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Missa teMática das
FilrMónicas na santa cruz

mANuel NeveS

Neste último domingo na 
celebração da missa das 

11h30 presidida pelo rev. Pe. 
Adam coadjuvada pelo diáco-
no António ramos foi apre-

sentada a segunda missa temática das filar-
mónicas em que teve a coordenação do Grupo 
coral do Senhor Santo cristo presidido pela 
sua responsável Sra. Filomena Amorim; ao 
iniciar a sua entrada foi tocado o hino de San-
ta cecília padroeira da música pelas respeti-
vas filarmónicas, Filarmónica Portuguesa de 
montreal (F.P.m.) e a Filarmónica do Divino 
espírito Santo de laval (F.D.e.S.l.).
Prosseguiu a celebração com a primeira leitura 

do livro de Ben-Sira declamado por um músi-
co da F.D.E.S.L., seguida da segunda leitura do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios declamado 
pela F.P.M. A terceira leitura consistiu no texto 

do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo se-
gundo São Lucas 6, 39-45 proclamado pelo An-
tónio Ramos: “Naquele tempo, disse Jesus aos 
discípulos a seguinte parábola, «Poderá um cego 
guiar outro cego? Não cairão os dois nalguma 
cova? O discípulo não é 
superior ao mestre, mas 
todo o discípulo perfei-
to deverá ser como o seu 
mestre. Porque vês o ar-
gueiro que o teu irmão 
tem na vista e não repa-
ras na trave que está na 
tua? Como podes dizer 
a teu irmão, ‘Irmão, dei-
xa-me tirar o argueiro 
que tens na vista’, se tu 
não vês a trave que está 
na tua? Hipócrita, tira 
primeiro a trave da tua 

vista e então verás bem para tirar 
o argueiro da vista do teu irmão. 
Não há árvore boa que dê mau 
fruto, nem árvore má que dê bom 
fruto. Cada árvore conhece-se pelo 
seu fruto, não se colhem figos dos 
espinheiros, nem se apanham uvas 
das sarças. O homem bom, do bom 
tesouro do seu coração tira o bem; 
e o homem mau, da sua maldade 
tira o mal; pois a boca fala do que 
transborda do coração»”. Tendo o 
celebrante baseado a sua homilia 
neste evangelho.
Seguidamente teve a oração 

do Fiéis pela F.P.M., seguida do ofertório pela 
F.D.E.S.L. Elevação “Toque do Silêncio” pelas 
duas filarmónicas. Comunhão “É o nosso rei” 
pela Tuna D’Oiro e a F.P.M. Ação de graças “Pai 
Nosso” pela F.D.E.S.L. e a Tuna D’Oiro e no 

final o Hino do Divi-
no Espírito Santo pela 
F.P.M., F.D.E.S.L. e a 
Tuna D’Oiro.
Foi realmente um lin-

da missa bastante apre-
ciada na igreja Santa 
Cruz com grande par-
ticipação do público. E, 
no final, o Padre Adam 
agradeceu às Filarmó-
nicas e à Tuna D’Oiro. 
Parabéns.
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restaurante/café e o desti-
no fez com que ele tivesse 
um acidente e morreu. Com 
muito tristeza esta linda fa-
mília decidiram voltar para 
Montreal (um lugar onde 
tiveram bons momentos 
e tinham saudades da neve e do frio, riso!!!). 
Meses depois da sua chegada decidiram abrir 
uma nova mercearia em honra do seu marido 
que faleceu há pouco tempo. Os seus filhos es-
tão a ajudar muito e são bastante simpáticos. 
Em janeiro de 2019 abriu-se uma nova mercea-
ria “Épicerie Cantinho D’Artur” no bairro St-
-Leonard situado no 5468 Jean-Talon este em 
Montreal. Tem um bocadinho de tudo. Papo se-
cos, bolos à nossa maneira e muitos produtos 
portugueses e brasileiros. Já fui provar alguns 
dos seus produtos que são bastante saborosos e 
com bons preços. O café e “Croissant” são mui-

to bons e tem boas mesas para 
comer o pequeno almoço.
A voz de Portugal deseja boa 

sorte nesta 
aventura a 
maria, Ste-
phanie e Ste-
ven.

