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agarraram o leão à Taça
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Câmbio do dólar canadiano
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vai a eleições

“sem

progressos” no combate à corrupção

O

setor público português é percecionado
como mais corrupto do que o das Bahamas, caindo um lugar no índice da Transparência Internacional que afunda o Brasil.
A subida de um ponto no Índice de Perceção
da Corrupção (CPI na sigla inglesa) relativo a
2018, onde obtém um resultado de 64 pontos,
não foi suficiente para melhorar a posição relativa de Portugal face ao ano anterior e puxá-lo
para a média da Europa Ocidental. Pelo contrário: o país recuou uma posição nesta lista com
180 países, caindo para a 30.º posto.
Abaixo das Seicheles e das Bahamas; imediatamente acima do Brunei e de Taiwan. É este
o lugar do setor público português na mais recente edição deste estudo anual realizado desde
1995 pela organização anticorrupção Transparência Internacional, divulgado esta terça-feira,
29 de janeiro. A escala oscila entre zero (altamente corrupto) e 100 pontos (altamente íntegro), resultante de 13 indicadores e avaliações
de peritos em cada país.
O líder da Transparência e Integridade (TI-PT), a associação que representa em Portugal
esta ONG com sede na Alemanha, destacou que
“desde 2012 que Portugal está parado a meio da
tabela europeia, sem progressos reconhecíveis
no combate à corrupção”. Assinala que “a política vigente continua a ser a de tentar mascarar
a realidade, em vez de enfrentá-la”, culpando
todos os quadrantes políticos com responsabilidades governativas nos últimos anos.
É crucial que o combate à corrupção esteja
no centro da discussão pública e que todos os
candidatos às eleições europeias, regionais da
Madeira e legislativas se comprometam com
reformas claras e específicas de combate à
corrupção. João Paulo Batalha, presidente da
Transparência e Integridade:
“A acumulação de escândalos de falta de ética
na vida pública, a inoperância de uma Comissão para a Transparência no Parlamento que em
três anos ainda não produziu resultados ou as
tentativas de controlo político sobre os Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério
Público são a tradução prática de uma falta de
vontade política que é evidente e reconhecida
pelos observadores externos que compõem este
índice”, resumiu João Paulo Batalha, citado
numa nota de imprensa divulgada pela instituição.
E no arranque de um ano com três eleições e

que pode abrir um novo ciclo político em Portugal, o responsável da TI-PT alertou que o país
“não será imune à degradação das democracias
que se verifica a nível global se não agir para
preservar as suas instituições”. “É crucial que o
combate à corrupção esteja no centro da discussão pública e que todos os candidatos às eleições europeias, regionais da Madeira e legislativas se comprometam com reformas claras e
específicas de combate à corrupção”, acrescentou.
Liderança nórdica e
nova “luz verde” em Angola
No ranking de 2018, a Dinamarca consegue
tomar a dianteira da perceção da transparência
(IPC 88), aproveitando a descida de dois pontos
da Nova Zelândia, que ocupa agora a segunda
posição com 87 pontos. Somália, Sudão do Sul
e Síria ocupam o fundo de uma tabela que regista uma média global de 43 pontos e em que
dois terços dos países não chegam sequer a 50
pontos.
No restante universo lusófono, Cabo Verde
(45.º) continua a ser o mais bem posicionado,
mas o grande destaque vai para a queda de dois
pontos e nove posições (para 105.º) do Brasil,
num ano marcado pela eleição presidencial de
Jair Bolsonaro, que assentou grande parte da
vitoriosa campanha eleitoral precisamente no
tema da corrupção.
“A corrupção espalha-se muito mais facilmente onde as instituições democráticas são fracas
e, como temos visto em vários países, onde
políticos populistas e antidemocráticos a usam
como tema para tirarem vantagem pessoal e política”, salientou a presidente da TI, Delia Ferreira Rubio, evidenciando “uma relação clara
entre a qualidade da democracia e a capacidade
de combater com sucesso a corrupção no setor
público”.
E depois de ter deixado a “lanterna vermelha”
da língua portuguesa à Guiné-Bissau no ano em
que João Lourenço sucedeu a José Eduardo dos
Santos no poder em Luanda, Angola voltou a
melhorar duas posições neste estudo (165.º),
ainda que a pontuação seja a mesma (IPC 19).
Em sentido inverso, Moçambique vê nesta última edição o “score” degradar-se de 25 para 23,
conduzindo à perda relativa de cinco posições,
para o 158.º posto.
Governo mede riscos de
corrupção nos decretos-lei
O Governo português vai avançar em fevereiro com um projeto-piloto de avaliação prévia
do impacto dos decretos-lei ao nível dos riscos
de corrupção, à imagem da análise que já é feita
atualmente em termos de género, nas pessoas
com deficiência ou nos custos para as empresas.
Como o Negócios escreveu na semana passada,
esta medida decorre de uma proposta apresentada ao Governo pelo Conselho de Prevenção
da Corrupção e numa altura em que o tema continua na ordem do dia. No discurso de abertura
solene do ano judicial, a procuradora-geral da
República sustentou que “não podemos ignorar
os resultados de múltiplos estudos de distintas
entidades que invariavelmente apontam para
estarmos longe de obtermos vencimento na luta
contra a corrupção”.
António Larguesa | Negócios
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Racismos

jorge correia

Recentes eventos no Bairro
da Jamaica no Seixal em Portugal despoletaram uma onda
de acusações e contra-acusações de racismo e
racistas. A situação é, contudo, mais complexa
do que isto. Houve exemplos de tudo, de excitação de comentários até contenção e temperança,
o que é bom, mas provavelmente não chega. O
problema tem múltiplas facetas.
Há efetivamente bolsas de comunidades de outras etnias que se formam onde a pobreza, material e de espírito (não me refiro à parte religiosa),
molda e mancha quem por ventura lá viva face
ao resto da sociedade onde se inserem. Isto verifica-se independentemente da etnia: basta ver
os bairros pobres em várias regiões de Portugal,
principalmente nas grandes cidades. Algumas
dessas bolsas de pobreza já existiam quando
começaram a ser povoadas por imigrantes, aumentando-lhes apenas o número e tornando mais
visível um fenómeno que se escondia por vezes
por vergonha. Reparem, aquilo que ficamos a
saber como problemas vêm essencialmente de
segundas e terceiras gerações de imigrantes, que
nasceram e cresceram num ambiente que os tenta à pergunta que todos nós também nos fazemos: porque aqueles “ali” têm o suficiente e até
o supérfluo, enquanto eu tenho que viver na penúria? É certo que a primeira geração, nascida e
crescida noutros tempos, principalmente primeira metade do século passado, jamais sentiram
esse contraste, que se baseava acima de tudo nas
origens aristocráticas, pois como bem sabemos,
muitos aristocratas em Portugal eram só de nome
e viviam também uma penúria franciscana. A
realidade, entretanto, alterou-se, e ainda que com
honesto esforço em criar melhores condições aos
seus descendentes, não houve espaço nem tem-

po para os preparar para uma realidade que nem
as primeiras gerações imaginavam. A sociedade
aqui talvez tenha falhado: um esquecimento do
assunto que levou a que este se desenvolvesse
sem orientação ou pelo menos prevenção. O insucesso escolar era uma das marcas evidentes,
tendo aí começado algumas das mais benéficas
e bem sucedidas intervenções, ainda que com
grandes dificuldades. Assim, esta discriminação
tem por base mais uma distinção socioeconómica do que propriamente racismo, que é uma
distinção superiorizando uma etnia em relação a
outra.
Desde que se deram os Descobrimentos, a Europa, na altura na liderança do desenvolvimento humano, viu os povos primitivos nas novas
terras como inferiores em cultura e conhecimento, chamando a si a “educação” desses mesmos
povos, muitas vezes feita de forma desastrosa,
como quase todas as grandes experiências de civilizações quando se deparam com algo inédito.
Acreditemos que as boas intenções estavam lá,
ainda que misturadas com muito oportunismo
e avidez de riquezas, que levariam por vezes à
coabitação de organizações de desenvolvimento
com o tráfico de escravos. Leiam livros descritivos dessas novas paragens e seus povos, anteriores ao século XX, e descobrirão com certeza os
mais interessantes comentários que levantariam
atualmente um coro de protestos como sendo racismo. Felizmente as mentalidades estão a modificar-se, ainda que lentamente. Acredito que
muitos daqueles escritores, levados pela curiosidade intelectual ao contacto com os novos povos, não hesitariam, hoje, a reescrever de uma
forma diferente, para melhor, o que viram nessas
suas explorações. Mas o que foi feito, está feito.

