
grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BouL. ST-LAuReNT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

BrAS Iro

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs sObrE carvãO

ANNéeS 58 | éDItIoN #40 | mercreDI, le 6 févrIer 2019

19

águia devorou 
      o leão domingo!
o que vai acontecer hoje?
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o cinto da moura

certa vez um rapaz ob-
servou por acaso um 

mouro estar a enterrar viva 
a filha. Como ia partir para 

a mourama e não a podia levar, estava a en-
cantá-la debaixo da terra. Assim, D. mouro 
dizia certas palavras encantatórias, esquisitas 
e embaladoras.

O rapaz manteve-se silencioso e muito bem es-
condido enquanto o mouro fazia o que tinha a 
fazer. Mal ele partiu, dirigiu-se à cova, disse as 
mesmas palavras que ouvira ao outro, procuran-
do imitar-lhe a entoação, e desencantou a moura.
Tempos depois casou com a rapariga e foram 

vivendo a sua vida sem problemas de maior. 
Um dia, porém, chegaram as saudades à moura 
e deu-lhe um imenso desejo de ver a família ou, 
mais que não fosse, fazer-lhes saber que estava 
desencantada e vivia feliz.

Cheio de boa vontade, o marido ofereceu-se 
para ir à Mourama levar as noticias que ela de-
sejava, e, numa manhã de sol, lá partiu com os 
alforges cheios para as necessidades da jornada. 
Na Mourama, foi muito bem recebido por toda a 
família, que se mostrou satisfeitíssima por a ra-
pariga estar desencantada, casada e feliz. Quan-
do, por fim, se dispôs a voltar a casa, os parentes 
deram-lhe dois presentes: uma broa que só deve-
ria partir em presença da mulher e um belo cinto 
de ouro para enfeitar a cinta da moura.

De volta a casa, já muito perto da sua aldeia, o 
rapaz sentou-se a descansar à beira da estrada, 
sob uma velha e frondosa carvalha. De repente, 
lembrou-se de pôr o cinto no tronco para ver o 
efeito que faria na mulher. Afastou-se uns passos 
para melhor admirar e qual não é o seu espanto, 
quando vê a carvalha arrancar-se violentamente 
das raízes e fugir a correr para a Mourama.

Só então, de dentro do seu espanto, percebeu 
que os parentes da moura pensavam reavê-la 
daquele modo. E subitamente desatou a rir, um 
pouco nervoso mas divertido, imaginando a cara 
dos mouros quando vissem aparecer uma carva-
lha em vez da filha que esperavam.

Dirigiu-se então a casa e contou tudo à mulher. 
Por fim, partiram a broa e, estarrecidos, viram-na 
desfazer-se.

Em lindas peças de ouro. 

JoSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

Armenia Teixeira
Advogada

 o’hanlon sanders Teixeira
3187, rue saint-Jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1G7
a.teixeira@ostavocats.ca

Tel: 514.985.0965 p. 228  fax: 514.985.0005
4999, boul. saint charles, bur. 102

pierrefonds, Qc, h9h 3m8
fax: (514) 624-8632
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Jorge correIA

AgeNDA comuNItárIA

Festa de são valentim
Sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019, ementa: sopa,
arroz de marisco com meia lagosta, sobremesa. Ani-
mação musical DJ Machado e o cantor César Russo. 
Reserve! Conceição: 514 255-4849; Vergílio 514 709-
7868; A.P.C.: 514 844-2269 ou Facebook

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

casa dos açores do quebeque
Jantares à sexta-feira, são todos bem-vindos. 8 de feve-
reiro de 2019 às 19h. A ementa é: sopa de agrião; prato 
principal à escolha polvo frango com batatas frita e sa-
lada; sobremesa e café/chá. Reserve o seu lugar CAQ: 
514-388-4129 ou Paula Ferreira: psilvaferr@gmail.com.

jantar de sPaghetti
os Campinos do Ribatejo organizam um jantar de Spa-
ghetti no sábado dia 23 de fevereiro de 2019 às 19h. 
Venham apoiar os nossos jovens.

Preço: adultos 20 e crianças de 6 aos 12 anos 10.
ligue 514-217-8343

jantar na aPc
A associação Portuguesa do Canada organiza na sex-
ta-feira, dia 8 de fevereiro de 2019 um jantar/dançan-
te com a ementa: sopa, coelho caçador ou bacalhau, 
sobremesa. Só servimos leitão com reserva prévia. DJ 
xMen e eddy Sousa. Reserve! 
Conceição: 514-255-4849; Vergílio 514-709-7868; 
A.P.C.: 514-844-2269 ou pelo Facebook.

jantar no centro anjou
o Centro Comunitário do espírito Santo de Anjou orga-
niza um jantar sexta-feira 8 de fevereiro de 2019, haverá 
para jantar: peito de frango assado (16) ou cavala re-
cheada (14); incluindo sopa, sobremesa e café.
Benvindo a todos e bom apetite!
Ligar para José Costa: 514-812-7617

eleições no clube oriental
A semana passada a nova direcao dirigida por Gilber-
to Alves foi reeleito para mais um mandato a frente do 
Clube oriental Português de Montreal. obrigado a todos 
pela confiança depositada.

caixa de Pandora

Assim como o mito da 
caixa de Pandora che-

gou aos nossos tempos como 
sendo da caixa cuja abertura 
libertaria uma variedade de 

malefícios pela terra, assim se vai passando 
com a caixa geral de Depósitos (cgD) no 
apuramento de responsabilidades, políticas 
e possivelmente criminais, na gestão danosa 
que eventualmente terá tido levando-a ao bu-
raco financeiro que o erário público tem vin-
do a “tapar” com alguns milhares de milhões 
de euros.

A publicação, ainda que com a ocultação de al-
guns dados, permite verificar que houve perdas 
pesadas em alguns investimentos que levantam 
muitas dúvidas. A ocultação dos dados, ainda 
que tenha sofrido um erro informático que per-
mitia ver o que havia sido ocultado no início 
da publicação do relatório da auditoria efetua-
da pela Ernest & Young, é um erro crasso pois 
adensa ainda mais a desconfiança em torno das 
decisões dos últimos 10-15 anos, das influências 
em torno dessas decisões e dos envolvidos. Sen-
do a CGD um banco estatal e havendo perdas 
das ordens de centenas de milhões de euros em 
vários investimentos, esses deveriam ser esclare-
cidos pois no fim de contas qualquer português é 

acionista da caixa. 
Há agora aqui dois níveis de responsabilidade: 

política, com as influências dos diversos gover-
nos ou responsáveis políticos na orientação dire-
ta ou indireta sobre a CGD; institucional, com o 
Banco de Portugal à cabeça, responsável por vi-
giar o respeito das regras bancárias; técnica, dos 
responsáveis da própria CGD, quadro diretivo, 
departamento legal, consultores externos, etc., 
que por ventura tenham feito vistas grossas a de-
cisões sem bases técnicas que as justificassem tal 
como foram tomadas.

A pressão para que se passe uma esponja é 
notória, desde o resultado das comissões parla-
mentares sobre o caso, à descolorida e ambígua 
tomadas de posição dos atuais políticos até à 
natureza nebulosa do que se vai sabendo que se 
passa e passou nos bastidores de toda esta tragé-
dia. Pois de tragédia se trata, mais não fosse pelo 
peso que tomou nos bolsos de todos os contri-
buintes e pela imagem da cultura que predomina 
no povo luso, que infelizmente ainda espera uma 
revolução dos cravos. 

Por isto é imperioso que tudo venha a lume 
e as devidas responsabilidades sejam exigidas 
a quem devem ser exigidas, sem desvios, sem 
queimar tempo, sem confusões ou omissões.
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 Viagens de Fernão Mendes
 Pinto de Goa a Malaca
1:18 Hora dos Portugueses

sábadO, 9 dE fEvErEirO                     
1:30 Viagens à Volta do Mundo!
 Volta ao Mundo
1:45 As Rotas da escravatura
2:45 A essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 D. José Tolentino
 de Mendonça
 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
9:26 50 Graus
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
21:15 Lugares Perdidos
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, 10 dE fEvErEirO                     
1:30 olhar o Mundo
2:15 Ciência
 Portugueses pelo Mundo
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Todas as Palavras
7:00 DoP
8:00 Jornal da Tarde
9:11 As Receitas Lá de Casa
9:45 Programa a designar
10:15 Podium
10:45 Bombordo
11:00 Futsal: Liga Sport Zone
11:15 Programa a designar
13:00 Tech 3
13:30 Viva a Música
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:01 Criar.pt
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Decisão Nacional
20:45 Hora dos Portugueses
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, 11 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 o Povo Que Ainda Canta
5:30 De Lisboa a Helsínquia
5:45 Atlântida - Madeira 2019
7:15 Decisão Nacional
7:40 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 50 Graus
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