AGeNDA comuNItárIA

Jantar eM anJou
o Centro Comunitário de Anjou organiza sexta-feira dia 
8 de março às 19h00 um jantar de polvo à Lagareiro 
(18) ou febras no Prato (16) acompanhado de sopa, so-
bremesa e café.
Reservar com José Costa 514-812-7617

roMaria do QuebeQue
o novo irmão Mestre José Paiva e seu ajudante, Con-
tra-Mestre irmão Luís Melo,convidam toda a comunida-
de de Montreal, Laval e arredores para nos acompa-
nharem na tradicional Romaria de sexta feira Santa, na 
data acima indicada. 

As reuniões preparatórias terão lugar nas seguintes 
datas: domingo 31 de março e 7 de abril pelas 15h30, 
numa das salas da Missão de Santa Cruz, 60 Rachel 
oeste , Montreal, com a autorização do pároco, o sr. 
Padre Adam e a secretaria da Missão.

Venha caminhar connosco na Fé em Nosso Senhor Je-
sus Cristo e sua Mãe Maria santíssima. Para informa-
ções, telefonar para o Mestre José Paiva: 450-505-0598 
e para o Contra-Mestre, Luís de Melo: 514-844-4351.

P.s.: A informação previamente publicada pelo Sr. João 
Vital, não pode ser considerada como válida nem con-
forme, para este evento. o Sr. Vital será bem-vindo 
como um devoto Romeiro, mas não como Mestre dos 
Romeiros.

José Paiva, Mestre oficial dos Romeiros.

ÉPicerie cantinho d’artur
SylvIo mArtINS

Nos últimos anos a des-
centralização da co-

munidade portuguesa está 
ver-se pouco a pouco. Anti-
gamente todos iam à comu-

nidade portuguesa para ir apanhar o chou-
riço, morcela, sumol, bacalhau, sardinhas e 
outros produtos alimentares portugueses. 

Hoje a reali-
dade está cada 
mais vez di-
ferentes. Os 
p r o b l e m a s 
de constução 
e 500 outros 
problemas es-
tão cada vez 
mais a afasta-

rem os portugueses da comuni-
dade. Muitos vão a Laval, ou-
tros encomendam diretamente 
para serem entregues ao domí-
cilio. Esta realidade está cada 
vez mais presente.
Numa entrevista com os pro-

prietário desta mercearia fiquei admirado com 
a sua história como é que eles chegaram a abrir 
esta mercearia. Em primeiro lugar, Maria Ce-
leste Fernandes viveu aqui em Montreal há 
muitos anos. Tiveram duas crianças aqui, pou-
co tempo depois decidiram voltar para Portu-
gal. Ficaram lá e depois foram viver em França. 
Artur Amaral da Silva, marido da Maria Celeste 
Fernandes estava no caminho para comprar um 

DIA 
INTERNACIONAL

DA MULHER

A CAQ 
HOMENAGEIA

ARMANDA 
MARIA 

PIMENTEL GARCIA
RESERVE O SEU LUGAR
CAQ 514-388-4129
ou
Paula Ferreira
psilvaferr@gmail.com
casadosacoresdoquebeque@hotmail.com

8 de Março - 19 horas

EMENTA DESTA SEMANA
• Caldo verde
• Bacalhau no forno ou
• Carne guizada
• Sobremesa e café/chá
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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

Matança de Porco tradicional
na casa dos açores do QuebeQue

tradicionalmente as ma-
tanças de porco são um 

dia fundamental para qual-
quer família, são realizadas 

quando o frio começa pois garantia parte do 
sustento ao longo do inverno e das tempesta-
des de mar sendo difícil para a pesca.
As matanças do porco eram motivo de festas de 

família e de reunião social. Já fazia um tempo 
que não passava pela Casa dos Açores do Que-
beque, a convite da nova Direção Administrativa 

decidi passar sábado passado, dia 2 de março, 
pela Casa dos Açores do Quebeque e estar pre-
sente ao tradicional jantar da Matança do Porco.
Depois das boas-vindas por Alfredo Ponte, Pre-