Não tem qualquer interesse em apagar a História,
mas sim aprender com ela e apagar sim as tentações em nos acharmos superiores por raça, sexo,
religião, cultura ou até desenvolvimento económico ou científico.
Criticar então a polícia gratuitamente, como já
vi em pessoa em Portugal, por exercer a sua autoridade, fomentando a desordem, o desrespeito
à autoridade, apenas estamos semeando caos. A
ninguém interessa a não ser a malfeitores. Do
que conheço de outros países e outros povos,
Portugal ainda é um dos países mais abertos.
É importante não deixarmos os azedumes das
nossas amarguras pessoais tomarem dimensões
desproporcionadas, de tal forma que em termos
coletivos tragam consequências deploráveis. Todos os interessados: governo, forças políticas,
sociedade portuguesa, minorias, forças de autoridade, devem redirecionar as suas energias para
o esforço sustentado de harmonização, analisar
racionalmente e livremente o que se passa na
sociedade e naquele evento em particular, com
autocrítica, para depois tomarem as medidas necessárias, eficientes e eficazes, para prevenir o
alastrar de ideias e ações menos felizes.
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24º

4ª-feira, 30 de Janeiro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s Up - Olhar a Moda
5:22 Literatura Aqui
5:50 Robôs Ameaçam Empregos
Sociedade Civil
6:53 Sónia Baptista
Filhos da Nação
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:27 Conta Um Conto
9:40 Conta Um Conto
9:54 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:58 Vitória Setúbal x Sporting
Liga NOS 2018/2019
15:56 Maternidade
16:48 Futsal: Jogo Amigável
Portugal x Brasil
18:44 A Cidade na
Ponta dos Dedos
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:13 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:03 1986
23:46 Fotobox
0:06 Marta Temido
Grande Entrevista
1:04 Tech 3
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal
5ª-feira, 31 de Janeiro
5:00 Marta Temido
Grande Entrevista
5:56 Sabedoria Popular
Sociedade Civil
6:59 Palavra aos Diretores
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 Conta Um Conto
9:39 Conta Um Conto
9:54 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:53 Viagens à Volta do Mundo!
Volta ao Mundo
14:08	O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:35 Maternidade
17:22 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:03 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:47 Madeira 600 Anos, História
21:14 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:01 1986
23:43 Fatura da Sorte
23:52 Grande Área
6ª-feira, 1 de fevereiro
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
6:00 Sociedade Civil

7:00 Zonas Oceânicas
Sem Oxigénio
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 Carlos Paião
Gramofone
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
sábado, 2 de fevereiro
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 João Moreira Salles
Afinidades
5:45 A Cidade na
Ponta dos Dedos
6:00 Sociedade Civil
7:15 Fotobox
7:30 Histórias de Mar
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 50 Graus
10:00 Aqui Portugal
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Zonas Oceânicas
Sem Oxigénio
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, 3 de fevereiro
1:30 Volta ao Mundo
1:45 As Rotas da Escravatura
2:45 A Essência
3:00 Bom Dia Portugal

aniversário dos
campinos do Ribatejo
nossa comunidade tradicionalmente é uma das
mais ricas de Montreal e é só
ver através do ano o que nós
conseguimos fazer, tal como festas, espetáculos,
teatros, artistas vindos de Toronto, de Portugal,
do Brasil e dos Estados Unidos.
Mas de vez em quando esquecemos os nossos grupos, e é importante de promovê-los, dar a conhecer
o que é ser português. Os Campinos do Ribatejo
foi fundado a 4 de outubro de 1994, onde nasceu

Portugal do Clube de Portugal que apresentaram
um espetáculo bastante apreciado por todos os presentes; depois foi a segunda apresentação, o grupo
dos jovens do rancho dos Campinos do Ribatejo.
Acho que toda a sala adorou ver a nossa juventude
continuar as nossas tradições e foi um lindo espetáculo, e vi alguns pais que estavam tão felizes de ver
o seu filho atuar, choravam de alegria. Foi mesmo
muito emotivo.
Houve o jantar com saborosas entradas, uma refeição bem equilibrada, bem feita e com muita
abundância, foi mesmo muito bom especialmente
a sobremesa. Na parte musical Licínio Ferraria, DJ/
cantor vindo de Portugal, nos encantou toda a noite

a primeira geração da escolinha do folclore e em
2013 veio a segunda geração composta dos filhos.
Sábado 26 de janeiro de 2019 foi mais um aniversário para este grupinho, já lá vão 24 anos ao serviço da comunidade. A noite iniciou-se com as boas-vindas da Sra. Nathalie Marques e o padre Adam
que abençoou o jantar e depois foi a apresentação
do primeiro “show”, o grupo folclórico Praias de

com boa música antigas com muitas valsas, tangos
e um bocadinho para todos os gostos, acho que um
mini DJ de lado que o ajudasse a meter algumas
músicas entretanto quando está descansar um bocadinho, ajudava a animação musical (houve um
momento durante a festa que não havia música de
ambiente). Parabéns a todo oselementos do rancho,
ao Paulo e Nathalie, foi mesmo memorável.

sylvio martins e fotos
de manuel neves

A

Visita do Dr. José Cesario na
Desjardins Caixa Portuguesa

Dr. José Cesário Deputado à Assembleia da República veio visitar a comunidade portuguesa de
Montreal. Ontem a sua primeira visita foi na Desjardins Caixa Portuguesa e que no mesmo tempo
recebeu o seu convite para a grandiosa festa do 60º aniversário da Caixa.
E, que ele está a organizar uma surpresa para a Caixa no aniversário de uma das mais antigas organização bancária portuguesa fora do país.
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Agenda comunitária

Caisse Desjardins Portuguesa

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

Benfica

O Clube Benfica informa que haverá uma assembleia
geral no dia 2 de fevereiro de 2019 às 17h na sua sede.

Casa

dos

Açores

do quebeque

Jantares à sexta-feira, são todos bem-vindos.
1 de fevereiro de 2019 às 19h. A ementa é: sopa Caldo verde; bacalhau ou lagarto (lombinhos de porco)
com batatas e legumes; sobremesa e café/chá.
Reserve o seu lugar CAQ: 514-388-4129 ou Paula
Ferreira: psilvaferr@gmail.com
A Casa dos Açores do Quebeque tem o prazer de
apresentar os membros do seu novo Conselho de
Administração assim como do novo Conselho Fiscal e de Deontologia devidamente em funções a partir de 2019.
Conselho de Administração:
Alfredo Ponte, presidente; Laura Ferreira, vice-presidente; Paula Ferreira, secretária; Lúcia Medeiros,
Tesoureira; Fernando Arruda, administrador; Teresa
Chaves, administradora; José Domingos Silva, administrador; António Calisto, administrador; Eduardo Leite, administrador.
Conselho Fiscal e de Deontologia:
Dr. António Cabral, Presidente; Gabriela Pacheco,
Secretária; Claurêncio Brum, Vogal.

Festa

de

São Valentim

Sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019, Ementa: sopa,
arroz de mariso com meia lagosta, sobremesa. Animação musical DJ Machado e o cantor César Russo.
Reserve! Conceição: 514 255-4849; Vergílio 514 7097868; A.P.C.: 514 844-2269 ou Facebook

Lindíssima Noite de Fado
no Estrela do Oceano

ética do Fado que “é preciso fazer silêncio para
apreciar toda as emoções do fado”, os artistas
continuaram a dar o seu melhor. O Luís DuarFado foi considerado te convidou o Eddy Sousa e o Paulo ferreira a
Património Oral e Ima- juntarem-se aos fadistas.
terial da Humanidade pela
UNESCO em novembro de
2011.
Sábado passado 26 de Janeiro o Restaurante Estrela do Oceano foi palco de uma noite de fado
com grandes fadistas de grandes vozes como
manda a tradição do fado.
A noite iniciou-se com a apresentação das boas
vindas pelo proprietário Alcindo Alves a todos
presentes, não faltando a presença do Cônsul-geral de Portugal em Montreal o Senhor António
Barroso. Eddy Sousa apresentou os Guitarristas
Luís Duarte e António Moniz, os fadistas Suzi O saboroso jantar de cinco estrelas foi serviSilva e Carlos Rodrigues que trouxeram a alma do em duas partes, as entradas, a sopa/salada
e a magia do fado e sobretudo um excelente re- foi servido na primeira parte do show, o prato
portório.
principal, sobremesa e café na segunda parte do
Foi sem dúvida uma noite incrível, não poderia show acompanhando o programa da noite. O
ser melhor num ambiente caloroso com exce- som esteve a cargo do DJ Xmen.
lentes apresentações de fado nas grandes vozes E assim foi, mais uma noite de sucesso entre
de Suzi Silva, Carlos Rodrigues e Luís Duarte, bons amigos, boa pinga, e excelente fado, não
mostrando-se confiantes e seguros perante uma podíamos pedir por mais. Haja saúde e gozem
sala esgotada com cerca de 90 pessoas, embo- a vida.
ra por momentos o público nem sempre sabe da
Francisca reis

O
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Verba
para

para

R$ 15

Carnaval cai

milhões (5,29 milhões cad)

Será que vai? Depois de edital sem interessados em patrocinar a folia, prefeitura reduz
valor para tentar atrair empresas para bancar os custos. Envelopes devem ser abertos 6/2