4ª-fEira, 6 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:19 Literatura Aqui
5:49 Gasolina ou Gasóleo
 Sociedade Civil
6:54 Susana Menezes
 Filhos da Nação
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27 50 Graus
9:43 50 Graus
9:51 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:07 o Preço Certo
14:59 Telejornal
15:42 Futebol: Taça de Portugal 
 Benfica x Sporting
17:46 Maternidade
18:32 Biosfera
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:31 Hora dos Portugueses
20:44 Palavra aos Diretores
21:13 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:02 1986
23:43 Fotobox
23:57 Janela indiscreta
0:29 Todas as Palavras
0:52 Tech 3
1:01 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 7 dE fEvErEirO                             
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
9:26 50 Graus
9:30 Conta um Conto
9:40 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,
 Artes e Artistas
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 1986
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 8 dE fEvErEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:00 Sociedade Civil
7:00 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 50 Graus
9:55 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 Artur Garcia
 Gramofone
0:45 impressões do oriente - As 

sai do adro a Procissão,
não avança a Procissão

lá vão os políticos e a jus-
tiça “conversar” sobre 

os créditos indecentes e des-
proporcionados que os ges-

tores da caixa geral de Depósitos atribuíram 
aqui e ali aos amigos e vizinhos com interesses 
duvidosos.
Os telejornais e afins dirão verdades e não ver-

dades sobre o que fulano diz e sicrano oculta. 
Horas e horas de debates serão gastas. Gente em-
basbacada e que se julga, ou finge, preocupada 
com o futuro do Banco Público olhará através de 
enormes ecrãs de televisores (talvez comprados 
com créditos da CGD ou de outro Banco de fácil 
empréstimo sem garantias) e opinará de rosto sé-
rio sobre o corrupto A e o inocente B. José Sara-
mago comporia um excelente romance partindo 
da palavra Patifes…
Oiço, entretanto, que o lugar 30 dos países mais 

corruptos foi ocupado pelo meu País. Penso que 
a lentidão da justiça poderá ser um dos fatores 
que favorecem a continuação de atos crimino-
sos continuados por indivíduos que não vêem 
ser punidos com maior brevidade os homens que 
“destruíram” bancos, levaram empresas à falên-
cia, governaram roubando e mentido valendo-se 
dos seus cargos de decisão privilegiada. Prejudi-
caram gravemente o cidadão comum que se viu 
obrigado a contribuir para capitalizar todo este 
emaranhado de destruições que – dizem as vozes 
do capitalismo e da falta de vergonha – não po-
dem simplesmente falir.
Nenhum dos últimos governos se pode vanglo-

riar de ter atenuado o problema da corrupção em 
Portugal. Mas, ver o CDS e o PSD de hoje a cul-
par os atuais ocupantes das cadeiras do poder de 
tudo o que está por fazer na área da justiça é, no 
mínimo, desprezível.
Sócrates, Salgado e muitos mais continuam cal-

mamente nas suas residências a saborear as vitó-

rias da ignorância sobre o rasto do dinheiro que 
saiu deste País e continua desaparecido no meio 
da confusão que são os processos judiciais que 
somam folhas e constroem livros de milhares de 
páginas que ninguém será capaz de ler porme-
norizadamente nos poucos anos que faltam para 
a prescrição destes crimes económicos que nos 
levaram a todos – portugueses – a pagar mais 
impostos.
A democracia está podre. É, talvez, o melhor 

sistema de governo. Deveria estar no centro dos 
radicais de direita e de esquerda. Mas, precisa de 
seriedade e saúde mental. Não o tem demonstra-
do. A ganância do homem traz consigo o desca-
labro da sua personalidade que transparece nas 
ações praticadas onde quer que exerça o seu po-
der. 
Ando há anos a pregar como Santo António aos 

seus peixes. Ninguém me ouve. Vivo numa Terra 
pequena, de lagoas serenas azuis e verdes, pastos 
de vacas felizes, e políticos de quem pouco ou 
nada sei. Os meus governantes reúnem na ilha 
do Faial, na cidade da Horta e dizem umas coi-
sas uns dos outros, algumas acusações. Também 
organizam comissões de inquérito, mas pouco 
sai para fora da “rede” que os envolve. Temos 
democracia por cá? Não sei. É provável. 
Por isso, vou falar de uma situação que me 

fez rir. A Cadeia de Évora é muito desejada por 
quem é condenado. Há alguns dias atrás, um se-
nhor levantou-se da sua cama, despediu-se da 
mulher e disse-lhe: “Fulana, vou com a minha 
advogada para a cadeia de Évora”. E ela: “Não 
levas roupa?” “Já tenho a mala feita. Dois fatos, 
o computador, roupa interior, pijamas, camisas 
e gravatas e condizer”. “Vê se te dão meia pena 
porque ali é tudo mais rápido e fácil.” “Conto 
com isso.”
Bateu à campainha que todos nós conhecemos 

de tanto a vermos tocar para as visitas ao Sócra-
tes. Mas, tal como a guerra do Raul Solnado que 
era mais abaixo, a cadeia daquele senhor tam-
bém “era mais abaixo, na zona dos pobres”…

Prof.ª maria 
da conceição Brasil

jantar em honra de josé cesário
no estrela do oceano
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514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

EM HOMENAGEM À VIDA

SUA CAMINHADA,
A SUA MANEIRA.

_

Há muita maneira
de celebrar a vida

que existem estrelas
no céu.

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

É com isso que
os nossos prof issionais

estão totalmente
comprometidos.

COMEMORE
A VIDA,
A SUA
MANEIRA.

noite sensacional de disco no centro
comunitário do esPírito santo em anjou

HumBerto cABrAl

A Disco music veio nos 
anos 70 com o sucesso, 

principalmente, de grupos 
como ABBA, village People, 
Bee gees.
Os reis do disco, os irmãos 

Barry, Maurice e Robin Gibb, os Bee Gees: o 
grupo nasceu em meados dos anos 60. No come-
ço, o único sucesso foi a balada “Words”. Só em 
75 chegariam ao estrelato com “Jive Talkin”. Em 
77, com a trilha sonora do filme “Saturday Night 
Fever”, os Bee Gees ficaram conhecidos mun-
dialmente, vendendo milhões de cópias. Ainda 
viriam sucessos como “You should be dancing”, 

“Night Fever”, “More than a woman”, a emo-
cionante “How Deep is Your Love” e “Staying 
Alive”, imortalizada nos passos de John Travol-
ta. Podemos notar também que em 1977, surgiu 
o Village People. O conjunto formado por 6 ra-
pazes que caracterizavam-se como: o polícia, 

o soldado, o cowboy, o motoqueiro... Logo de 
saída alcançaram sucesso com “Macho man” e 
“Y.M.C.A”. Houve muitos outros grandes mo-
mentos da Disco tal como: Donna Summer, Ja-

ckson Five, Gloria Gaynor, Blondie, Kool & the 
Gang, Vicki Sue Robinson, Sister Sledge, Earth, 
Wind and Fire, The Tramps, Diana Ross, Chic...
Sábado passado, no Centro Comunitário do Es-

pírito Santo em Anjou tivemos a grande ideia de 
festejar este género de música e também vestir-se 
nesta moda, mais liberal e cheia de cores. Nesta 
segunda edição tivemos o DJ Machado com o 
seu carisma e boa disposição para fazer mexer e 
a simpatica Sylvie Pimentel que animou muito 
bem a festa e uma equipa na cozinha sensacional 
que confecionaram um jantar de alta-qualidade. 
Parabéns e que continuem estas lindas festas. 
Viva Anjou.
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Campaign conditions: 
Sales from February 01 to 14, 2019;
Travel from March 04 to April 17, 2019;
Value based on Toronto/Ponta Delgada/Toronto route;
Value subject to change without notice. 
Limited number of seats.

Contact us at (+1) 416 515 7188 or your Travel Agent

Includes $442 fare + $134 taxes 
+ $35 fee

Azores Airlines Vacations Canada Inc.
1274 Dundas St. West | M6J1X7 Toronto - Ontario
Telephone: (+1) 416 515 7188 | reservations.canada@sata.pt

MYSTICAL
ISLANDS

Kássio ,um dos artistas Portugueses mais 
acarinhados pela Comunidade Portu-

guesa nos estados unidos, inicia “American 
tour 2019” já no início de fevereiro com gran-
de espectáculo de “valentine’s Day”, na casa 
do Benfica em Fall River. (Estado de Massa-
chusetts).
Kássio conta nesta Tour com convidados espe-

ciais: a cantora Ana, uma artista com mais de 30 
anos de carreira, madrinha artística de Kássio, 
recheada de êxitos tais como: “Sonha Comi-
go”, “Filha do Vento”, “Quanto Mais te Bato”, 
“Quando a Rádio toca esta Canção”, “Açúcar 

Kassio nos estados-unidos e em montreal
Moreno”, entre outros e também com a partici-
pação do Bailarino Ricardo que com sua elegân-
cia e postura se apresenta de forma única, brin-
dando todos os presentes com vários estilos de 
dança e momentos mágicos.