sidente da Casa dos Açores do Quebeque, pedin-
do um minuto de silêncio em honra de Albertina 
Branco que nos deixou para o Reino de Deus, 
membro do Grupo Reviver da Casa dos Açores 
do Quebeque durante 15 anos.
O delicioso jantar, confecionado por Isabel 

e João Rebelo com a ajuda da nova equipa da 
cozinha, de membros da direção, sócios e ami-
gos, foi servido em estilo bufete constituído de 

todas as iguarias essenciais para um bom jantar 
de matança de porco. As sobremesas foram con-
fecionadas por Odília Cordeiro e Teresa Mace-
do. Houve arrematações por Eduardo Leite, ani-
mação por DJ Freitas e os músicos do Rancho 
Folclórico da Casa dos Açores do Quebeque. Foi 
sem dúvida um serão muito bem passado entre 
antigos amigos e boa gente honesta e meiga, não 
pudemos esquecer a presença do presidente da 
Câmara de Anjou, o senhor Luís Miranda  que 
tanto nos orgulha nas nossas festas tradicionais. 
Parabéns à nova direção da casa dos Açores 

do Quebeque e muito obrigada pelo convite.

FrANcIScA reIS
FotoS De joão ArruDA
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6:00 Marcas Próprias
 Sociedade Civil
7:00 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 Movimento Gentil
	 Desafio	Escolas
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:06 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Maternidade
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 País irmão
23:45 legendado em inglês
 Fabrico Nacional
0:15 legendado em inglês
 Circo Paraíso
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses 

sáBadO, 9 dE MarÇO                     
1:30 Volta ao Mundo
1:45 o Último Apaga a Luz
2:45 A essência
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Tech 3
5:15 António Coutinho
	 Afinidades
6:00 Fotobox
6:15 Leite e Derivados
 Sociedade Civil
7:15 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Movimento Gentil 
	 Desafio	Escolas
10:00 Salvaterra de Magos
 Aqui Portugal
11:30 à Roda da Alimentação
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
16:00 Salvaterra de Magos
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 iPMA - internacional 
 Portuguese Music 
 Awards 2018
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa
 com Herman José
0:00 Teorias da Conspiração
1:00 Janela indiscreta

dOMingO, 10 dE MarÇO                     
1:30 olhar o Mundo
2:15 Portugueses pelo Mundo
3:00 Bom Dia Portugal

4ª-fEira, 6 dE MarÇO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:23 Literatura Aqui
5:51 Sociedade Civil
6:55 Zita Martins
 Filhos da Nação
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:27 Movimento Gentil
	 Desafio	Escolas
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Nazaré
 Visita Guiada
16:41 Maternidade
17:27 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:18 Joker
22:03 Notícias do Atlântico
23:03 País irmão
23:45 Tech 3
23:58 Grande entrevista
1:04 A essência
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

5ª-fEira, 7 dE MarÇO                             
5:00 Grande entrevista
5:58 Aldeias de Portugal
 Sociedade Civil
7:01 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:26 Movimento Gentil
	 Desafio	Escolas
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:47 1872 River House
 Arq 3
14:02 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:34 Maternidade
17:25 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:32 Hora dos Portugueses
20:46 Madeira 600 Anos,
 Madeirenses ilustres
21:16 Joker
22:02 Notícias do Atlântico
23:03 País irmão
23:45 Fatura da Sorte
23:53 Grande área
0:39 os livros e os seus autores
 Todas as Palavras
1:02 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 8 dE MarÇO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área

jorGe correIA

Violência doMÉstica

o recente caso do juiz Neto 
de moura envolvendo 

os comentários e decisões em 
torno de processos envolven-
do violência doméstica está 

a escalar de dimensão principalmente com a 
recente pretensão anunciada pelo advogado 
deste último em processar na justiça algumas 
figuras públicas que comentaram as suas deci-
sões e justificações das mesmas.
O que está em causa são as alegadas decisões 