S

em um interessado na primeira chamada, a Prefeitura de São Paulo baixou de
R$ 19,5 milhões para R$ 15 milhões o valor mínimo para quem
quiser patrocinar o Carnaval de
rua de São Paulo. O novo edital
deve ser aberto no dia 6 de fevereiro.
Nesse novo processo, a prefeitura se coloca como a organizadora
do evento, por meio da Secretaria
de Subprefeituras, oferecendo a
infraestrutura de saúde, banheiros
químicos, segurança, limpeza, além
de colaboradores para o trabalho
de staff. A verba a ser obtida com o
patrocínio deve ser para pagar esses
serviços.
O vencedor do pregão será aquele
que oferecer o maior valor. Quem
vencer poderá exibir sua marca em
banners nos banheiros químicos,
nos paineis de programação, além

de ter a exclusividade de venda de -Carnaval (23 e 24 de fevereiro) e
produtos de sua marca nos eventos. vão até o fim de semana de 9 e 10
O valor mínimo do novo edital é de março.
igual ao pago em 2018. Em entre- Neste ano, novas vias foram inserivista à “Folha de S.Paulo”, o prefeito Bruno Covas (PSDB) disse que,
se não houver interessados novamente, a prefeitura bancará a realização do evento.
Vencedora do ano passado, a
Dream Factory, enfrentou problemas. O principal foi a morte do
estudante Lucas Antônio Lacerda
Silva, 22 anos, eletrocutado na rua
da Consolação ao encostar em um
poste de semáforo usado como fonte de energia para uma câmera de
monitoramento, uma instalação feita por uma contratada da empresa.
A folia deste ano
A prefeitura estima de 5 milhões
de pessoas participem dos 720 desfiles em quase 570 blocos. Os desfiles começam no período de pré-

das no roteiro, como as avenidas Tiradentes (centro), Marquês de São
Vicente (zona oeste) e Luís Carlos
Berrini (zona sul).

JBrasil

Beto Richa denunciado

ornal

A força-tarefa da Lava Jato do MPF (Ministério Público Federal) denunciou ontem à Justiça 33 pessoas suspeitas de participação em um esquema para beneficiar as seis concessionárias de pedágio do Paraná. Entre os denunciados estão o ex-governador do estado
Beto Richa e o irmão dele, José Richa Filho (Pepe Richa), por organização criminosa e
corrupção passiva. A defesa afirma que ainda não teve acesso à denúncia, mas que o
ex-governador não cometeu irregularidades.
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Cirurgia de Bolsonaro, Presidente
do Brasil, dura sete horas em SP

D
GOVERNO QUER MESMO
ACABAR A JUSTIÇA DO
TRABALHO

A prioridade é a reforma da Previdência, mas o governo
trabalha para viabilizar a extinção da Justiça do Trabalho,
“justiça jabuticaba” que não existe em qualquer país desenvolvido. Aos olhos do governo, virou um monstro que
devora dinheiro público e afugenta investidores geradores
de empregos. Ações raramente são julgadas improcedentes: juízes ativistas preferem “distribuir renda”, tomando
dinheiro do “rico”, mesmo uma dona de casa de classe média, em vez de fazer justiça à luz da lei.
VIROU JUSTIÇAMENTO.
Aparelhada por vários ativistas nas diversas instâncias,
parte da Justiça do Trabalho tem sido acusada de promover
“justiçamentos” abusivos.

urou cerca de sete
horas a cirurgia
para reconstruir o trânsito intestinal do presidente Jair Bolsonaro (PSL),
realizada ontem no Hospital Albert Einstein, em
São Paulo. O boletim médico divulgado ao final
do procedimento dava
conta de que o presidente estava na UTI (Unidade de terapia Intensiva),
consciente e sem dor.
A previsão inicial era de
que a operação fosse durar até quatro horas. Mas a
equipe médica se deparou
com aderências por causa das cirurgias anteriores
que precisaram ser desfeitas.

Otavio do Rêgo Barros.
De acordo com o boletim
médico assinado pelo cirurgião Antônio Macedo,
pelo cardiologista Leandro
Echenique, e pelo diretor
superintendente do hospital, Miguel Cendoroglo, o
procedimento ocorreu sem
precisar de transfusão de
sangue.
O boletim dava conta ainda de que o presidente estava recebendo “medidas
de suporte clínico, prevenção de infecção e de trombose venosa profunda”.
Segundo Rêgo Barros, estão no hospital com o presidente três de seus filhos –
Carlos, Eduardo e Renan–,
Saúde. Procedimento para
refazer trânsito intestinal
do presidente teve também
que desfazer aderências
devidas às outras operações que ele tinha sido
submetido.

O “Jornal Nacional” informou que 25 cm do intestino grosso foram retiEMPREGOS SE MANDAM.
A Justiça do Trabalho tem afugentado grandes emprega- rados.
dores. O Brasil somava 97% das demandas do Citibank no
“As aderências exigiram
mundo. O banco foi embora.
do corpo médico uma verdadeira obra de arte em Pelas próximas 48 hoMINISTROS PEDEM EXTINÇÃO.
Defendem a Justiça do Trabalho quem vive dela, como relação à cirurgia”, disse o ras, Bolsonaro ficará em
advogados, mas até ministros do Tribunal Superior do Tra- porta-voz da Presidência, repouso e a Presidência
balho já pedem sua extinção.
PRESIDENTE DO INMETRO
ACUSADO DE FRAUDE
MILIONÁRIA.
O presidente do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), Carlos Augusto Azevedo,
responde a inquérito civil milionário por fraude e improbidade no aluguel da sede do órgão, em Brasília. A acusação é de suspeita de favorecimento da empresa Harpia
Negócios Imobiliários no aluguel de quatro salas, por cinco
anos, em contrato de R$ 7,7 milhões fechado às pressas e
sem licitação, mesmo após notificação da necessidade de
mudança seis meses antes.
SEM CONTESTAÇÃO.
Questionado por meio de sua assessoria, o presidente do
Inmetro não se pronunciou até o fechamento desta edição.
GLUTÃO REVELADO.
Pegou fogo a política do Amazonas após Ronaldo Tiradentes, voz mais corajosa do rádio manauara, revelar que
“Glutão”, personagem da “lista da Odebrecht”, seria o senador e ex-ministro Eduardo Braga (MDB-AM).
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será ocupada pelo vice-presidente da República,
general Hamilton Mourão
(PRTB). A alta está prevista para acontecer em dez
dias.
Outras cirurgias
Em setembro do ano passado, Bolsonaro levou
uma facada quando fazia
campanha nas ruas de Juiz
de Fora (MG). Levado à
Santa Casa local, ele passou por um procedimento
de emergência e, constatada a lesão no intestino, foi
realizada a colostomia – a
exteriorização do intestino
grosso através da parede
abdominal – e colocada a
bolsa coletora.
Depois, Bolsonaro foi levado para São Paulo, onde
ficou internado no Hospital
Albert Einstein recuperando-se do ataque. Ali, teve
de ser operado novamente
porque houve uma aderência de alça intestinal que
levou a um vazamento de
líquido pelos pontos.

Eu precisava das minhas mãos
para usar o computador. Eu precisava da minha mente para fazer o meu negócio crescer. Eu
tinha muitas idéias, mas muito
pouca saúde. Também a sorte
me abandonou. Recorri a José
como último recurso, já que
muitos haviam mentido para
mim. Você pode ver os resultados. Eu sou próspero, saudável
e feliz.
Adolfo

Nós pensamos que os seus
ataques eram epilepsia.
Embora achassemos estranho que ele fosse agressivo. Um padre nos disse
que ele precisava ser exorcizado e disposto a feitiçaria. Ele recomendou José e
José fez as duas coisas. Eu
vi com meus próprios olhos
como jose curou meu filho.
Obrigado José.
Denise

Sua infidelidade me trouxe vergonha e
até doenças sexualmente transmissíveis. Cansado de tantas coisas que ele
fez comigo, tirei a foto dele e uma parte de sua roupa para jose. Os resultados que vejo todos os dias quando vejo
como ele é dominado.
Não tenho vergonha de admitir que
procurei o emprego amoroso de
José (amarrações) e é por isso que
o tenho e estou seguro. Eu recomendo José para todos aqueles que
estão prestes a perder um deles.