American Tour 2019, tem passagem também 
pelo Canadá, mais propriamente Montreal onde 
Kássio “Por amor a Portugal” atuará no restau-
rante Português Lisboa / Porto , no dia 16 de 
Fevereiro num espectáculo alusivo ao São Va-
lentim. 

American Tour 2019 termina novamente após a 
passagem pelo Canadá no Estado de Massachu-
setts com espectáculos no dia 23 em Cumber-
land Rhode Island  e dia 26 em Providence.
Acompanhe e veja mais alguns momentos de 

Kássio em espetáculos quer em Portugal quer 
no estrangeiro, bem como algumas atuações 
na tv no canal Youtube.
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Historiar a nossa comunidade é um gran-
de trabalho que exige muita dedicação a 

tudo o que se passa e às mudanças. em 2018 
uma das maiores mudanças foi iniciada na 
Santa cruz pelo padre José maria cardoso 
e foi para o melhor da nossa comunidade, 
dando a possibilidade para que todos fossem 
mordomo das grandes festas do espírito San-
to na Santa cruz.

As grandes mudanças iniciaram-se pouco a 
-pouco com as grandes festas da Santa Cruz. 
A Associação Saudades da Terra Quebequente 
está 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 a 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 da-
vam e ajudavam. Hoje a realidade é muito dife-

rente. O custo de uma festa do Espírito Santo em 
Santa Cruz é de 20 000$ mais ou menos, e, se 
ninguém ajudar é ainda mais difícil. Pela segun-
da vez consecutiva, há uma angarição de fundos 
para ajudar a comissão e a Mordoma a enfren-
tar os custos desta festa. O ano passado a mor-
doma deu alguns dinheiritos para ajudar a nova 
comissão. Este ano na parte da animação tive-
mos Eddy Sousa com DJ XMEN que fizeram um 
grande espetáculo, fazendo mexer toda a sala até 
à última. 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 possibilidade de vir apresentar um espe-
táculo 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 inigualável em 
português. Também podemos salientar que tudo 
correu muito bem e a comida foi muito boa e 
bem servida. A equipa do bar foi sempre rápida 
e simpática. 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;
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.

grandiosa angariação de Fundos
Para o esPírito santo da santa cruz
Houve um problema técnico no artigo do dia 23 de janeiro de 2019, e vamos  
republicá-lo para que se compreenda a parte escondida pela foto. a voz de 
portugal desculpa os organizadores por este erro.

PoemA DA SemANA

o sonho de atreus
Para a negra Valquíria 

Vem sacrossanta musa ideal
Transmutar o madrigal estro meu

um quimérico negro universo 
um sidéreo mundo de sonhos 

Que não é somente meu 
Também teu

Descansa 
Amada consorte minha

Nos ignotos braços meus 
Adormeça e sonhe

embalada 
Nos titânicos braços de Morfeu

Durma bem
Vaporosa imperatriz de ébano

envolta 
Pelos áureos versos meu
Do nefelibata poeta teu 

Repousa serena e amena
Minha dulcíssima negra diva

Pois Hipnos não demora
ele já vem

Durma ouvindo 
o sagrado cântico meu

Sou o teu perpétuo rapsodo
impressionista 

e o meu bem-aventurado canto
Que não é meu 

é só teu!
Durma veneranda musa encantada

embalada! 
Pelos poemas de Atreus
Sou o teu abstrato aedo

e os meus hialinos versos
São somente teus

Durma amena
Serena e tranquila

eviterna 
Nos vagos braços meus 

Samuel da Costa é poeta em Itajaí

morreu o ator octávio matos
o ator octávio de matos 

morreu este domin-
go, confirmou à TSF fonte 
do teatro maria vitória. 
o ator de 79 anos iniciou a 
carreira no teatro ainda em 
criança.
Nascido no Porto em 1939, 

participou nos últimos anos 
em várias produções televisi-
vas. Nas redes sociais, a notí-
cia foi já lamentada por vários 
colegas de profissão, como 
Luís Testa e Ruy de Carvalho.
Otávio Matos contracenou 

com nomes como Nicolau 
Breyner, Camilo de Oliveira e 
Fernando Mendes.
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euroPeias são “bom momento” Para
testar voto eletrónico, diz ministro
o ministro da Administração Interna, 

eduardo cabrita, considerou que as 
eleições europeias deste ano são “um bom 
momento” para testar o voto eletrónico pre-
sencial, através da implementação de um pro-
jeto-piloto no distrito de évora.
O governante referiu que “é uma eleição que tem 

características muito próprias”, que se realiza “em 
todo o território nacional, mas com círculo elei-
toral único”, além de ter “menor complexidade 
política” do que as autárquicas e as legislativas.
Segundo o Governo, nas eleições europeias des-

te ano, marcadas para 26 de maio, vão ser dispo-
nibilizadas 50 mesas de voto eletrónico em 23 fre-
guesias dos 14 concelhos do distrito de Évora, que 
vão funcionar independentemente das 186 mesas 
de voto tradicional.

Nesse escrutínio, qualquer um dos mais de 137 
mil eleitores deste círculo pode exercer o seu di-
reito de voto numa das 50 mesas de voto eletró-
nico.
Eduardo Cabrita explicou que o distrito de Évora 

foi escolhido para testar o voto eletrónico presen-
cial pela “ligação à universidade” e por questões 
logísticas e relacionadas com o número e caracte-

rísticas dos concelhos e freguesias.
O titular da pasta da Administração Interna refe-

riu que se trata de “um significativo passo” para 
modernizar o sistema eleitoral do país e que as 
alterações “visam reforçar a participação e com-
bater a abstenção”. Será “uma primeira aproxi-
mação àquilo que, feita a experiência, daqui uns 
anos, não será ainda este ano nas eleições legis-
lativas, mas em futuras eleições gostaríamos de 
alargar a todo o território nacional, facilitando a 
participação”, assinalou. Além do projeto-piloto 
do voto eletrónico presencial no distrito de Évora, 
a partir das próximas eleições, o número de eleitor 
deixará de ser necessário, passando a identifica-

ção a ser feita através do cartão de cidadão.
Os cidadãos com deficiência visual vão poder 

exercer o seu direito de voto através de uma ma-
triz, os cidadãos residentes no estrangeiro terão 
acesso ao recenseamento automático, se assim o 
desejarem, e será possível também escolher a ca-
pital de distrito onde votar na semana anterior às 
eleições. No final da sessão, em Évora, o ministro 
foi questionado pelos jornalistas sobre o desagra-
do das forças policiais com a visita do Presidente 
da República ao bairro da Jamaica, no Seixal (Se-
túbal), e com a recusa de entrada de elementos do 
Grupo de Operações Especiais (GOE) da PSP na 
Venezuela, mas escusou-se a responder.

juiz neto de moura 
castigo com advertência
devido a acórdão Polémico
O Conselho Superior de Magistratura apli-

cou, esta terça-feira, uma advertência regis-
tada ao juiz Neto de Moura pelas declarações 
proferidas num polémico acórdão sobre vio-
lência doméstica.
De acordo com a TVI24, a sanção disciplinar 

aplicada é a mais leve de todas, trata-se de uma 
advertência que fica registada no processo do 
juiz, não tendo qualquer consequência.
Recorde-se que a polémica diz respeito com um 

acórdão do Tribunal da Relação do Porto do qual 
o juiz Neto de Moura foi relator e no qual teceu 
considerações baseadas na Bíblia, justificando o 
crime de violência doméstica com o facto de a 
vítima ter praticado adultério.



nós não sabíamos o motivo 
pelo qual nossa avó insistia 
que nosso pai iria ver josé. 

Ela dizia que se os médicos 
não conseguissem encontrar 
nada, tinha que ser bruxaria e 
josé tinha a cura. josé remo-
veu a feitiçaria e agora meu pai 
está bem, e é por isso que re-
comendamos jose.

família nunes

Eu tenho uma empresa de demoli-
ção e minha empresa estava indo 
para as ruínas por causa de um fun-
cionário que eu demiti e fiz magia 
negra por ódio. falei com josé por 
telefone e disse-me para trazer uma 
ferramenta do trabalho. com o meu 
nome e a ferramenta josé encon-
trou o problema, quebrou o feitiço 
e me mostrou a identidade da pes-
soa que estava me fazendo mal. Eu 
acredito em jose e eu o recomendo.

gilberto



no dia em que nos casamos, juramos na 
igreja que ninguém nos separaria, mas 
o diabo usou meu próprio amigo para 
destruir o que deus uniu. com o coração 
partido fui ver josé e ele me ajudou. Ele 
protegeu nosso casamento e nós esta-
mos juntos até a morte nos separar.

adélia

Meu filho passaria seus dias 
assim como as fotos. Ele era 
preguiçoso. não trabalhei 
nem fui para a escola. já era 
hora de morar sozinho, mas 
ele continuava aproveitando-
-se de nós. Ele não ajudaria 
a pagar as contas e conti-

nuava a trabalhar em nós. Eu coloco problemas 
nas mãos de José e agora meu filho trabalha e vai 
para a escola. Ele é um homem novo e bom.

