55 20/02  12:00
Galatasaray - Benfica 14/02  12:55 21/02  15:00
BATe Borisov - Arsenal 14/02  12:55 21/02  12:55
FC Zürich - Napoli 14/02  15:00 21/02  12:55
Club Brugge - Salzburg 14/02  15:00 21/02  12:55
Malmö - Chelsea 14/02  15:00 21/02  15:00
sporting - Villarreal 14/02  15:00 21/02  12:55
Plzen - Dinamo Zagreb 14/02  15:00 21/02  12:55
Celtic - Valencia 14/02  15:00 21/02  12:55
S. Donetsk - e. Frankfurt 14/02  15:00 21/02  12:55

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

19ª joRnADA
28/01 Marítimo 12:00 Rio Ave
  Tondela 14:00 Desp. Aves
  Moreirense 14:00 Nacional 
 Feirense 16:15 V. Guimarães
29/01 Portimonense 14:00 Chaves
30/01	Benfica	16:15 Boavista
  Braga 16:15 Santa Clara
  V. Setúbal 16:15 Sporting
  FC Porto 16:15 Belenenses SAD

lIgA: A ANálISe DA 18.ª jorNADA

tudo iguAl do toPo Ao Fundo
A 18.ª jornada da liga não trouxe mudan-

ças significativas na classificação geral. 
Com maior ou menor dificuldade, os quatro 
primeiros venceram e deixaram tudo igual, 
enquanto que na cauda da tabela o Desporti-
vo de Chaves ficou ligeiramente mais só. Pelo 
meio, nota para o Portimonense que começa 
a ameaçar intrometer-se na luta pela europa.
A ronda abriu com uma sexta-feira gorda. Na 

Madeira, o Sporting de Braga bateu o Nacional 
por 3-0 e segue firme na perseguição a FC Porto 
e Benfica. Pouco depois, os campeões nacionais 
foram a Trás-Os-Montes golear o lanterna ver-
melha por 4-1 - Soares esteve em destaque ao 
marcar um hat-trick - e mantiveram a diferença 
para os principais perseguidores.

Às 21h15, o segundo «round» entre Benfica e 
Vitória de Guimarães voltou a terminar com a 
vitória das águias. Um golo tardio de Seferovic 
mostrou que os encarnados não estão dispostos a 
perder terreno na luta pelo título. Por sua vez, o 
clube minhoto foi ultrapassado pelo Belenenses 
no 5.º lugar. Curiosamente a formação de Silas 
foi das primeiras a entrar em campo - ou lamaçal 
face às condições do relvado do Jamor - diante 
do Tondela (2-2). Não foi uma partida bem joga-
da, mas teve emoção: quatro golos, uma revira-
volta e um penálti falhado. Os beirões somaram 
um ponto e alcançaram Nacional e Vitória de Se-
túbal na classificação.
Do Jamor a jornada seguiu para Alvalade. O 

Sporting bateu o Moreirense (2-1) e colocou fim 
a uma série de dois jogos sem vencer na Liga. O 

leão não foi brilhante, mas cumpriu e continua a 
prolongar o sonho (ou utopia) de terminar a pro-
va no primeiro lugar. Já os cónegos continuam 
confortáveis com 28 pontos - os mesmos de V. 
Guimarães .
O sábado fechou nos Açores com dérbi insular. 

Graças a um golo de Joel, o Marítimo saiu a sor-
rir. Terceira vitória consecutiva para o conjunto 
de Petit que já está no 11.º lugar, cinco pontos 
acima do primeiro clube em zona de descida. O 
Santa Clara, 10.º na tabela, prolongou o ciclo ne-
gativo: não vence desde 22 de dezembro.

O domingo começou com um duelo entre o 
Desportivo das Aves e o Vitória de Setúbal. Na 
estreia de Augusto Inácio, os avenses voltaram 

aos triunfos e agudizaram o período negro dos 
sadinos. Os homens de Lito Vidigal somaram 
dois pontos em sete partidas.
Quem também segue numa situação desconfor-

tável é o Boavista que voltou a perder em casa, 
desta feita frente ao Portimonense. Um bis de 
Wellington resolveu a partida e deixou os algar-
vios a apenas dois pontos do quinto posto. A Eu-
ropa pode muito bem não ser uma miragem. Os 
axadrezados, por seu turno, tem o antepenúltimo 
classificado a apenas um ponto.
A ronda fechou em Vila do Conde com o duelo 

entre Rio Ave e Feirense (0-0). Um jogo pouco 
interessante, no qual as duas equipas prolonga-
ram para dois meses a série sem triunfos. Os fo-
gaceiros continuam em zona de descida, os vila-
condenses seguem em 10.º.

REsUlTADos
FC Famalicão 0-0 Farense

Cova da Piedade 1-0 Guimarães B
Braga B 3-1 Paços Ferreira
FC Porto B 2-0 estoril Praia

Leixões 2-1	Benfica	B
Ac. Viseu 1-1 Sp. Covilhã

Arouca 2-0	Penafiel
Mafra 2-0 Varzim

Académica oAF 1-0 uD oliveirense

19ª joRnADA
28/01 V. Guimarães B 10:00 Mafra
  P. Ferreira 12:00 Académica oAF
		 Penafiel	14:00 FC Famalicão 
  uD oliveirense 15:30 Ac. Viseu 
29/01 Farense 10:00 FC Porto B 
  estoril Praia 11:00 Braga B
  Varzim 11:00 Leixões
30/01	 Benfica	B	11:00 Arouca
06/02 Sp. Covilhã 12:00 Cova da Piedade

SP. brAgA: duAS noVidAdeS noS
eleitoS PArA A meiA-FinAl dA tAçA dA ligA

Abel Ferreira, treinador do Sp. Braga, 
chamou 20 jogadores para o jogo diante 

do Sporting, das meias-finais da Taça da Liga. 
Na convocatória dos minhotos, destaque para 
os regressos de Xadas e marcelo goiano, fute-
bolistas que falharam o último encontro fren-
te ao Nacional.
Em sentido contrário, Ailton lesionou-se e não 

entra nas opções de Abel tal como Palhinha, que 
está cedido pelo Sporting. Matheus, Fransérgio 
e Ricardo Ferreira também estão com limitações 
físicas e não entram nas contas para o duelo des-

ta quarta-feira.
Sp. Braga e Sporting defrontam-se esta quarta-

-feira às 14h45, no Estádio Municipal de Braga.
coNvocADoS:
guarda-redes: Marafona, Tiago Sá;
Defesas: Esgaio, Goiano, Sequeira, Pablo, Raúl 

Silva, Bruno Viana;
médios: Ryller, Novais, Murilo, Horta, Eduar-

do, Claudemir;
Avançados: Wilson, Xadas, Paulinho, Fábio 

Martins, Trincão e Dyego Sousa.
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