Senti algo na minha garganta
que ficava preso e dificultava a
minha alimentação. Os médicos
até removeram minhas amígdalas. Eles até pensaram que era
câncer de garganta desde que
eu estava cuspindo sangue.
Quando visitei José, ele descobriu que me davam algo para beber e me disse
quem era. Foi minha sogra. José me fez vomitar
a feitiçaria e agora eu podia desfrutar de um dos
maiores prazeres da vida que é a comida. George

Eu te amo, minha rainha, e é
por isso que tirei sua foto para
jose e te trouxe de volta.
Eu estou
você.

apaixonado

por
Paco

JBrasil
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Senado tenta blindar ação do Planalto: Na reta final da campanha à  presidência do Senado, uma
interferência nos bastidores patrocinada pelo Planalto provocou desgaste. O senador eleito Major Olímpio (SP),
candidato do PSL –partido do presidente Jair Bolsonaro–, acusa o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni de trabalhar
pela candidatura de Davi Alcolumbre, do DEM, mesmo partido do ministro. A votação secreta favorece o movimento, não admitido publicamente pelo governo, que promete isenção da disputa no Congresso. “Cada um tem todo o
direito de falar e escrever o que quer. A gente mantém o equilíbrio, a decisão e orientação do presidente”, rebateu
Onyx. O governo tenta enfraquecer a campanha de Renan Calheiros (MDB-AL), que busca assumir o cargo pela
quinta vez, e tem atuado, em campanha ainda reservada, com o discurso contra Bolsonaro. A eleição do Senado
está marcada para 1º de fevereiro.
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DANIEL PAULY

O

cientista franco-canadense é referência quando se trata de biologia marinha.
Professor e líder do projeto Sea Around Us, no Instituto para os Oceanos e
Pescas da Universidade de Columbia, ele esteve no seminário FRU.TO 2019
para falar dos impactos humanos nos oceanos e a indústria pesqueira.
Quando o Sea Around mapeamentos que vocês nacional, nos últimos dez
anos. O que acho muito esUs foi criado e como a ini- têm realizado?
ciativa atua nessa área de O primeiro e mais crítico tranho. O governo brasileipreservação das popula- problema que identificamos ro parou de fazer essa conta.
foi o quão insuficientes ou Mas nós temos feito a coções oceânicas?
O Sea Around Us foi fun- incompletas eram as estatís- leta de dados por meio do
dado 20 anos atrás para su- ticas até aquele momento. agrupamento de estatísticas
pervisionar os impactos da Não era apropriadamente locais.
pesca irrestrita globalmente. registrado o quanto cada Você tem os números de
Avaliamos as atividades de país pescava. Muitos países quanto as indústrias têm
pesca em nível mundial, de não compartilham informa- retirado dos oceanos?
modo que possamos com- ções claras sobre a apreen- Estamos pescando 50% a
parar as ações de diferentes são de peixes de pequena mais do que deveríamos.
Isso explica por que tem sido
países. O objetivo é ajudar as proporção.
organizações internacionais, Os peixes são coletados em cada vez mais raro conseguir
bem como as indústrias, a quantidades assustadoras extrair em grandes quantidalidar com questões que ultra- por redes de trama pequena. des. A população de peixes
está diminuindo mais rápido
passam as fronteiras. A dife- Mas isso não é claramente
do que consegue se reprodurença do nosso trabalho para reportado.
a de outras propostas é que Como a atividade brasi- zir de modo sustentável.
elas só olham para os impac- leira se insere nessa varre- O que fazer para reverter
dura global?
o quadro?
tos locais.
Qual foi a principal ques- O Brasil não tem estatísti- O que precisamos fazer, e
tão surgida a partir dos cas dessa natureza, em nível essa é a nossa missão, é per-

ceber que está mais do que
na hora de recompormos os
estoques de peixe dos oceanos. Restituir a população
de peixes ao seu estado natural é uma questão de pescar
menos. Até porque, quando
você dá o tempo certo para

que os cardumes se proliferem e respeita o ciclo correto da pesca, os números são
inclusive mais elevados. É
basicamente assim: pescar
com menos frequência, respeitando limites, significa
ganhar em volume.

Luiz Antônio Bonat deve substituir Sérgio Moro na Lava Jato
O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) confirmou Luiz Antônio Bonat como o
juiz com maior tempo de magistratura entre os 25 candidatos que se inscreveram para
substituir Sérgio Moro nos processos da Operação Lava Jato. O prazo para os interessados se inscreverem ou desistirem da vaga terminou às 23h59 de quinta-feira (24). Como
o critério para a escolha é o tempo de serviço, Bonat deve assumir o posto. Moro recebe
cargo de ministro da Justiça e promete reduzir corrupção. De acordo com o TRF4, o nome
do magistrado será julgado pelo Conselho de Administração do TRF4. Ainda não há prazo
para Bonat ser nomeado. Até o novo juiz assumir a 13ª Vara Federal, a juíza Gabriela
Hardt continua com os processos da Lava Jato julgados no Paraná.

JBrasil
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Contas

públicas fecham 2018
com rombo primário de R$ 120 bilhões

M

elhor do que o esperado, o quinto resultado negativo consecutivo foi puxado
por descompasso na Previdência.
O governo central, composto por Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social, encerrou 2018 com saldo negativo primário de R$
120,258 bilhões.
O quinto resultado seguido no vermelho das
contas públicas foi puxado pelo peso do descompasso na Previdência. No entanto, o resultado foi
mais positivo do que o esperado, que estimava
por um rombo de R$ 159 bilhões no período.
“É um número muito inferior à meta”, disse o
secretário do Tesouro, Mansueto Almeida. “Isso
é positivo, mas não é motivo de alegria”, acrescentou ele, em referência à sequência mais longa
de buracos fiscais na história.
“Preocupa porque, entre outras coisas, para o
nosso nível de desenvolvimento, o Brasil já tem
uma carga tributária alta”, avaliou Mansueto.
Em dezembro, o déficit primário foi de R$
31,784 bilhões, divulgou o Tesouro nesta terça-feira (29), numa alta real de 45,7% sobre igual
período do ano anterior. No ano, o resultado consolidado refletiu o desarranjo das contas previdenciárias. Sozinho, o RGPS (Regime Geral de
Previdência Social), dos trabalhadores da iniciativa privada, teve um rombo primário de R$
195,197 bilhões. Já Tesouro Nacional e Banco
Central registraram juntos um superávit de R$
74,939 bilhões no período. “Desde 2015, o resultado primário apresenta uma dinâmica de melhora do resultado do Tesouro e de deterioração
do resultado da Previdência”, afirmou o Tesouro
em apresentação. “Os déficits crescentes e acentuados na Previdência têm retirado espaço para a
realização de políticas sociais e de investimentos
públicos”, completou. Em 2018, a receita líquida
cresceu 2,6%, em termos reais, sobre o ano anterior, a R$ 1,227 trilhão, com ajuda da melhora da arrecadação e na receita com royalties do
petróleo, beneficiadas pelo aumento do preço do
petróleo e pela dinâmica do câmbio no ano.
As despesas, por sua vez, subiram 2% na mesma base de comparação, a R$ 1,352 trilhão, com
destaque para a alta em despesas discricionárias
(+R$ 17,8 bilhões), benefícios previdenciários
(+R$ 8,8 bilhões) e créditos extraordinários,
afetados pela subvenção ao diesel (+R$ 4,9 bilhões). Também afetou o resultado o ganho de
R$ 4,021 bilhões pelo resgate de recursos do
Fundo Soberano.

Medium Africano
Todos os problemas têm uma solução,
todos as doenças têm cura, curandeiro espíritual competente.
Resolver problemas como:  amor, infidelidade, negócio, depressão, 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

Em relação ao teto de gastos, o Tesouro indicou que as despesas sujeitas à regra somaram R$
1,288 trilhão em 2018, R$ 60 bilhões abaixo do
limite para o ano.
O governo já vinha ressaltando que o resultado fiscal viria entre R$ 20 a R$ 30 bilhões melhor que o alvo fiscal, ajudado por bilionários
recursos empoçados em ministérios, que foram
liberados para pagamento, mas que não foram
executados pelas pastas na Esplanada por uma
série de amarras e vinculações. Segundo o Tesouro, o empoçamento fechou dezembro em R$

Carneiro: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa
Inteligente, Prático. Amor: Não esconda os sentimentos.
Liberte aquilo que sente e mostre a pessoa maravilhosa que
é. Saúde: Faça mais exercício físico. Está a ganhar peso
a mais. Dinheiro: Não se precipite e pense bem antes de tomar
qualquer decisão que envolva mudanças no plano profissional.
Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49
Touro: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa
Afeição, Falsidade. Amor: Não vá atrás das aparências,
pois elas muitas vezes enganam. Seja mais consciente e
ponderado nas suas atitudes. Saúde: Coma salmão para
baixar o colesterol. Dinheiro: Encontra-se numa boa fase, dê asas
às suas ideias! Os seus superiores irão apreciá-las. Números da
Sorte: 03, 11, 19, 25, 29, 30
Gémeos: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa
Felicidade. Amor: Cuidado com os falsos amigos. Não
seja tão ingénuo com quem não conhece bem. Saúde:
Aconselha-se uma dieta. Dinheiro: Está a passar por um
momento positivo neste campo da sua vida, aproveite-o para
progredir profissionalmente. Números da Sorte: 19, 26, 30, 32, 36, 39
Caranguejo: Carta Dominante: Rei de Copas, que
significa Poder de Concretização, Respeito. Amor: Se der
ouvidos a terceiros poderá sair prejudicado na sua relação
amorosa. Saúde: Procure descansar as horas necessárias
para o seu bem-estar. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que
a sua conta bancária permite.
Números da Sorte: 05, 09, 17, 33, 42, 47

7,7 bilhões. Apesar da folga em relação à meta, o
desafio fiscal segue relevante, já que os sucessivos rombos no Brasil estão levando ao avanço da
dívida bruta para muito além da média verificada
em países emergentes, que é de cerca de 50%.
Na véspera, o Tesouro estimou que a dívida
bruta subirá a 78,2% do PIB (Produto Interno
Bruto) em 2019, seguindo em trajetória ascendente até 2022, a 80,6% do PIB.
Em 2019, o país caminha para um novo ano no
vermelho. A meta é de déficit primário de R$
139 bilhões, mas o ministro da Economia, Paulo
Guedes, já afirmou que buscará zerá-la, contando, por exemplo, com recursos oriundos de privatizações.