família arruda

depois de perder o meu marido num terrível acidente de car-
ro, eu não queria ficar sozinha, e é por isso que eu encontrei 
alguém, mas não era o que eu esperava. depois de um tem-
po ele se tornou possessivo, agressivo e violento. cansa-
do dos seus maus tratos e ciúmes, decidi deixá-lo, mas ele 
continuou. Ele recusou de me deixar em paz, nem mesmo os 
policiais poderiam mantê-lo afastado. com uma foto josé e 
o seu nome, ele me livrou deste problema. Agora o meu filho 
está calmo e em paz.

hilda e tiago

Estávamos quase a separar, mas minha 
esposa tirou a foto para josé. josé foi ca-
paz de dominar a língua e as más influên-
cias do povo e é por isso que estou feliz 
em dizer que estamos esperando o nosso 
5º membro da nossa família.

joão e diana
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o escrivão - angola
cróNIcA Do NoSSo eStágIArIo

ruBem rIBeIro JuNIor

olá caros leitores, na última 
publicação do escrivão 

tratámos a questão de goa, na 
índia e pudemos observar que 
o processo de independência de 

goa começou quase que de forma concomitante 
no mesmo ano do processo de independência de 
Angola, parte da história que trataremos hoje 
na coluna do escrivão. De fato, Angola partiu 
na frente, em fevereiro de 1961, quando parami-
litares do mPlA – movimento popular de liber-
tação de Angola atacaram a casa de reclusão 
militar, em luanda, a cadeia da 7.ª esquadra 
da polícia, a sede do ctt, que eram os correios 
e telégrafos de Angola, ora ligados a Portugal e 
também à emissora Nacional de Angola. 
O processo angolano de independência foi con-

flituoso e cercado por anos de Guerra. Primeira-
mente, a guerra de descolonização, que durou de 
1961 a 1975, seguida pela guerra civil angolana, 
que sucedeu diretamente a guerra de independên-
cia, conflito que durou 27 anos, terminando no fim 
no ano de 2002. Esse último conflito devastou toda 
infraestrutura do país e causou sérios danos à admi-
nistração pública, aos empreendimentos económi-
cos e às instituições religiosas da nação.

A cHegADA DoS PortugueSeS
Já em 1482, Diogo Cão, representante de D. João 

II, chega ao Zaire e inicia a conquista portuguesa 
nesta parte da África, o que inclui Angola. De iní-
cio, os conquistadores estabeleceram uma aliança 
com o Reino do Congo, cuja influência dominava 
toda a região. Mais ao sul encontrava-se dois ou-
tros reinos, Ndongo e Matamba, os quais não tarda-
ram a serem fundidos, originando assim o Reino de 
Angola. Isto se deu em 1559.  A história de Angola 
está intrinsecamente ligada à do Brasil. Instalados 
na região de Angola, os portugueses eram muito 
perspicazes em explorarem as rivalidades e confli-
tos existentes entre os diferentes reinos africanos. 
Angola não tardou em transformar-se no principal 
mercado fornecedor de escravos para as plantações 
da cana-de-açúcar do Brasil. Durante 60 anos, en-
tre 1580 e 1640, os holandeses, interessados em 
explorar as riquezas brasileiras, tentaram expulsar 
os portugueses desta região, chegando a ocupar 
grande parte do litoral africano, principalmente nas 
costas do Benguela, Santo António do Zaire, bem 
como as barras do Bengo e do Cuanza. Somente 
em 1648, as tropas portuguesas, já na ocasião, luso-
-brasileiras, expulsam os holandeses de Salvador e 
do Rio de Janeiro, reabrindo assim o mercado de 
seres humanos escravizados a partir de Luanda. 
Até finais do século XVIII, Angola funciona como 
fonte de fornecimento de escravos que eram envia-
dos para as plantações e minas do Brasil e de outras 
colônias portuguesas na América. A ocupação dos 
portugueses concentra-se principalmente na costa, 
concentrando-se no estabelecimento de fortalezas e 
feitorias. Após a independência do Brasil, ocorrida 
em 1822, Portugal passa então a explorar o interior 
do continente africano, uma forma de responder 
ás pressões das demais potências Europeias, ávi-
das pelas riquezas minerais africanas. Dessa forma 
uma séria de tratados são firmados celebrando as-
sim a dominação europeia sobre o continente afri-
cano. E assim se deu e durou, de 1482 a 1961, o 
domínio português sobre o Angola. 

A guerrA De INDePeNDêNcIA
Bastião do movimento independentista angola-

no, Movimento Popular de Libertação de Angola 
(MPLA) aparece na cena política em 1956, com 
a publicação do seu primeiro manifesto. Outros 
dois movimentos de libertação juntam-se ao Mo-
vimento Popular de Libertação de Angola no início 
dos anos 60 e juntos esse três movimentos desen-
cadeiam uma luta armada contra o colonialismo 
português. É importante lembrar que o Portugal 
vivia sob ditadura desde o ano de 1926. Um gran-
de contingente militar foi mobilizado em Angola 
desde o início do processo de descolonização. Um 
fato interessante salta aos olhos: foi durante este 
período que o país conheceu seu maior crescimen-
to econômico. Ainda sob domínio português, a in-
dustria do petrolífera angolana conhece um grande 
desenvolvimento durante o período da guerra de 
independência. O PIB (produto interno bruto) do 
país conhece um crescimento de cerca de 7% ao 
ano, entre os anos de 1960 e 1973. Este ciclo de 
excepcional crescimento econômico só seria frea-
do pela “Revolução dos cravos” sucedida no me-
morável 25 de abril de 1974. Essa seria a brecha 
pela qual esperavam as colonias para reclamarem 
a sua independência. Em janeiro de 1975, seriam 
assinados no Algarve os acordos de Alvor, estabe-
lecendo o 11 de novembro daquele ano como o dia 
da independência, colocando assim um fim ao do-
mínio imperial português naquele país. Contudo, o 
verdadeiro fim das hostilidades ainda estaria longe 
de ser efetivo. 

guerrA cIvIl
O fim da guerra de independência sinalizaria o 

início imediato da guerra civil que assolou o país 
entre 1975 e 2002. Contando com amplo apoio 
americano, os exércitos da Frente nacional de li-
bertação de Angola FNLA deflagra as hostilida-
des contra a população civil, engajando inclusive 
crianças para a frente durante os anos de conflito. 
Conduzido por agentes da CIA (serviço secreto 
americano), Nito Alves, personalidade messiânica 
aliado do Estados Unidos, tenta em 27 de maio de 
1977 um golpe de Estado contra Agostinho Neto, 
então presidente do país. A estratégia adotada fica 
caracterizada por dois aspetos, já muito conhecidos 
da estratégia geopolítica americana: 1. Manipula-
ção dos médias conseguindo assim grandes mobi-
lizações populares, 2. armazenamento clandestino 
de alimentos visando o desabastecimento de bens 
de primeira necessidade para a população. Essa 
manipulação flagrante da opinião pública permitia 
às forças apoiadas pelos Estados Unidos que man-
tivessem o controle dos estoques de alimentos ge-
rando desabastecimento no mercado, controlando 
assim não só os preços, mas também os ânimos da 
população. Infiltração, sabotagem das estruturas 
existentes e finalmente, golpe de estado. 
Como consequência deste fatídico evento, o país 

viria o agravamento das tensões com a morte de 

dezenas de milhares de pessoas e a instauração de 
um toque de recolher, eventos que transformariam 
a Guerra civil de Angola numa das mais sangrentas 
guerras do continente africano. Este episódio ficou 
conhecido como “Fraccionismo” e ainda hoje sus-
cita muitas questões no seio da sociedade Angola-
na.  O conflito durou de forma ampla até a assina-
tura do Protocolo de Lusakade no ano de 1994, que 
permitiu a redução substancial das hostilidades. As 
partes, sem chegar a um acordo, retomam as hos-
tilidades em 1998. Desta vez o conflito duraria até 
2002, com a morte de Jonas Savimbi, liderança da 
UNITA União Nacional para a Independência To-
tal de Angola, uma das partes diretamente envolvi-
das no conflito. 