e comentários que minimizam a responsabilida-
de do atacante masculino face à vítima feminina, 
que levantou um coro de protestos de humoristas, 
figuras políticas, jornalistas, etc. Contudo, esta 
reação evidencia algo mais grave, do qual tenho 
alertado sucessivamente em outras situações, que 
é a cristalização da mentalidade em torno da su-
premacia de um grupo, neste caso de juízes, cujo 
imagem própria gira em torno da superioridade 
face ao resto, na dificuldade em enfrentar situa-
ções de escrutínio das suas decisões, ainda para 
mais quando o órgão disciplinador, composto 
claro está por juízes, se revela, não sem surpre-
sa, muito condescendente nas avaliações dos seus 
pares. Há aqui duas frentes: quem e como respon-
sabiliza os juízes pelos seus eventuais erros, que 
nasce da orgânica do sistema existente em Portu-
gal; e a avaliação moral em cada caso julgado.
A estrutura orgânica é algo que se pode alterar, 

levará tempo, muito esforço e paciência, alguma 
criatividade também e muita atenção para não 
ferir o equilíbrio e independência da Justiça. A 
avaliação moral de um processo pode e deve es-
tar aberta ao escrutínio público, e neste caso as 
justificações apresentadas para aliviar a responsa-
bilidade de um marido que batera com uma moca 
com pregos na esposa devem alertar a sociedade 
para que a violência doméstica é algo real e ainda 
profundamente enraizada de preconceitos e ideias 
distorcidas. Levando as coisas a um extremo, as-

sim como um homicídio não justifica outro, por-
que razão é aceitável uma violência dessa natu-
reza mesmo que a mulher tenha sido infiel? Este 
julgamento funciona nas duas direções, no caso 
da violência de uma mulher sobre um companhei-
ro infiel? Onde na bíblia, onde Neto de Moura 
terá ido buscar inspiração moral ou precedente 
para justificar a agressão com a moca de pregos 
ou em outro caso para justificar a violência sobre 
uma mulher que terá resultado no furo de um dos 
tímpanos, escrevia eu, em que lugar da bíblia terá 
ido ele buscar essa ideia?
Por último há que salientar a reação persecutó-

ria derivada da mentalidade clássica do “respeiti-
nho”, em que pretensas autoridades morais seriam 
intocáveis, enquanto outros “comem e calam”, ou 
criticam com muito respeitinho. Perseguir na jus-
tiça tudo e todos que nos ofendem, em situações 
críticas, levanta a suspeita de uma forma de coa-
ção dissimulada, que lembra outras figuras de alto 
relevo que envolvidas em situações menos claras 
fruto de denúncias, levantaram uma bateria de 
processos de difamação para a esquerda e para a 
direita, orientadas por bons e caros advogados, no 
intuito de baralhar, congestionar e afugentar quem 
em posição mais precária possa ter elementos sig-
nificativos que os incriminem. Por isso muitas 
vezes digo, e escrevo, que o 25 de Abril foi feito 
apenas por fora, mas o Portugal velho, o Portu-
gal de outrora sobrevive e perdura na mentalida-
de reinante, infelizmente. A violência doméstica, 
cujo preconceito recordo-me de ver em vizinhos 
e conterrâneos do Portugal rural de outrora, está 
bem vivo pelo sofrimento e consequências nefas-
tas que trazia às comunidades locais, assim como 
o julgamento sempre faccioso ou a condescen-
dência a favor da figura masculina. Infelizmente 
ainda não desapareceu: é preciso mais e melhor 
educação a começar pelos mais jovens. Mas o fac-
to de se poder falar livremente já é um passo sig-
nificativo face àquilo que me recordo de algumas 
décadas passadas.