Leão: Carta Dominante: A Lua, que significa Falsas
Ilusões. Amor: Não deixe que o seu orgulho fira a pessoa
que tem a seu lado, seja mais compreensivo e aprenda
a ouvir. Saúde: Faça uma caminhada. Dinheiro: Tente
fazer um pé-de-meia, pois mais tarde poderá vir a precisar de um
dinheiro extra. Números da Sorte: 08, 10, 22, 31, 44, 49
Virgem: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa
Realização. Amor: Não deixe que a rotina tome conta da
sua relação e use e abuse da criatividade. Saúde: Cuide
mais da sua saúde espiritual cultivando pensamentos
positivos. Dinheiro: Não gaste mais do que aquilo que realmente
pode, não se esqueça das contas que tem por pagar. Números da
Sorte: 02, 08, 11, 28, 40, 42
Balança: Carta Dominante: Rei de Paus, que
significa Força, Coragem e Justiça. Amor: Aposte tudo
na sua relação, pois ela proporcionar-lhe-á momentos
inesquecíveis. Saúde: Não se desleixe e cuide de si, invista
na sua imagem. Dinheiro: Pense bem antes de pôr em causa o
seu dinheiro, não desperdice sem ter noção daquilo que gasta e
em que gasta.
Números da Sorte: 07, 19, 23, 42, 43, 48
Escorpião: Carta Dominante: Rainha de Copas, que
significa Amiga Sincera. Amor: Este é um bom período para
conquistas amorosas, use e abuse do seu charme pois ele
arrebatará muitos corações. Saúde: Anda com o sistema
respiratório fragilizado, seja prudente e proteja a sua garganta.
Dinheiro: Poderá sofrer uma mudança repentina no seu local de
trabalho, esteja atento e seja recetivo à mudança. Números da
Sorte: 02, 04, 22, 36, 47, 48
Sagitário: Carta Dominante: A Papisa, que significa
Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Altura de harmonia
e muita paz a nível amoroso, aproveite-a em pleno. Saúde:
Pratique exercício físico e faça uma alimentação mais
equilibrada. Dinheiro: Seja mais prudente na forma como gere as
suas economias. Números da Sorte: 03, 24, 29, 33, 38, 40

Produtora
Rosa Velosa
Linha aberta: 514 790.0251
publicidade: 514 366.2888

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

Capricórnio: Carta Dominante: 2 de Paus, que
significa Perda de Oportunidades. Amor: Partilhe a boa
disposição que o invade com quem o rodeia. Saúde: tenha
mais cuidados com os rins, beba muita água. Dinheiro: É
possível que venha a obter aquela promoção que tanto esperava.
Números da Sorte: 04, 11, 17, 19, 25, 29
Aquário: Carta Dominante: 5 de Paus, que significa
Fracasso. Amor: Poderá vir a ter uma zanga com um
familiar, mas não se preocupe que tudo se resolverá.
Saúde: Cuidado, o seu sistema imunitário anda frágil.
Dinheiro: Seja prudente na forma como administra a sua conta
bancária. Números da Sorte: 05, 17, 22, 33, 45, 49
Peixes: Carta Dominante: Rainha de Espadas, que
significa Melancolia, Separação. Amor: Ponha de parte
essa sua mania de ser o mais importante, deixe que o amor
invada o seu coração, aproveite o romantismo. Saúde:
Cuide da sua alimentação. Dinheiro: Boa altura para comprar
aquela peça de vestuário de que tanto gosta, invista mais em si
pois bem merece. Números da Sorte: 02, 08, 11, 25, 29, 33
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Nova regra dificulta repasse do INSS a entidades de aposentados
A MP editada pelo governo diz que a autorização para o desconto das mensalidades deverá ser revalidada anualmente,
conforme regulamentação ainda a ser editada. O secretário de Previdência, Leonardo Rolim, afirma que a ideia é que a
permissão “não seja eterna”. “Ele tem de renovar essa autorização periodicamente. Como qualquer coisa que você faz
na vida, você precisa repensar e autorizar. A ideia é ter segurança de que a pessoa quer de fato continuar fazendo o
desconto.” Segundo Rolim, esse desconto e o consequente repasse para as entidades movimentam recursos vultosos,
principalmente de segurados especiais (modalidade que abarca trabalhadores rurais familiares e pescadores artesanais).
“Geralmente, o sindicato foi quem deu o documento que permitiu àquela pessoa se aposentar (pela modalidade rural).
Então, por gratidão, ela permite ao sindicato descontar, e isso fica pela vida inteira. Ela vai ter de renovar essa decisão”,
explica o secretário.
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Governo

recomendará fiscalização

imediata de barragens brasileiras

O

governo federal vai
recomendar que os
órgãos reguladores do setor de mineração fiscalizem todas as barragens que
apresentem risco potencial
à vida humana. A recomendação do governo será para
que as fiscalizações ocorram imediatamente e será
publicada nesta terça-deira
(29) no Diário Oficial da
União.

“O Conselho Ministerial de
Supervisão de Respostas a
Desastres resolve [recomendar que] realizem imediatamente fiscalização nas barragens sob sua jurisdição, de
modo a priorizar aquelas classificadas como possuidoras
de ‘dano potencial associado
alto’ ou com ‘risco alto’”, diz
um trecho do documento formulado pelo gabinete de crise. A resolução foi resultado
da reunião ocorrida na tarde
desta segunda-feira (28) para
discutir o desastre ocorrido
após o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG).

Participaram da reunião os
ministros Onyx Lorenzoni
(Casa Civil), Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral),
Santos Cruz (Secretaria de
Governo), Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Bento
Costa Lima (Minas e Energia) e Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional). O
governo também recomenda
a auditoria e revisão nos procedimentos de fiscalização e
que os órgãos fiscalizadores
avaliem a necessidade de
remover instalações de empresas e, consequentemente,
seus funcionários, localizados próximo às barragens.
Vários funcionários da Vale,
empresa responsável pela
Mina Córrego do Feijão,
trabalhavam em locais próximos a barragem que rompeu, e estão desaparecidos.
O Conselho Ministerial que
se reuniu hoje também criou
um subcomitê responsável
por propor uma revisão e
uma atualização da Política
Nacional de Segurança de
Barragens. A política de segurança também será alvo de
discussão na reunião do Conselho de Governo, a ser presidida por Hamilton Mourão,
presidente da República em
exercício.

Chegadas
no Brasil

O

de voos internacionais
crescem 7% em janeiro

Brasil registrou 6.120
voos internacionais
em janeiro, indicando
acréscimo de 7% em relação ao informado no mesmo período do ano ante-

O desempenho praticamente mantém a taxa de
crescimento do ano passado, que fechou 2018 com
aumento em 8% no número
de chegadas internacionais.

Sul se destacaram no período, com alta de 19% em
relação ao mesmo mês de
2018, seguidos pela região
Nordeste, com acréscimo
de 17%.

rior (5.708 voos), segundo
levantamento da Embratur (Instituto Brasileiro de
Turismo) realizado a partir de dados disponibilizados pela Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil)
e companhias aéreas.

No total, são 394 voos a
mais em janeiro, e aproximadamente um incremento
de 107 mil assentos disponíveis para os turistas de
todo o mundo, acrescenta a
Embratur em nota.
Os aeroportos da região

Em São Paulo, Guarulhos,
maior porta de entrada de
estrangeiros no País, ficou
dentro da média nacional,
com expansão de 7% no
comparativo anual. No Rio,
o Galeão registrou crescimento de 9%.

Mourão

conduz reunião ministerial
dedicada à tragédia de Brumadinho

P

elo último balanço, foram confirmadas 65
mortos, 279 pessoas desaparecidas e 135 desabrigados.
O presidente da República em exercício, Hamilton
Mourão, comanda nesta terça-feira (29) reunião ministerial, no Palácio do Planalto,
a partir das 9h. A reunião terá
um tema único: a tragédia
causada pelo rompimento da
barragem Mina Córrego do
Feijão, em Brumadinho, nos
arredores de Belo Horizonte.
A reunião ocorre no quinto
dia de buscas por vítimas.
Pelo último balanço, foram
confirmadas 65 mortos, 279
pessoas desaparecidas e 135
desabrigados. Na segunda-

-feira (28), o Gabinete de
Crise da Presidência se reuniu em duas etapas – pela
manhã e à tarde.
Recomendações: Ao final,
o governo federal anunciou
que será publicada nesta terça recomendação aos órgãos
reguladores para promover
fiscalizações, nos estados,
observando todas as barragens, que têm ameaças
à vida humana. A medida
inclui também a exigência
das empresas para imediata
atualização dos seus planos
de segurança de barragens.
Deverá ser criado um grupo
de trabalho para atualizar a
lei que estabeleceu a política nacional de segurança de
barragens.