ANgolA moDerNA
Superadas as beligerâncias, Angola se desenvol-

ve de maneira permanente. O país foi inserido pela 
ONU entre as nações de “desenvolvimento médio” 
no relatório do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), com dados relativos 
a 2017. O país ocupa a posição 147 de 189, com 
um crescimento constante do IDH (índice de de-
senvolvimento humano). Em 2015 o país voltou 
a realizar o censo da população, o que ajudou de 
maneira substancial a medir os desenvolvimentos 
alcançados a partir dos primeiros anos do século 
XXI. Atualmente o rendimento per capita no país 
está em 2.387 euros. O país ainda enfrenta um 
grande problema para mitigar as desigualdades 
sociais. Segundo relatório da ONU, resta ao país 
concentrar esforços para promover o crescimento 
inclusivo ancorado em políticas macroeconómicas, 
acompanhar a transição demográfica com uma for-
te proteção social e bem direcionada, investir no 
desenvolvimento humano, adotar uma governança 
sólida e um ambiente macroeconómico baseado 
em estabilidade macroeconómica e financeira e 
aproveitar o Dividendo Demográfico através dos 
investimentos na juventude. Essas seriam, em li-
nhas gerais as recomendações das Nações Unidas 
para que o país possa entregar mais desenvolvi-
mento e qualidade de vida a seus cidadãos. 
No aspeto das relações bilaterais com Portugal, 

Angola ainda apresenta forte ligação com o “conti-
nente”. Recentemente foi assinado um acordo que 
põe fim à dupla tributação entre os países, permi-
tindo assim o fomento das atividades económicas. 
No âmbito deste acordo, Portugal funcionará como 
um hub europeu para investimentos no continente 
Africano, tendo como porta de entrada Angola. Da 
mesma forma, Angola funciona como um hub afri-
cano permitindo a exportação de bens e serviços 
para a Europa, tendo como porta de entrada Por-
tugal. 
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alimentos orgânicos: vale a Pena 
a consumir? tire suas dúvidas
os alimentos orgânicos são produzidos sem 

nenhum tipo de agrotóxico, hormonas, 
inseticidas e produtos de origem química que 
trazem malefícios à saúde do consumidor em 
geral, mas muitas dúvidas ainda permeiam 
esse universo e deixam o comprador cada vez 
mais confuso. Vamos entender melhor todas 
as facetas desse tipo de alimento:

Porque SÃo mAIS cAroS?
Os produtos orgânicos, em geral, são mais caros 

que os produtos “populares” por possuírem uma 
taxa de perda muito maior do que os mesmos. 
Em uma plantação tomada por uma praga, por 
exemplo, os produtos orgânicos irão se perder 
muito mais do que os produtos que receberam 
inseticidas e isto, consequentemente, diminui a 
produção. Tratando-se de um animal, por exem-
plo, aquele que for criado de forma “orgânica” 
não receberá hormonas, então será obviamente 
menor do que o animal que for estimulado com 
esse tipo de estratégia.

Porque NÃo SÃo tÃo BoNItoS 
quANto oS trADIcIoNAIS?
Um dos maiores obstáculos entre o orgânico e a 

mesa do consumidor é a aparência. Eles são, de 
fato, menos bonitos do que os produtos que le-
vam agrotóxicos e outros tipos de químicos, mas 
é justamente isso que os especialistas defendem 
fazer deles mais nutritivos. Segundo eles, ao não 
serem expostos a inseticidas e outros agentes que 
podem prejudicar a saúde, os alimentos orgânicos 
concentram mais nutrientes em sua composição.

orgâNIco DurA meNoS?
Existe um mito acerca dos alimentos orgânicos, 

onde se acredita que eles durem menos do que 
os alimentos convencionais. No entanto, a gran-
de maioria dos consumidores de orgânicos relata 
que sua durabilidade é, em geral, maior do que a 
dos outros alimentos.

como SeI que o 
AlImeNto é orgâNIco?
Para saber que um alimento é cultivado de for-

ma orgânica, basta encontrar em sua embalagem 
o selo “Produto Orgânico do Brasil”. Na maior 
parte das vezes eles são fáceis de identificar.

AlImeNto orgâNIco é cAro. 
PoSSo ABrIr mÃo De Algum?
Segundo estudos, existem alimentos nacionais 

que possuem uma taxa de poluição bastante bai-
xa, mesmo quando cultivados de forma tradicio-
nal. Portanto, mesmo que você preze pelo mí-
nimo consumo de agrotóxicos, comprá-los das 
produtoras tradicionais não seria tão prejudicial 
à sua dieta. São eles:
• Brócolos
• Beringela
• Repolho
• Banana
• Kiwi
• Aspargos
• Ervilhas-de-cheiro (congeladas)
• Manga
• Abacaxi
• Milho doce (congelado)
• Abacate
• Cebola

AlImeNtoS meNoS coNtAmINADoS.
quAIS AlImeNtoS SÃo mAIS AfetADoS?
Existem muitos alimentos que possuem altas 

taxas de contaminação, nesse caso seriam eles 
os mais indicados para a compra orgânica:
• Pêssego
• Maçã
• Pimentão
• Aipo
• Nectarina
• Morango
• Cereja
• Alface
• Uva (importada)

• Pera
• Espinafre
• Batata

AlImeNtoS mAIS coNtAmINADoS.
Saiba que “orgânico” não é sinónimo de ani-

mais felizes e pureza garantida!

Apesar de não possuir exposição à componen-
tes químicos, os alimentos orgânicos continuam 
suscetíveis a outros tipos de problemas, como a 
exposição à longas viagens até chegar nas mãos 
do consumidor ou mesmo a poluições externas. 
Além disso, quando se trata de carnes os animais 
continuam sendo expostos a todos os tipos de 
problemas das fazendas tradicionais, sendo que 
a única exigência para sua carne ser considerada 
orgânica é de que eles não recebam anabolizan-
tes e não se alimentem de pasto exposto a agro-
tóxicos.

INDIcAÇõeS:
A comida orgânica é mais indicada para grávi-

das e crianças pequenas, pois são nos primeiros 
anos de vida que os compostos químicos pre-
sentes nos alimentos são mais maléficos para a 
saúde. Outro ponto de vista sobre alimentos orgâ-
nicos: a agricultura orgânica encontra-se, porém, 
em um impasse. Por ser menos produtiva do que a 
agricultura convencional, pesquisas afirmam que 
ela levaria a um maior desmatamento se viesse a 
se tornar popular e houvesse a necessidade de su-
prir uma maior parte da população. Além disso, 
afirma-se também que, pela necessidade de repe-
tidas aplicações de produtos como bicabornato de 
sódio no lugar dos inseticidas, a poluição do ar 
proveniente das plantações orgânicas seria capaz 
de ultrapassar a das convencionais. Agora você já 
sabe mais sobre a agricultura orgânica e pode de-
cidir com consciência se deseja adquirir um pro-
duto com este selo e, neste caso, quais produtos 
terão preferência. Seja orgânica ou tradicional, a 
alimentação balanceada e rica em vegetais e fru-
tas sempre será boa para a saúde. Vale a pena con-
sumir os alimentos orgânicos mais afetados por 
agrotóxicos, já os demais, depende do seu bolso. 
Mas com certeza é melhor consumir alimentos 
frescos mesmo com agrotóxicos do que comer 
fast foods.
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joão Pina é homenageado na guarda com
um busto da autoria de Pedro Figueiredo
No passado sábado, o empresário João 

Pina foi novamente homenageado na Sua 
cidade Natal e de uma forma que este luso-
descendente não esperava, aliás, ninguém es-
perava, com o Seu Busto.
Começam a faltar palavras para explicar o que 

este empresário faz pelos que mais necessitam, 
pelas causas nobres que apoia, o último e “lu-
minoso” Natal que ofereceu deixou marcas de 
felicidade, em terras altaneiras de Portugal.
Sem esperar, João Pina foi contatado pelos no-

vos órgãos sociais da Casa do Benfica na Guarda, 
casa onde é Patrono desde 2017 e Sócio honorá-
rio há cerca de 6 meses. Os recentes órgãos so-
ciais eleitos, nomeadamente, a Direção liderada 
por Francisco Nascimento tinha decidido colo-
car o busto de João Pina em sítio de destaque na 
casa nº 42, a Casa do Benfica na Guarda, como 
forma de gratidão pelo muito que dá de “coração 

aberto” à Guarda e Região.
O Busto foi concebido pelo Escultor Pedro Fi-

gueiredo, um jovem e talentoso artista que pos-
sui trabalhos espalhados pela Guarda, país e pe-
los “4 cantos do mundo”.
O descerramento do busto deste Lusodescen-

dente decorreu de forma emotiva, onde a Pre-
sidente da Assembleia Municipal da Guarda, 
o Vereador do Município da Guarda em repre-
sentação do Senhor Presidente e o Presidente da 
Câmara da Figueira de Castelo Rodrigo teceram 
rasgados elogios ao homem que muito admiram 
e consideram.
Numa sala repleta de convidados onde estavam 

presentes entidades oficiais, amigos e a famí-
lia de João Pina, da qual se destaca a filha mais 
nova, Carla Pina, que viajou com o pai desde Pa-
ris para assistir a esta cerimónia.
João Pina não conteve a emoção no seu dis-

curso ao referir-se à sua filha “Carla desculpa o 
tempo em que estou ausente de casa, em que não 
celebro convosco o meu aniversário, mas o lega-
do que te deixo é continuares o que tenho feito 
até aqui, ajudar sempre os que mais precisam”, 
o discurso de João Pina não deixou seguramente 
ninguém indiferente pelas palavras emotivas e 
olhos brilhantes de alegria e lágrimas, sim, por-
que também se chora de felicidade.