ana Malhoa Vai Percorrer o País
coM ‘suPer buÉrÉrÉ’ e ‘batatoon’
os programas ‘Super Buéréré’, ‘Batatoon’ 

e ‘Big Show SIc’ são dos clássicos televi-
sivos que mais marcaram a década de 1990. 
Fazem parte da infância de milhões de jovens 
e estão agora de regresso. Não ao pequeno 
ecrã, mas ainda mais perto do público. 
Liderados por Ana Malhoa, os sucessos da te-

levisão e as icónicas personagens irão percorrer 

o país com espetáculos locais intitulados de ‘A 
Turma da Ana’. A novidade foi dada por Ediber-
to Lima, produtor dos míticos programas. 
“Durante duas horas, o espetáculo ganha vida 

através de uma performance lúdica, onde ‘A Tur-
ma da Ana’ interage com as crianças e apresenta 
sucessos infantis, de ontem e de hoje”, lê-se na 
página de Instagram de Ediberto.
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Raphaela Gomes, Rainha da são Clemente, fala 
sobRe ansiedade antes de desfile: ‘sempRe neRvosa’

rAINhA De BAterIA DA São clemeNte, Que é 
A cAçulA eNtre AS SoBerANAS Do rIo, vAI 
rePreSeNtAr o FlASh com FANtASIA rePletA 
De leD: ‘vou BrIlhAr, lIterAlmeNte’.

Se engana quem acha que vetera-
na do samba não fica nervosa para 
cruzar a Sapucaí. Raphaela Gomes, 
rainha de bateria da São Clemente e 
que desfila há 16 anos pela escola, 
confessou em meio à concentração 
seu nervosismo.
“Sempre nervosa. Não tem como 

não ficar. Eu já desfilo desde crian-
ça, mas cada ano a emoção é dife-
rente. Aos poucos a ansiedade vai 

se desfazendo e eu consigo curtir o 
desfile”, diz.
Com fantasia cheia de luzes led 

e tons metálicos, a caçula entre as 
rainhas de bateria do Rio e cria da 
escola de Botafogo explica o look 
deste ano.
“Os ritmistas estão fantasiados de 

câmeras fotográficas e paparazzi. 
Eu venho representando o flash. 
Vou brilhar, literalmente”, conta.
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BOlsOnarO sE vÊ EM 
PrisãO dOMiciliar, nO 
alvOrada. 
o isolamento do poder 

chegou cedo para o 
presidente Jair Bolsonaro. 

Dois meses após a posse, 
ele já se sente um prisioneiro 
na residência oficial do 
Palácio Alvorada. 

“Vivo em prisão domiciliar 
sem tornozeleira eletrônica”, 
brincou, durante uma 
conversa franca, nesta 
quinta, com jornalistas no 
Planalto, incluindo o titular 
da coluna, que quis saber se 
ele se sente bem no exer-
cício do poder. o presidente 
não se queixa: “estou feliz 
com a missão que recebi de 
servir ao meu país”, disse.

alvOrada É chatO. 
o presidente não reclama, 

mas reconhece que “viver no 
Alvorada é chato”, em razão 
do isolamento imposto por 
razões de segurança.

BanhEirO 
lOngE dEMais. 
ele acha o Alvorada gran-

-de demais: “São uns 30 me-
tros até chegar ao ba-nhei-
ro”, diz, sorrindo, “às vezes 
tem que apressar o passo”

acaBOu-sE O quE Era 
dOcE. 
Bolsonaro sente muita 

falta da praia perto de casa, 
no Rio, onde fazia “uma 
corridinha” ou bebia água de 
coco com a filha Laura, de 8 
anos.

MalacOstuMadOs. 
Bolsonaro acionou a Polí-

cia Federal para identificar 
os bandidos do MST e PCo 
que atacaram o ministro Ri-
cardo Salles (Meio Ambien-
te). eventual prisão mos-
trará que a ordem no Brasil 
pode ser restaurada.

a sErviÇO dOs 
BancOs. 

o diretor do Denatran, Jer-
ry Adriani Dias, diz que aca-
bará nos Detrans o registro 
de contratos de financia-
mento de veículos, que pro-
tege o consumidor, e deixar 
só o gravame, que protege 
os bancos. Tudo o que quer 
a B3 (ex-Bolsa de Valores 
de SP), ligada a bancos. 
Humm...

PEnsandO BEM... 
...os encontros de Trump 

e Kim Jong-un não rendem 
nada além de fotos.