A orientação é para que os
órgãos fiscalizadores avaliem a necessidade de remoção de estruturas próximas
às barragens, como forma de
resguardar a integridade dos
trabalhadores.
Foco: Mourão afirmou ontem que o desastre ocorrido
em Brumadinho impôs uma
mudança na pauta do encontro. Esta semana, os ministros discutiriam governança.
A questão também foi abordada pelo secretário de Geologia, Mineração e Transformação Natural do Ministério
de Minas e Energia, Alexandre Vidigal.
Agenda: Mourão teve
agenda intensa, incluindo
sessão solene em comemo-

ração aos 20 anos da Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Também
tem reuniões com empresá-

de Promoção de Exportações e Investimentos), além
do deputado eleito Luiz Philippe Orléans e Bragança

rios e o embaixador Mário (PSL-SP) e do presidente da
Vilalva, presidente da Apex/ Câmara de Comércio Árabe
Brasil (Agência Brasileira Brasileira, Rubens Hannun.
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Companhia

portuguesa em
festival de teatro no Canadá

A

companhia de teatro Ajidanha, de Idanha-a-Nova, foi
escolhida para participar no Festival Internacional de Teatro de
Saint John, Canadá, com a obra
“À Deriva”, foi anunciado.
Em comunicado enviado à agência
Lusa, o município de Idanha-a-No-

de Saint John, New Brunswick, Canadá, que decorrerá de 26 de agosto
a um de setembro”, lê-se na nota.
“À Deriva” é uma das obras mais
representadas pela Ajidanha, somando já 80 atuações, distribuídas
por Portugal, Espanha e Brasil, tendo sido sempre recebida com boas

va explica que o comité do Festival
Internacional de Teatro de Saint
John, em New Brunswick, Canadá,
escolheu a obra “À Deriva”, da Ajidanha, para fazer parte integrante
deste certame internacional.
“A Ajidanha irá rumar à ‘Nova
Irlanda’, pois foi uma das companhias selecionadas para participar
no Festival Internacional de Teatro

críticas e aclamação do público,
facto comprovado pelos diversos
prémios nacionais e internacionais
com que tem sido distinguida.
O projeto consiste numa adaptação livre do texto teatral “Em Alto
Mar”, de Slawomir Mrozek, a partir
do qual se pretende criar uma dramaturgia própria.

Theresa May

vai pedir à
para renegociar Brexit

A

UE

primeira-ministra britânica
informou o seu gabinete que
vai pedir à União Europeia para
voltar a negociar o acordo de saída
do Reino Unido.
“O Reino Unido continua a acreditar que é do seu maior interesse
sair com um acordo, mas temos de

devido à recusa dos deputados eurocéticos, que discordam da solução de
salvaguarda para a Irlanda do Norte,
conhecida por ‘backstop’. Este mecanismo propõe um regime especial
para evitar uma fronteira física entre
aquela província britânica e a vizinha
Irlanda de forma a respeitar os com-

ter um acordo que possa ter o apoio
do Parlamento e isso exigirá algumas alterações ao acordo de saída”,
afirmou um porta-voz do Governo,
numa conferência de imprensa, antes de um debate sobre o ‘Brexit’ no
Parlamento inglês. Recorde-se que
os líderes europeus têm reiterado a
sua indisponibilidade para voltar à
mesa de negociações para reabrir um
documento que demorou 17 meses
a finalizar, mas que não é aprovado

promissos do acordo de paz de 1998.
Esta tarde, a dois meses do prazo final do Brexit, os deputados britânicos
tentam decidir novamente o rumo do
processo, sendo que há duas semanas
o acordo, que agora May quer ver
renegociado, foi chumbado por uma
margem de 230 votos. O debate de
hoje pode resultar em vários rumos,
do adiamento da data da saída, a 29
de março, a uma proposta para remover e substituir o ‘backstop’.
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

contabilista

guia do consumidor
MERCEARIAS

importadores

notários

renovações

Plancher

agência

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

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

Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

importadores de
Produtos do mar
8770 Bl. Langelier #212
Em St-Leonard, H1P3C6
Tel.: 514.499.1624

EDUÍNO MARTINS
Pedro Alves
514.277.7778
www.memoria.ca

eletricidade

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541
igreja
Informe-se nos nossos
serviços de monumentos

steven ou Élias
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

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

A mercearia das
famílias portuguesas

dentista

agências
funerárias

Maitre

Eduardo Dias
4031 De Bullion, Mtl, Qc

Me. Malissa Furtado
Notária

info@beiranova.ca
4701 St-Urbain, Montreal

Tel.: 514.842.3373
monumentos

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

Construção de
monumentos
1735 des Laurentides

450.669.7467
www.granitelacroix.com

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

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

GRANITE
LACROIX INC.

caça palavras | Temperos e Condimentos

Tony

Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

rlA RÉNOVATION

serviços
financeiroS

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

rENOVAÇÃO
RESIDeNCIAL
INTERIOR
E EXTERIOR

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

rUI mIGUEL rODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

JES RENOVATIONS

ANEDOTAs da Maria rosa

O baú
O João casou-se com a Joana e no dia do casamento a
Joana levou para casa um grande baú. Pediu para que
João respeitasse a sua individualidade e nunca abrisse
o baú. Durante 50 anos de casamento, o João nunca
abriu o baú. No entanto, o João não aguentou e perguntou à Joana o que tinha naquele baú. Ela resolve
mostrar o baú. Ao abrir, João viu 60 mil euros e quatro
batatas. Curioso, perguntou porquê quatro batatas. Ela
confessa:
- De cada vez que te trai, coloquei uma batata no baú.
O João ficou furioso, mas pensou um pouco e disse para
si mesmo: - Vou perdoar… Quatro batatas em 50 anos,
significam uma traição a cada 12,5 anos. Então ele perguntou o que significavam os 60 mil euros. Responde a
Joana: - Sempre que o baú ficava cheio de batatas, eu
vendia-as.

7 diferenças

restaurantes

T.: 514-849-3808

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

58 anos
ao
serviço
dos
nossos
leitores
e clientes

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

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

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

Seguros

- Doença Grave
- Invalidez
- Vida

Plano Poupança
- Reforma
Paulo F. Gonçalves

Gilberto

açúcar
chilli
vinagre
camomila
gengibre

azeite
cebola
baunilha
cravo
curry

louro
alho
coentro
menta
alecrim

especialista
em
Renovações
ligeiras

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

T.: 514.668.6281

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

SUDOKU: nível impossível

4
3 1 5 9
7
4 8

8 4

7
1 2
7
5

3
7

3
8 2
3
2 6 8 1
2

a voz de portugal, 58 anos ao serviço
dos nossos leitores e clientes
da comunidade portuguesa
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C

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

EMPREGOS
PAVÉ BOISBRIAND
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no Betão e finalização de piscina.
Nora: 450-628-5472

EMPREGOS
Precisa-se de preferência uma senhora portuguesa
com experiência para cuidar de um casal idosos 20h
por semana.
Tarefas: preparação da refeição e trabalhos ligeiros.
Contatar Ana:
514-685-6047 ou 514-606-6047

N
†

ecrologia

Maria Elvira Costa

vestshell inc situado em montreal norte Está
à procura de operadores de produção. Empregos
permanentes de dia e de tarde. 514-326-1280 Ext. 225

Precisa-se de padeiro com experiência
para a Padaria Lajeunesse. Muito bom
salário. Patricia: 514-814-0362
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 bainhas “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 empregados com experiência em limpeza e manutenção de
edifícios de escritórios a tempo inteiro
ou parcial. Deve ter um carro.
Homens e mulheres podem se inscrever.
Por favor, envie seu currículo por fax
para 450-975-1977, pelo e-mail
sandrag@saronet.com
ou ligue para 450-975-2303
entre as 09h00 e as 16h30.
Precisa-se de 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 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
serviços

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

encontros
Procuro uma senhora de 60 a 65 anos de idade
honesta, sincera e amorosa para companhia de um
homem de 76 anos de idade.
Se está sozinha e precisa de alguém telefone-me
Franco 514-389-9771
Falo francês, italiano, inglês e espanhol
Padeiro ou assistente de padeiro para começar imediatamente. Experiência mínima necessária, o treinamento será fornecido. Posição de 40 horas disponível.
Turno da noite, salário negociável com base na experiência. 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

vende-se

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

Faleceu em LaSalle com 88 anos a Sra. Maria Elvira
Costa natural de Santa Bárbara, São Miguel, Açores,
esposa do Sr. Aníbal Rodrigues. Deixa na dor seu esposo, seus filhos Ana, Paula, Paul (Amanda Sutherland) e
Teresa, seu neto Alexander, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | Memoria
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral foi terça-feira 29 de Janeiro às 10 horas na
igreja St.-Brebouef em LaSalle. Foi a sepultar em cripta
no mausoléu St.-Martins.
A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na
dor. Bem-haja.