Depois desta homenagem, de abraços e apreço 
por este ser humano tão “singular” foi servido 
um cocktail a todos os presentes.
De resto, no início do próximo mês e no âmbito 

do Protocolo firmado com a Casa do Benfica , 
2 idosos do Centro de Dia e Lar de Idosos de 
Santana da Azinha e 8 crianças/adolescentes ins-
titucionalizadas terão a possibilidade de assistir 
de forma gratuita a um derby no estádio “Sport 
Lisboa e Benfica”. Mais um “sonho” que este 
notável empresário concede.
Quando lhe perguntamos, o que vem a seguir? 

Sorri e diz “aguardem será um grande ano”, bre-
vemente será lançada uma grande, grande cor-
rente solidária.
Assim é João Pina, um homem que não para 

de surpreender tudo e todos apesar de no sábado 
ter sido surpreendido com apresentação do Seu 
Busto. Gratidão é de facto o sentimento mais no-
bre da natureza humana, a gratidão promove a 
reciprocidade e o espírito de solidariedade, as-
sim foi na Cidade da Guarda.

Festa do chicarro na Filarmónica
Portuguesa de montreal

SYlvIe mAcHADo

Já é tempo dos chicharri-
nhos na Filarmónica Por-

tuguesa de Montreal. Um 
peixinho tão bom e que mata 
um bocadinho das nossas 
saudades da nossa terra tão 
linda que é dos Açores, e cla-

ro de Portugal.
Foi no dia 26 de janeiro de 2019 que fui à 

festa da FPM na sua sede, foi uma linda festa 
com boa música e com Jimmy Faria que fez 

um grandioso espetáculo que todos gostaram 
e festejaram este peixinho. Eu adoro esta festa 
porque já dá sinal que a primavera está a che-
gar e deve-se festejar em grande, dançando, co-
mendo e bebendo com fartura.
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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

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!

Vendido

st-hubert - 1761 rua charles

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

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

duplex num tamanho interes-
sante perto do transporte públi-
co, mercearias e restaurantes/
bistros. diversas renovações 
através dos anos!

6276-6278 rua chabot
rosemont-Petite-Patrie

Vendido
Vendido
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681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

aGências de ViaGens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

Tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

conTabilisTa

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

tel.: 514.499.1624

denTisTa

eleTricidade

aGências
funerárias

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

monumenTos

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renoVações

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve rEnOvaÇãO

rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

noTários

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 St-urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

imporTadores

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

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

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

guIA Do coNSumIDor

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

www.acaixa.ca

SeguroS
- Doença grave

- Invalidez
- vida

PlANo PouPANÇA
- reforma

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

tel.: 514.522.5175

serViços
financeiros

Jes renoVaTions
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
eDuArDo DIAS

resTauranTes

mercearias

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

anedoTas da maria rosa

informe-se sobre os 
nossos preços

a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

7 DIfereNÇAS

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

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA

1

4
89

2 9

7

9

4

3 8

8

5

cAÇA PAlAvrAS | HoSPItAl

SoNDA
GeSSo
iNALADoR
DeSFiBRiLADoR
LeiTo

LuVA
HeLiPoNTo
ToMoGRAFiA
LixeiRA
MACA

4

EstadO dE saúdE
- Bom dia, é da receção? eu gostaria de falar com al-
guém que me desse informações sobre um paciente. 
Queria saber se certa pessoa está melhor ou piorou.
- Qual é o nome do paciente?
- Chama-se Pedro e está no quarto 302.
- um momento, eu vou transferir a ligação para o setor 
de enfermagem.
- Bom dia, sou a enfermeira Lourdes. o que deseja?
- Gostaria de saber as condições clínicas do paciente 
Pedro do quarto 302, por favor!
- um minuto, vou localizar o médico de plantão.
- Aqui é o Dr. Carlos. em que posso ajudar?
- olá, doutor. Precisaria que alguém me informasse 
sobre a saúde do Pedro que está internado há três 
semanas no quarto 302.
- ok, vou consultar o prontuário do paciente. um ins-
tante! Aqui está, ele se alimentou bem hoje, a pressão 
arterial e pulso estão estáveis, responde bem à medi-
cação prescrita e vai ser retirado do monitor cardíaco 
até amanhã. Continuando bem, o médico responsável 
assinará alta em três dias.
- Ahhhh, graças a Deus! São notícias maravilhosas! 
Que alegria!
- Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém muito próxi-
mo, certamente da família?
- Não, sou o próprio Pedro telefonando aqui do quar-
to 302! é que todo mundo entra e sai deste quarto e 
ninguém me diz nada. eu só queria saber como estou!

ReMéDio
FARMáCiA
FRALDA
MéDiCo
CiRuRGiA 

imporTadores

renoVações resTauranTes

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

cASAl DA SemANA

3 9

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

EndErEÇO:                                                  aPt.:         

cidadE|PrOvincia                                                        

tel.:                                         código Postal:                     

tipo de cartão:      visa      Mastercard      amex

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

Vende-se

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

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

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

ou por email: lucy@masterkid.com

empreGos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enconTros

vEndE-sE MagnÍficO t3 EM lOurOsa
1 suite, 2 quartos, 
2 casas de banho, 
Sala 33 m2 com 
lareira, janelas re-
baixadas, 2 hull de 
entrada entre a co-
zinha e quartos, 2 
varandas; cozinha + 
lavadaria + despen-
sa; churrasqueira, 
jardim, court de Té-

nis; Garagem, espaço fechado de arrumos, Avenida 
principal Lourosa.

contacto: paulapatricio@hotmail.ca
contacto: 819 205-6402 

LES ENTREPRENEURS

BucAro

CoNTACTe JoS BuCARo 

514 325-7729

Precisamos de um motorista 
masculino ou feminino com 

classe 1 para o 
camião basculante
“camion dompeur”.

†

†

†

Precisa-se de uma recepcionista 
“front desk” para um hotel. E, 
precisa-se de um “hotel night 
auditor” que faz check-in/out, 
balanço das contas e fecho do 

dia. bilingual.
com ou sem experiência. 

lina: 514-640-5500
Enviar cv; gm@bwplusmontrealeast.com

Maria dO cÉu aZEvEdO
Faleceu em Montreal no dia 4 de 
Fevereiro de 2019 com 90 anos 
a Sra. Maria do Céu Azevedo 
natural de Ligares, Freixo de 
espada à Cinta, Portugal, 
esposa do já falecido José 
Augusto Patoleia. Deixa na dor 
sua filha Maria da Conceição 
(António Manuel Marques), 
suas netas Kelly (José emilio 
Vargas), Nancy (Payman 
Saadati), suas bisnetas Laila 
e Sarah. Seus irmãos/ãs, 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
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 velório terá lugar sábado 9 de fevereiro de 2019 das 
15h às 21h, haverá uma liturgia da palavra que terá 
lugar às 20h na capela. o seu corpo será transladado 
para Torres de Moncorvo, Bragança, Portugal. Reno-
vamos com profunda saudade a missa de sétimo dia 
domingo 10 de fevereiro às 11h30 na igreja Santa Cruz. 
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 associem na 
dor. Bem-haja.

ManuEl rOdriguEs
Faleceu em Montreal no dia 1 
de Fevereiro de 2019 com 93 
anos o Sr. Manuel Rodrigues 
natural da Maia, São Miguel, 
Açores, esposo da Sra. 
Agostinha Botelho. Deixa na 
dor sua esposa, seus filhos 
Margarida (José Pereira), José 
Luís (Carmen da Câmara), 
Armando (Noémia do Rego), 
seus netos/as Sandy, Maggy, 
Amanda, Sally, Louis, Michael, 
seus bisnetos, suas irmãs 
Natália, Maria do Carmo e 
elvira, 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 velório será hoje, quarta-feira 6 de fevereiro de 2019 
das 8h30 às 9h30, seguindo o serviço fúnebre às 10h 
na igreja Santa Cruz. irá sepultar em cripta no Mauso-
léu eulali Derocher em Côte-des-Neiges. Renovamos 
com profunda saudade a missa de sétimo dia quinta-
-feira 7 de fevereiro às 18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-haja.

lucÍlia dO rOsáriO fErrEira
Faleceu em Montreal no dia 
1 de Fevereiro de 2019 com 
92 anos a senhora Lucília 
do Rosário Ferreira, natural 
de Moitas Venda, Alcanena, 
Portugal, esposa do já falecido 
Joaquim Ferreira Gonçalves. 
Deixa na dor Manuel (Cremilda 
Correia), emílio (Cizaltina 
Calado), Maria Vitália (Manuel 
Gonçalves), Lizeta (José Manuel 
Reis), netos(as), sobrinhos(as), 
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 velório é hoje quarta-feira 6 de Fevereiro no 1120 
Jean Talon, das 9h às 11h seguindo-se o serviço fú-
nebre às 11h30 na igreja Santa Cruz. Vai a sepultar 
em cripta no Repos St-François d’Assise. Renovamos 
com profunda saudade a missa de sétimo dia, amanhã 
quinta-feira às 18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-haja.
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 P j v E d
1-liverpool 62 25 19 5 1
2-Man. city 59 25 19 2 4
3-Tottenham 57 25 19 0 6
4-Chelsea 50 25 15 5 5
5-Man. united 48 25 14 6 5
6-Arsenal 47 25 14 5 6
7-Wolverhampton 38 25 11 5 9
8-Watford 34 25 9 7 9
9-everton 33 25 9 6 10
10-Bournemouth 33 25 10 3 12
11-Leicester City 32 25 9 5 11
12-West Ham 32 25 9 5 11
13-B&H Albion 27 25 7 6 12
14-Crystal Palace 26 25 7 5 13
15-Newcastle 24 25 6 6 13
16-Southampton 24 25 5 9 11
17-Burnley 24 25 6 6 13
18-Cardiff City 22 25 6 4 15
19-Fulham 17 25 4 5 16
20-Huddersfield  11 25 2 5 18