EMPrEgO. Brasil cria 34 Mil vagas fOrMais EM JanEirO: o Brasil gerou 34.313 postos formais de trabalho em janeiro, 
segundo dados do Caged (Cadastro Geral de em-pregados e Desempregados), divulgados pela Secretaria de Trabalho do Ministério 
da economia. A criação de empregos caiu 56% em relação a janeiro de 2018, quando haviam sido abertos 77.822 postos com carteira 
assinada.“No ano passado o país voltou a  gerar emprego e agora em janeiro esse processo tende a continuar, mas naturalmente é o 
resultado do estado económico geral da economia, que ainda sofre um pouco em termos de alinhamento de expectativas, retomada de 
investimentos”,	afirmou	o	secretário	do	Trabalho,	Bruno	Silva	Dalcolmo.	Cinco	dos	oito	setores	pesquisados	criaram	empregos		formais.	
o destaque foi o setor de serviços, com a abertura de 43.449 postos, seguido pela indústria (34.929 postos). A construção civil  gerou 
14.275 postos, seguida por agropecuária (8.328 postos) e extrativismo mineral (84 postos).os três setores que fecharam postos de 
trabalho em janeiro foram o comércio (-65.978 postos), administração pública (-686 postos) e serviços industriais de utilidade pública, 
categoria que engloba energia e saneamento (-88 postos).

bolsonaro adMite 
baixar idade Para 
Mulher se aPosentar

o governo está dis-
posto a negociar 
pontos da propos-

ta da reforma da Previ-
dência enviada na semana 
passada ao congresso. 
Pela primeira vez, o presi-

dente Jair Bolsonaro admi-
tiu, em encontro com um 
grupo de jornalistas, que a 

idade mínima para a apo-
sentadoria de mulheres pode 
ser reduzida de 62 anos para 
60 anos.
Para o presidente, também 

há “gordura” para cortar na 
proposta que altera o BPC 
(Benefício de Prestação 
Continuada), segundo o site 
UOL. 

Esse é um dos pontos que 
mais tem criado resistên-
cia entre os integrantes do 
Congresso, assim como as 
novas regras para a aposen-
tadoria rural. 
Pela proposta do governo, 

o BPC, que atualmente paga 
um salário mínimo para po-
bres a partir dos 65 anos, 

passaria a pagar R$ 400 a 
partir dos 60 anos e o bene-
fício integral, de um salário 
mínimo, a partir de 70 anos.
O presidente também 

sinalizou abertura para 
negociar o percentual da 
pensão por morte.
No encontro, Bolsona-

-ro afirmou que as modifi-

-cações que serão feitas pe-
-lo Congresso não podem  
“desfigurar” a proposta. 
Ele ressaltou que a não 

aprovação do texto fará com 
que o país passe por muitas 
consequências negativas, 
como alta do dólar, queda 
das ações das empresas lis-
tadas na Bolsa, suspensão 

de pagamento a servidores 
e enfraquecimento do go-
verno. 
o presidente disse tam-

bém que, de forma alguma, 
irá ceder ministérios ou 
cargos para facilitar a 
aprovação da reforma, 
segundo o jornal valor 
econômico.

GoVerno deVe lançar
site, aPP e call center 
o secretário de Pre-

vidência e traba-
lho, rogério ma-

rinho, afirmou que dada a 
complexidade e a abran-
gência da reforma, um 
dos grandes desafios do 
governo será fazer uma 
boa comunicação das 

pro-postas e suas vanta-
gens. A ideia, segundo ele, 
é que após o carnaval, o 
governo disponibilize um 
site, um call center e um 
aplicativo com simulado-
res para a população tirar 
suas dúvidas. 
em evento no rio, ma-

rinho disse que a reforma 
pode ser última chance 
para evitar perda de di-
reitos adquiridos. 
ele ressaltou ainda que 

com a sua aprovação, o 
PIB  pode avançar 3% 
nos 12 meses seguintes.

Jornal
   Brasil



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 serviços 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 
interessante perto do 
transporte público, mercearias 
e restaurantes/bistros. diversas 
renovações através dos anos!