MEMORANDUM
Missa do 28° aniversário de falecimento

Cornélio Medeiros
1 de Fevereiro de 1991

Sua família, recordando com
profunda saudade o seu ente
querido, fará celebrar uma missa
em sua memória na sexta-feira,
dia 1 de fevereiro de 2019, pelas
18h30, na Igreja de Santa Cruz.
Agradecemos desde já a todas
as pessoas que possam participar nesta celebração.
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Taça da Liga: FC Porto 1-1 (1-3 gp) Sporting

Finalmente,

o futebol... E os
penáltis que agarraram o leão à

D

epois da polémica e do desvario; depois
do condicionamento e do insulto; depois
da vozearia e dos murros na mesa. Depois disso tudo, dizíamos, o futebol.
Ah, o futebol…
Quase nos esquecíamos todos de que havia uma
final. Uma grande final para Taça da Liga, entre
FC Porto e Sporting. Com VAR, com decisões
difíceis e com o troféu atribuído pelo desempate
por penáltis.
Se na roleta do casino a bola pode cair no vermelho ou preto, a «lotaria dos penáltis», essa, dá
sempre verde.
Comecemos, porém, pelos 90 minutos que antecederam a grande decisão dos 11 metros. Na
Pedreira, o clássico foi um bloco de pedra por
burilar. Rude, sem graça, bruto durante boa parte
do tempo. Tal como o duelo de Alvalade de há
duas semanas, para a Liga, FC Porto e Sporting
não protagonizaram um jogo aberto.
FC Porto-Sporting: filme e ficha do jogo
Limitado pelo regulamento, que obriga cada
equipa a ter dois jogadores formados localmente,
Sérgio Conceição repetiu o onze da meia-final
contra o Benfica, com André Pereira no onze –
Soares, indisposto, foi substituído no banco por
Danilo em cima da hora de jogo.
Keizer, por sua vez, fez duas alterações: o recuperado Bas Dost no lugar de Luiz Phellype, por
opção, e André Pinto no do lesionado Mathieu,
por contingência.
Desde cedo, a equipa leonina não ficou na expetativa do bloco baixo e pressionava lá na frente a
defensiva portista. E ganhou com isso.
Com a primeira fase de construção em alerta
permanente, o FC Porto errou de sobra: Vaná,
Pepe, Felipe falharam passes em zona proibida,
que ainda assim os leões não souberam aproveitar.
Não raras vezes, os dragões (num esquema inicial de 4-4-2 contra o 4-3-3 leonino) optavam
pelo jogo vertical e pela bola longa.
Na zona intermédia, Bruno Fernandes desenhava o jogo leonino com régua e esquadro, mas, na
frente, faltava eficácia. Óliver do lado contrário
fazia o mesmo, aliando a qualidade de passe a

um renovado espírito de sacrifício e maturidade
tática.
Com o jogo congestionado na zona central, ambas as equipas criavam perigo sobretudo pelos
flancos.
Raphinha sobretudo de um lado, Corona e Brahimi do outro. Velozes, habilidosos e sempre em
jogo. Ainda assim, as oportunidades rareavam.
Só no final da primeira parte surgiram com alguma evidência: André Pereira desperdiçou de
cabeça uma jogada primorosa de Corona sobre a
direita (39’) e Bruno Fernandes atirou
rente ao poste de livre no derradeiro
lance da primeira parte.
FC Porto-Sporting: destaques dos
dragões
Havia de ser diferente o segundo
tempo. Com menos um dia de descanso (e André Pinto a sair lesionado), o
Sporting estourou fisicamente… E o
FC Porto dominou como quis.
O dragão teve pressa, tomou as rédeas do jogo e entrou em modo predador. A partir daí, iniciativa passou
a ser toda portista, oportunidades de
golo é que nem por isso.
Até que Fernando Andrade, que na
meia-final havia entrado para sentenciar o clássico contra o Benfica, entrou desta vez de para marcar e quase
encaminhar esta final contra o Sporting.
Herrera chutou, Renan não segurou e passou de
herói nos penáltis das meias-finais a vilão leonino naquele instante.
Sem pernas para correrem atrás do empate, os
leões apelaram à alma para chegar lá à frente.
Até que numa imprudência de Óliver tiveram
caída do céu a desejada oportunidade: ao tentar
aliviar, o espanhol derrubou Diaby na área, em
cima do minuto 90. Com dois vídeo-árbitros a
passarem o lance a pente fino – coisa inédita em
Portugal – João Pinheiro foi ver as imagens e
decidiu-se (bem) pelo penálti, com Bas Dost a
empatar já nos descontos.
O leão foi salvo pelo penálti. E depois pelos pe-

Taça

náltis – tal como contra o Sp. Braga nas meias-finais.
FC Porto-Sporting: destaques dos leões
Em Braga, o FC Porto, que já tinha estado em
vantagem clara de público na passada terça-feira,
frente ao Benfica, voltou a estar em maioria e a
esgotar o seu setor, com mais de 14 mil adeptos.
Porém, a partir daquele instante em que a ponta
da bota de Óliver toca na coxa de Diaby, o mar
azul emudeceu, como que a adivinhar a tormenta
que aí vinha.

Voltando às coincidências e aos penáltis: tal
como na época passada, tanto nas meias-finais
da Taça da Liga como na mesma fase da Taça
de Portugal, o FC Porto caiu diante dos leões na
marca dos onze metros.
Para os dragões, fica o trauma não só com esta
competição, mas também com os penáltis.
Para os leões, fica o troféu – a segunda Taça da
Liga da sua história.
No final, o relvado da Pedreira tornou-se ainda
mais verde com o colorido da festa leonina. Nesse exato momento, nem que por breves instantes,
voltámos todos a reconciliar-mo-nos um pouco
mais de futebol.
Ah, o futebol…

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

P	J	V	
49 21 15
44 21 12
39 21 12
36 21 10
32 21 9
31 21 8
29 21 6
29 21 8
27 21 7
26 21 7
26 21 6
26 21 5
25 21 6
24 21 5
24 21 7
23 21 5
23 21 6
21 21 5
18 21 3
12 21 2

Inglaterra
Premier League
E	D
4 2
8 1
3 6
6 5
5 7
7 6
11 4
5 8
6 8
5 9
8 7
11 5
7 8
9 7
3 11
8 8
5 10
6 10
9 9
6 13

P	J	V	
1-Liverpool
60 23 19
2-Man. City
56 23 18
3-Tottenham
51 23 17
4-Chelsea
47 23 14
5-Arsenal
44 23 13
6-Man. United
44 23 13
7-Watford
33 23 9
8-Wolverhampton 32 23 9
9-Leicester City 31 23 9
10-West Ham
31 23 9
11-Everton
30 23 8
12-Bournemouth 30 23 9
13-B&H Albion
26 23 7
14-Crystal Palace 22 23 6
15-Southampton 22 23 5
16-Burnley
22 23 6
17-Newcastle
21 23 5
18-Cardiff City
19 23 5
19-Fulham
14 23 3
20-Huddersfield Town 11 23

Itália
Serie A
E	D
3 1
2 3
0 6
5 4
5 5
5 5
6 8
5 9
4 10
4 10
6 9
3 11
5 11
4 13
7 11
4 13
6 12
4 14
5 15
2 5

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

P	J	V	
59 21 19
48 21 15
40 21 12
35 21 9
34 21 9
33 21 9
32 21 9
32 21 9
30 21 7
30 21 7
29 21 7
28 21 8
23 21 6
21 21 4
21 21 5
18 21 4
17 21 4
14 21 2
13 21 2
8 21 1

Alemanha
Bundesliga

França
Ligue 1
E	D
2 0
3 3
4 5
8 4
7 5
6 6
5 7
5 7
9 5
9 5
8 6
4 9
5 10
9 8
6 10
6 11
5 12
8 11
7 12
8 12

1-Paris SG	
2-Lille
3-Lyon
4-Saint-Étienne
5-Strasbourg
6-Montpellier
7-Nice
8-Marseille
9-Stade de Reims
10-Rennes
11-Nimes
12-Bordeaux
13-Toulouse
14-Angers
15-Nantes
16-Dijon
17-Caen
18-Amiens
19-Monaco
20-Guingamp

P	J	V	
56 20 18
43 22 13
40 22 11
36 21 10
35 22 9
35 21 9
34 22 9
31 21 9
31 22 7
30 22 8
29 22 8
28 21 7
26 22 6
24 22 5
23 21 6
20 21 5
18 22 3
18 22 5
15 22 3
14 22 3

E	D
2 0
4 5
7 4
6 5
8 5
8 4
7 6
4 8
10 5
6 8
5 9
7 7
8 8
9 8
5 10
5 11
9 10
3 14
6 13
5

1-B. Dortmund
2-B. München
3-B. M´gladbach
4-RB Leipzig
5-E. Frankfurt
6-Hoffenheim
7-Hertha BSC
8-Wolfsburg
9-B. Leverkusen
10-Mainz
11-W. Bremen
12-Schalke 04
13-SC Freiburg
14-F. Düsseldorf
15-FC Augsburg
16-Stuttgart
17-Hannover 96
18-FC Nürnberg

P	J	V	
48 19 15
42 19 13
39 19 12
34 19 10
31 19 9
28 19 7
28 19 7
28 19 8
27 19 8
27 19 7
26 19 7
22 19 6
21 19 5
21 19 6
15 19 3
14 19 4
11 19 2
11 19 2

E	D
3 1
3 3
3 4
4 5
4 6
7 5
7 5
4 7
3 8
6 6
5 7
4 9
6 8
3 10
6 10
2 13
5 12
5 12
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Treinador português sai após a eliminação na Taça da Ásia

Carlos Queiroz diz adeus
ao Irão e ruma à Colômbia
C

arlos Queiroz já não é selecionador do
Irão. O treinador português anunciou a
saída na conferência de imprensa após o jogo
com o Japão, que resultou na eliminação da
equipa iraniana na Taça Asiática nas meias-finais.