Inglaterra
PremIer league

campeonaTos europeus - classificação

 P j v E d
1-juventus 60 22 19 3 0
2-napoli 51 22 16 3 3
3-internazionale 40 22 12 4 6
4-Milan 36 22 9 9 4
5-Roma 35 22 9 8 5
6-Atalanta 35 22 10 5 7
7-Lazio 35 22 10 5 7
8-Sampdoria 33 22 9 6 7
9-Fiorentina 31 22 7 10 5
10-Torino 31 22 7 10 5
11-Sassuolo 30 22 7 9 6
12-Parma 29 22 8 5 9
13-Genoa 24 22 6 6 10
14-SPAL 2013 22 22 5 7 10
15-Cagliari 21 22 4 9 9
16-udinese 19 22 4 7 11
17-empoli 18 22 4 6 12
18-Bologna 17 22 3 8 11
19-Frosinone 13 22 2 7 13
20-Chievo 9 22 1 9 12

 P j v E d
1-Paris sg 56 21 18 2 1
2-lille 46 23 14 4 5
3-Lyon 43 23 12 7 4
4-Saint-étienne 37 22 10 7 5
5-Montpellier 36 22 9 9 4
6-Strasbourg 35 22 9 8 5
7-Stade de Reims 34 23 8 10 5
8-Nice 34 23 9 7 7
9-Rennes 33 23 9 6 8
10-Marseille 31 22 9 4 9
11-Nimes 30 23 8 6 9
12-Bordeaux 28 21 7 7 7
13-Angers 27 23 6 9 8
14-Toulouse 26 23 6 8 9
15-Nantes 24 22 6 6 10
16-Dijon 20 22 5 5 12
17-Caen 18 22 3 9 10
18-Monaco 18 23 4 6 13
19-Amiens 18 23 5 3 15
20-Guingamp 14 22 3 5 14

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. dortmund 49 20 15 4 1
2-b. M´gladbach 42 20 13 3 4
3-B. München 42 20 13 3 4
4-RB Leipzig 37 20 11 4 5
5-e. Frankfurt 32 20 9 5 6
6-Wolfsburg 31 20 9 4 7
7-B. Leverkusen 30 20 9 3 8
8-Hoffenheim 29 20 7 8 5
9-Hertha BSC 28 20 7 7 6
10-W. Bremen 27 20 7 6 7
11-Mainz 27 20 7 6 7
12-Schalke 04 22 20 6 4 10
13-SC Freiburg 22 20 5 7 8
14-F. Düsseldorf 22 20 6 4 10
15-FC Augsburg 18 20 4 6 10
16-Stuttgart 15 20 4 3 13
17-FC Nürnberg 12 20 2 6 12
18-Hannover 96 11 20 2 5 13

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 50 22 15 5 2
2-atlético Madrid 44 22 12 8 2
3-Real Madrid 42 22 13 3 6
4-Sevilla 36 22 10 6 6
5-Getafe 32 22 8 8 6
6-Real Betis 32 22 9 5 8
7-Alavés 32 22 9 5 8
8-Valencia 30 22 6 12 4
9-Real Sociedad 30 22 8 6 8
10-eibar 29 22 7 8 7
11-Levante 27 22 7 6 9
12-Athletic 26 22 5 11 6
13-Leganés 26 22 6 8 8
14-Valladolid 25 22 6 7 9
15-espanyol 25 22 7 4 11
16-Girona 24 22 5 9 8
17-Celta de Vigo 24 22 6 6 10
18-Rayo Vallecano 23 22 6 5 11
19-Villarreal 19 22 3 10 9
20-Huesca 15 22 3 6 13

eSPanha
lIga Santander

benFica de lage recuPerou quatro
Pontos Para o Fc Porto num mês
Anunciado a 3 de janeiro como sucessor de 

Rui Vitória no Benfica, Bruno Lage assi-
nalou um mês no comando técnico das águias 
com um triunfo categórico sobre o Sporting 
em Alvalade por 4-2.
Até agora, o treinador de 42 anos soma seis vi-

tórias e uma derrota (com o FC Porto para a Taça 
da Liga). Se atendermos apenas a compromissos 
referentes ao campeonato, o registo das águias 
desde o desaire em Portimão, que ditou o afasta-
mento do antigo técnico, é de cinco vitórias em 
outros tantos duelos.
Contas feitas, o «novo» Benfica já recuperou 

quatro dos sete pontos que tinha de desvantagem 
para o FC Porto aquando da chegada de Lage, 
beneficiando dos empates dos dragões com 
Sporting e V. Guimarães neste ciclo, e deixou de 
depender de terceiros para ser campeão.
Quinze pontos, 16 golos marcados e cinco so-

fridos. É este o registo do Benfica pós-Rui Vitó-
ria. O saldo goleador elevou os encarnados para 
o estatuto de melhor ataque da Liga, com 47 go-
los, mais seis do que os campeões nacionais, que 

têm o segundo melhor registo.
À entrada para a 16.ª ronda da Liga (a primeira 

de Lage ao leme da equipa principal) os encarna-
dos tinham o segundo melhor ataque da prova a 

par do FC Porto e atrás do Sporting (32). Tinham 
também a segunda melhor defesa (atrás dos dra-
gões), sendo agora a quarta equipa que menos 
golos sofreu: são 20, pior do que FC Porto (11), 
Sp. Braga (17) e V. Guimarães, com 19 tentos 
encaixados.

nani é baixa conFirmada 
Para o dérbi

A ausência de Nani, devido a lesão, é a prin-
cipal nota de destaque na lista de con-

vocados do Sporting para o encontro desta 
quarta-feira, contra o Benfica, para a primei-
ra mão das meias-finais da Taça de Portugal.

o internacional português, recorde-se, fa-
lhou o primeiro treino da semana por se 

encontrar a contas com um estiramento na 
região inguinal direita, e é baixa confirmada 
para a deslocação à luz.
Em sentido inverso, Marcos Acuña, que falhou 

o dérbi do passado fim de semana devido a cons-
trangimentos físicos, está de volta às escolhas de 
Marcel Keizer, assim como Luís Maximiano e 
Idrissa Doumbia.
O Benfica-Sporting desta quarta-feira, recor-

de-se, tem pontapé de saída agendado para as 
15h45 (hora de Montreal), e marca o arranque 
das meias-finais da Taça de Portugal.
Eis os 20 jogadores convocados por Marcel 

Keizer:
Guarda-redes: Renan, Salin e Maximiano;
Defesas: Ilori, Coates, Jefferson, André Pinto, 

Borja e Bruno Gaspar;
Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Petrovic, 

Wendel, Doumbia e Gudelj;
Avançados: Raphinha, Diaby, Bas Dost, Luiz 

Phellype e Jovane Cabral.

benFica condena “ameaças” de
Fernando madureira a Paulo gonçalves

o Benfica fez uso da newsletter News Ben-
fica para condenar as palavras dirigidas, 

esta segunda-feira, por fernando madureira 
a Paulo gonçalves, num restaurante localiza-
do na foz do Porto, e cujas imagens rapida-
mente ‘caíram’ na Internet.
O clube da Luz lembra episódios anteriores, 

como os “sucessivos apedrejamentos a camione-
tas com adeptos do Benfica”, a “invasão da Loja 
do Benfica no Mar Shopping” ou a “invasão do 
centro de treinos de árbitros” para pedir ponto 
final ao que apelida de “crime organizado”.
“As ameaças e coação sobre árbitros e suas fa-

mílias. Este histórico recente conheceu ontem 
mais um momento degradante com novas amea-
ças do líder dos Super Dragões”, pode ler-se na 
reação encarnada quanto ao ex-assessor jurídico 
da SAD.
“O silêncio, a inação e a tentativa grotesca de 

desvalorizar o episódio só alimentam a impuni-

dade de quem se gaba de estar acima da lei. A 
partir de ontem, a face do crime organizado ficou 
ainda mais visível”, conclui.
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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 43 19 14 1 4 28 9
2-FC Famalicão 41 19 12 5 2 26 13
3-Benfica B 35 20 10 5 5 29 18
4-Estoril Praia 33 20 10 3 7 30 22
5-Mafra 32 20 9 5 6 28 23
6-FC Porto B 31 20 9 4 7 25 23
7-Académica OAF 31 20 9 4 7 23 23
8-Leixões 27 20 8 3 9 20 20
9-Penafiel 26 20 8 2 10 24 26
10-Farense 25 20 6 7 7 23 20
11-Varzim 25 20 7 4 9 19 24
12-UD Oliveirense 22 20 5 7 8 22 28
13-Braga B 22 20 7 1 12 24 25
14-V. Guimarães B 21 20 5 6 9 21 26
15-Arouca 21 20 5 6 9 23 28
16-Sp. Covilhã 20 19 5 5 9 18 26
17-Ac. Viseu 20 20 5 5 10 19 34
18-Cova da Piedade 20 19 5 5 9 12 26