6276-6278 rua chabot
rosemont-Petite-Patrie

vendido
vendido



Eu sempre tive algo preso na 
minha garganta. Eu queria cus-
pir mas não consegui. Os mé-
dicos pensaram que eram mi-
nhas glândulas ou problemas 
na minha traquéia. tomei re-
médios, mas ainda sentia algo 
na garganta. fui ver José e ele 
me fez vomitar uma bola de pê-

los e pus. Ele descobriu quem tinha me dado a magia 
negra na minha comida. desde então eu como melhor e 
me sinto ótimo.                                                          Manuel

O remédio caseiro de minha mãe me 
ajudou durante muito tempo. Mas, 
um feitiço crescia dentro de mim, eu 
precisava de algo mais forte. O meu 
corpo tinha um mau cheiro e perdia 
peso. A minha pele estava ficando 
verde. José descobriu que alguém 
havia colocado a minha foto na boca 
de um sapo e costurou seus lábios. 

como o sapo estava apodrecendo, a mesma coisa estava acon-
tecendo comigo. José destruiu aquela bruxaria que poderia me 
matar. você salvou minha vida.

lucas



José terminou a minha in-
felicidade. José terminou a 
nossa separação. Eu devo a 
José minha infinita bênção 
e felicidade

Ermindo

Melhor sozinho do que com má companhia. 
José removeu aquela mulher má que só que-
ria meu dinheiro. Ela falsamente me causou 
espancamento e agressão. Eu contratei um 
advogado e, com a ajuda de José, ele fez as 
acusações e a mulher confessou a verdade. 
José é um salva-vidas. José é um trocador 
de vidas.                                                  rafael

Eu sempre trabalhei no ramo 
das farmácias. depois de tan-
tos anos de reconhecimento 
em medicina e conhecendo 
vários médicos, eu sabia que o 
que eu não tinha tido nada a ver 

com tratamentos médicos. Eu procurei na in-
ternet e encontrei um curandeiro na nigéria, 
mas foi uma farsa. Ele continuou me pedindo 
para enviar dinheiro através da união ociden-
tal e roubou-me. cansado de não ver resul-
tados, li o jornal e achei José. graças a deus 
José me curou. Eu o recomendo.          aníbal

Algo tão simples como levar minha fi-
lha para a escola eu estava perdendo. 
Eu perdi minha esposa e família porque 
eu estava traindo com outras mulhe-
res. José me ajudou a recuperar minha 
família e eu mudei para melhor.

Efrain
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carnEirO: Carta da Semana: Cavaleiro de espadas, que 
significa	Guerreiro,	Cuidado.	Amor:	Sentir-se-á	muito	alegre	
e bem disposto. Aproveite bem este momento. Preocupe-
se em ser bom e justo pois será feliz! Saúde: esteja mais 

atento	 às	 suas	 necessidades	 fisiológicas.	 Dinheiro:	Assuma	 com	
responsabilidade	os	seus	compromissos	profissionais.	Honre	a	sua	
palavra. Números da Sorte: 1, 18, 22, 40, 44, 49

tOurO:	Carta	da	Semana:	Valete	de	Espadas,	que	signifi-
ca Vigilante e Atento. Amor: Fomente o entendimento com 
a sua cara-metade. Aposte no diálogo e na compreensão 
para revigorar a sua relação. Saúde: Consuma alimentos ri-
cos em ferro. Dinheiro: Poderá enfrentar uma situação difícil 

no	seu	ambiente	laboral.	Procure	estar	longe	dos	conflitos.	Números	
da Sorte: 6, 14, 36, 41, 45, 48

gÉMEOs: Carta	da	Semana:	6	de	Ouros,	que	significa	Ge-
nerosidade. Amor: Torne os seus sonhos em realidade, de-
clarando o seu amor à pessoa que preenche o seu coração. 
Saúde: Semana sem grandes problemas ao nível da saúde. 