ção para o resto da minha vida», sublinhou.
Entretanto o presidente da federação da Colômbia, Ramón Jesurún, confirmou em declarações
à LA FM que Queiroz vai ser o próximo selecionador colombiano.
«Temos um pacto com Queiroz, que se vai vin-

PTS J

1-FC Porto
46
2-Benfica
44
3-Braga
43
4-Sporting
38
5-V. Guimarães 31
6-Moreirense
31
7-Belenenses SAD
8-Portimonense 27
9-Rio Ave
24
10-Santa Clara 21
11-Marítimo
20
12-Nacional
19
13-V. Setúbal
19
14-Tondela
19
15-Desp. Aves
18
16-Boavista
16
17-Chaves
15
18-Feirense
14

Taça

da

cular à nossa seleção. Pediu-nos apenas para terminar a Taça da Ásia e depois finalizamos tudo»,
disse, sublinhando que «qualquer nome escolhido iria gerar controvérsia». «Não há plano B. Há
o plano A e é muito sólido», defendeu.

Ásia: Qatar

goleou anfitrião

e está na final com o

O

Qatar garantiu esta terça-feira a qualificação para a final da Taça Asiática ao golear o anfitrião Emirados Árabes Unidos, por
4-0, na segunda meia-final do torneio, marcando encontro com o Japão para a discussão
do título continental na próxima sexta-feira.

Akram Afil esteve em especial destaque com
assistências para os dois primeiros golos, marcados ainda na primeira parte, por Khouki (22m) e
Almoez Ali (37m). Na ponta final do jogo, o capitão Al Haidos aumentou a vantagem para 3-0,
aos 81 minutos, com um chapéu sobre o guarda-redes Khalid Essa.

Japão

Os Emirados acabaram o jogo reduzidos a dez,
por expulsão de Ismail Ahmed, já em tempo de
compensação, antes de Hamid Ismael fechar o
resultado em 4-0.
A equipa do Qatar, que contou com o português
naturalizado Pedro Correia no lado direito da
defesa, vai agora enfrentar o
Japão, quatro vezes vencedor
da prova, a última delas em
2011, depois de os nipónicos
terem afastado o Irão, de Carlos Queiroz (3-0).
Apesar de ter tido maior
posse de bola e de ter feito
vários remates enquadrados,
a equipa anfitriã não foi capaz de se apurar para a final
que poderia disputar em casa,
depois de ser terceira classificada em 2015.
Na sexta-feira, a equipa catari vai defrontar o tetracampeão Japão, no jogo que decide o sucessor da Austrália como detentor do
troféu, sendo que os nipónicos são a equipa mais
bem-sucedida do torneio.
Vitórias em 1992, em casa, 2000, 2004 e 2011
conferem aos japoneses o estatuto de favorito,
tendo eliminado outro candidato, o Irão de Queiroz, nas meias-finais.

V

15
14
13
12
9
10
18
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
2

E

D

1
2
4
2
4
1
7
3
6
3
2
4
4
4
3
4
3
8

2
3
2
4
6
8
8
8
7
10
11
10
9
10
11
11
12
9

GM GS

38
43
36
35
24
21
3
26
29
26
12
20
17
23
22
13
14
12

11
18
17
19
19
24
23
29
30
29
23
35
21
29
32
26
28
26

19ª Jornada

20ª Jornada

28/01 Marítimo 0-2 Rio Ave
Tondela 0-2 Desp. Aves
Moreirense 2-1 Nacional
Feirense 1-2 V. Guimarães
29/01 Benfica 5-1 Boavista
Portimonense 0-1 Chaves
Braga 1-0 Santa Clara
30/01 V. Setúbal 14:00 Sporting
FC Porto 16:15 Belenenses

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

		

«Este é o fim da minha etapa à frente do Irão»,
começou por dizer, acrescentando: «Estou feliz
e orgulhoso por poder dizer que fiz as coisas à
minha maneira.»
«Obrigado aos meus jogadores por todo o esforço durante estes anos. Estarão no meu cora-

18
19
19
18
19
19
29
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19

P

J

43
41
33
31
31
30
28
26
25
25
24
20
20
20
19
19
18
17

19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
18
18

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

V
14
12
10
9
9
9
8
8
6
7
7
5
5
5
4
6
4
4

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

D

GM

GS

4
2
6
5
6
7
7
9
6
8
9
8
9
9
8
12
8
9

28
26
30
25
27
22
23
24
23
19
18
12
20
19
21
23
20
17

9
13
20
16
22
22
23
24
19
23
20
25
25
32
28
25
25
26

resultados 19ª

20ª Jornada

V. Guimarães B 1-2 Mafra
Paços Ferreira 2-0 Académica OAF
Penafiel 1-2 FC Famalicão
UD Oliveirense 5-3 Ac. Viseu
Farense 0-0 FC Porto B
Estoril Praia 2-1 Braga B
Varzim2-1Leixões
30/01 Benfica B 11:00 Arouca
06/02 Covilhã 12:00 C. da Piedade

02/02 Mafra 6:00 Benfica B
Braga B 10:00 Farense
Sp. Covilhã 10:00 Varzim
03/02 Leixões 6:15 Estoril Praia
Arouca 10:00 Ac. Viseu
C. da Piedade 10:00 UD Oliveirense
FC Porto B 10:00 Penafiel
Académica OAF 10:00 V. Guimarães B
05/02 FC Famalicão 15:15 Paços Ferreira

taça da liga
Meias Finais: 2019/01/23 Braga 1-1(3-4)g.p. Sporting
FinaL: 2019/01/26 FC Porto 1-1(1-3)g.p. Sporting
taça de portugal - meias finais
		
1ª mão
Benfica-Sporting
06/02 20:45
FC Porto-Braga
26/02 20:15

2ªmão
02/04
02/04

Liga dos campeões

1ª mão
Man. United - Paris SG 12/02 15:00
Roma - FC Porto
12/02 15:00
Tottenham - B. Dortmund 13/02 15:00
Ajax - Real Madrid
13/02 15:00
Lyon - Barcelona
19/02 15:00
Liverpool - B. München 19/02 15:00
A. Madrid - Juventus
20/02 15:00
Schalke 04 - Man. City 20/02 15:00

2ª mão
06/03 15:00
06/03 15:00
05/03 15:00
05/03 15:00
13/03 15:00
13/03 15:00
12/03 15:00
12/03 15:00

Europa League

2ª mão
21/02 12:55
21/02 15:00
21/02 15:00
21/02 15:00
21/02 15:00
21/02 15:00
20/02 12:00
21/02 15:00
21/02 12:55
21/02 12:55
21/02 12:55
21/02 15:00
21/02 12:55
21/02 12:55
21/02 12:55
21/02 12:55

1ª mão
Fenerbahçe - Zenit
12/02 12:55
Rennes - Real Betis
14/02 12:55
Slavia Praha - Genk
14/02 12:55
Rapid Wien - Inter
14/02 12:55
Olympiacos - Dynamo Kyiv 14/02 12:55
FK Krasnodar - Leverkusen 14/02 12:55
Lazio - Sevilla
14/02 12:55
Galatasaray - Benfica 14/02 12:55
BATE Borisov - Arsenal 14/02 12:55
FC Zürich - Napoli
14/02 15:00
Club Brugge - Salzburg 14/02 15:00
Malmö - Chelsea
14/02 15:00
Sporting - Villarreal
14/02 15:00
Plzen - Dinamo Zagreb 14/02 15:00
Celtic - Valencia
14/02 15:00
S. Donetsk - E. Frankfurt 14/02 15:00

REER- CELI
Contribua para o REER ou CELI
Poupe nos impostos
As melhores taxas de juro no mercado
DATA LIMITE PARA COTIZAR

1 DE MARÇO DE 2019
CONSULTE UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS

(514) 842-8077

Caixa Portuguesa