  P J V E D GM GS

1-fc porto 50 20 16 2 2 41 11
2-Benfica	 47	 20	 15	 2	 3	 47	 20
3-braga 46 20 14 4 2 38 17
4-sporting 39 20 12 3 5 38 24
5-moreirense 34 20 11 1 8 22 24
6-V. Guimarães 32 20 9 5 6 24 19
7-belenenses sad 29 20 7 8 5 23 22
8-portimonense 27 20 8 3 9 27 31
9-rio ave 25 20 6 7 7 31 32
10-santa clara 24 20 7 3 10 28 30
11-V. setúbal 21 20 5 6 9 18 22
12-nacional 20 20 5 5 10 20 35
13-Tondela 20 20 5 5 10 25 31
14-marítimo 20 20 6 2 12 12 24
15-boavista 19 20 5 4 11 15 26
16-desp. aves 18 20 5 3 12 22 34
17-chaves 18 20 5 3 12 15 28
18-feirense 14 20 2 8 10 12 28

  PTS  J V E D GM   GS

20ª joRnADA
01/02 Rio Ave 2-2 Tondela
02/02 Chaves 1-0 Marítimo
  Boavista 2-0 Feirense
  Desp. Aves 0-2 Braga
03/02 Nacional 0-0 V. Setúbal
  Sta Clara 2-1 Portimonense
  Sporting 2-4 Benfica
  V. Guimarães 0-0 FC Porto
04/02 Belenenses 0-1 Moreirense

taÇa da liga

final
2019/01/26  fc POrtO 1-1(1-3)g.P. sPOrting

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

21ª joRnADA
08/02 Moreirense 15:30 FC Porto
09/02 Marítimo 10:30 Desp. Aves 
  Portimonense 13:00 Rio Ave
 Tondela 15:30 V. Guimarães
10/02 Braga 10:00 Chaves
  Boavista 10:00 Santa Clara
  Benfica 12:30 Nacional
  Feirense 15:00 Sporting
11/02 V. Setúbal 15:15 Belenenses SAD

REsUlTADos 20ª
02/02 Mafra 1-1 Benfica B
  Sp. Covilhã 1-0 Varzim
  Académica 1-1 Guimarães B
03/02 Leixões 2-0 estoril Praia
  Braga B 1-0 Farense
  C. da Piedade 0-1 oliveirense
  FC Porto B2-0Penafiel
  Arouca2-0Ac. Viseu
05/02 FC Famalicão 15:15 P. Ferreira

21ª joRnADA
09/02 Ac. Viseu 5:00 FC Porto B
  Farense 10:00 Leixões
  Penafiel 12:00 Braga B
  Benfica B 12:00 Académica oAF
10/02 estoril Praia 5:15 C. da Piedade
  uD oliveirense 10:00 Mafra
  Paços Ferreira 10:00 Varzim
  Arouca 12:00 FC Famalicão
11/02 V. Guimarães B 10:00 Sp. Covilhã

SPortINg 2-4 BeNfIcA

o Benfica voltou a reclamar Alvalade, ati-
rou as hipóteses de título do Sporting 

para bem longe e abriu uma ferida no rival: 
vislumbraram-se, aqui e ali, lenços brancos, 
daqueles que entre adeptos leoninos ficaram 
até ao fim.
O dérbi teve seis golos, casos como sempre, 

mas praticamente acabou aos 74 minutos. Mais 
ou menos ao mesmo tempo que João Félix, uma 
das figuras deste jogo, saía do relvado, saíam 
adeptos do Sporting das bancadas.
Tinham percebido que o dérbi, a dúvida do ven-

cedor, tinha ficado ali, naquele penálti converti-
do por Pizzi, mesmo que, mais à frente, Bas Dost 
tivesse encurtado a diferença do marcador, mas 
não as outras: e nessas, nas outras todas, o Ben-
fica foi melhor. Bem melhor do que o rival, neste 
domingo. O 304.º dérbi da história foi vermelho 
em todos os aspetos.

A profundidade, João félix e Pizzi
Coloquemos as coisas como elas são. Em Al-

valade, durante algum tempo, pensou-se que o 
resultado podia avolumar e muito para o lado 
encarnado. A partir da altura em que esteve em 
vantagem, o Benfica controlou quase sempre o 
Sporting, pressionou bem quando o leão tinha a 
bola e lançou-se a ele em transição.
Primeiro, feriu-o de forma, dir-se-ia... fácil. 

Gabriel lançou Grimaldo, o espanhol cruzou e 
Seferovic fez um golo que, não lhe coubesse a 
ele, talvez fosse para Félix, tamanha foi a falta 
de agressividade dos dois centrais leoninos: não 
esquecer, porém, que Raphinha ficou desatento 
ao espanhol.
Este momento, o 1-0, pôs o Benfica a jeito das 

transições ofensivas que tão bem faz e permitiu-
-lhe explorar ainda mais a profundidade.
O leão terminou a primeira parte com mais 

posse de bola, mas atrás no resultado. Porque os 
encarnados estiveram muito bem no jogo entreli-
nhas, com Gudelj em parte nenhuma para suster 
Félix ou Pizzi. Seferovic também surgiu por ali 
a espaços e foi mesmo o suíço quem assistiu o 
miúdo para o 2-0, já depois do primeiro caso e 
golo anulado do jogo: houve três!
O Benfica também era melhor no outro pro-

cesso: a defender, conseguiu retirar muitas ve-
zes Bruno Fernandes da ofensiva e, confortável, 
dava a entender que um golo verde e branco che-
garia mais rapidamente por um erro encarnado 
do que por imposição leonina.
Quando Samaris perdeu a bola, Nani recupe-

rou-a e lançou Bruno Fernandes, Alvalade en-
cheu o pé com o camisola 8 e atirou com toda 
a força para o fundo das redes de Vlachodimos. 

Habituados às emoções dos dérbis, afinal só por 
16 vezes existiram 0-0 na história, os adeptos 
do Sporting iam, apesar de tudo, com esperança 
para o intervalo por causa do 2-1.

Diaby e o ponto final, parágrafo
O segundo tempo trouxe duas notícias boas 

para cada lado. Diaby no Sporting, o golo de Rú-
ben Dias no Benfica. É evidente que esta última 
é mais importante e deu conta de outro aspeto: 

também nas bolas paradas o Benfica era superior.
Entre o 3-1 de Rúben Dias e o 4-1 de Pizzi hou-

ve mais emoção, Jardel desperdiçou uma ocasião 
na área de Renan, mas o Sporting conseguia ter 
agora uma arma para contrariar o rival: a rapidez 
de Diaby. O 23 dos leões passou várias vezes por 
André Almeida e até sairia como um dos melho-
res dos leões, porém, o 4-1, depois de Raphinha 
atirar ao poste, foi golpe duro de mais para o 
Sporting.
O penálti convertido por Pizzi foi a última pro-

va que muitos adeptos do Sporting precisavam 
para entender que, nesta tarde/noite, o rival era 
melhor. Começaram a sair a 15 minutos dos 90, 
enquanto muitos outros milhares ficavam para o 
fim e suspiraram de alívio quando Seferovic e 
Félix falharam o 5-1 na cara do golo.
Entretanto, o tal Diaby continuava a tentar equi-

librar o dérbi em campo e quando 
Soares Dias recorreu ao VAR para 
assinalar penálti, o Sporting e os que 
ficaram foram recompensados com 
um golo e um resultado mais apro-
ximado.
O Benfica voltou a reclamar Alva-

lade, continua também na persegui-
ção ao FC Porto, enquanto o Spor-
ting tem de refletir muito, fica mais 
distante do pódio e de positivo leva 
muito pouco: talvez o facto de, quar-
ta-feira, para a Taça de Portugal ter 
outra oportunidade, porque esta já 
passou. Ficou o Benfica com ela.

águia devora leão
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, POR FAVOR CONSULTE O NOSSO SITE WEB: 
RSFA.CA

Langelier
Radisson

A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS

ESCOLHAS E O SEU ORÇAMENTO.

ENTRE EM CONTATO COM UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS: 514 255-6444

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

CONFIANÇA
RESPEITO
CONTINUIDADE
PERENIDADE
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