Mantenha o equilíbrio. Dinheiro: Avalie bem as suas potencialida-
des, pois as mudanças de ocupação estão favorecidas. Números da 
Sorte: 7, 22, 29, 33, 45, 48

caranguEJO: Carta da Semana: 2 de espadas, que sig-
nifica	Afeição,	Falsidade.	Amor:	Contribua	para	a	harmonia	
familiar com uma boa base de compreensão. Saúde: Avalie 
o seu estado de saúde de uma forma consciente. Procure 

o	seu	médico	de	família.	Dinheiro:	O	seu	desempenho	profissional	
será recompensado mas não monetariamente. 
Números da Sorte: 8, 17, 22, 24, 39, 42

lEãO:	Carta	da	Semana:	Rei	de	Espadas,	que	significa	Po-
der, Autoridade. Amor: Combine um jantar onde possa reunir 
todas as pessoas que são importantes para si. Ajudá-lo-á 
a sentir-se melhor. Não troque o verbo Ser pelo verbo Ter. 

Saúde: evite abusar do café, pois pode provocar-lhe fortes dores 
abdominais. Dinheiro: Mostre o que vale e será bem sucedido. 
Números da Sorte: 3, 7, 11, 18, 22, 25

virgEM: Carta	da	Semana:	2	de	Ouros,	que	significa	Dificul-
dade/ indolência. Amor: entenda os pontos de vista do seu 
par e procure entender que cada pessoa tem a sua própria 
personalidade. Saúde: Viverá momentos de grande agitação 

mental.	Tire	uma	hora	no	final	do	dia	para	relaxar.	Dinheiro:	Dê	mais	
valor às relações entre os colegas. o bom ambiente ajuda a aumentar 
a qualidade do trabalho. Números da Sorte: 1, 8, 17, 21, 39, 48

BalanÇa:	Carta	da	Semana:	8	de	Ouros,	que	significa	Es-
forço Pessoal. Amor: Procure passar mais tempo com a sua 
família.	Será	benéfico	para	 todos.	Saúde:	Tendência	para	
algum mau humor e irritabilidade. Faça exercícios de auto-

controlo. Dinheiro: Aprenda a ser um bom gestor das suas poupan-
ças. Aos poucos irá ver a diferença na sua conta. Logo pela manhã 
pense nos deveres que tem a cumprir. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

EscOrPiãO: Carta da Semana: Cavaleiro de ouros, que 
significa	Pessoa	Útil,	Maturidade.	Amor:	Opte	pela	tolerân-
cia para resolver os seus problemas afetivos. Veja a tolerân-
cia como uma virtude. Saúde: Faça uma alimentação mais 

equilibrada. o seu organismo agradecer-lhe-á. Dinheiro: Semana 
muito	 favorável	 sob	o	 ponto	 de	 vista	 profissional.	O	 seu	 trabalho	
será reconhecido. Preocupe-se em ser bom e justo pois será feliz! 
Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

sagitáriO:	Carta	da	Semana:	Rei	de	Ouros,	que	significa	
Inteligente,	Prático.	Amor:	Evite	conflitos	com	familiares	por	
causa	de	assuntos	financeiros.	Dê	um	passo	de	cada	vez	
em prol da harmonia. Saúde: Sentir-se-á cheio de energia e 

vitalidade. Aproveite para praticar exercício físico. Dinheiro: Procure 
não exigir tanto dos outros, quando não dá o melhor exemplo aos 
seus subordinados. Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

caPricórniO: Carta da Semana: ás de ouros, que sig-
nifica	Harmonia	e	Prosperidade.	Amor:	Trabalhe	mais	o	seu	
lado espiritual. os olhos são a janela da alma, procure que 
o seu olhar seja brilhante. Saúde: Procure fazer uma vida 

mais saudável. Alie a alimentação equilibrada à prática de exercício 
físico. Dinheiro: uma promoção poderá recompensar o seu esforço. 
A	partir	de	agora	aja	de	forma	a	corresponder	a	este	voto	de	confian-
ça. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta	 da	 Semana:	 2	 de	 Copas,	 que	 significa	
Amor. Amor: os laços familiares fortalecer-se-ão e a paixão 
vai tomar conta de si. Saúde: ingira bastantes líquidos. Será 
uma excelente forma de combater o frio. Dinheiro: Rentabili-

ze o seu dinheiro e invista em algo que lhe garanta amealhar alguns 
lucros. Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

PEiXEs:	Carta	da	Semana:	9	de	Paus,	que	significa	Força	
na Adversidade. Amor: um pequeno desentendimento pode-
rá fazer com que ponha em risco uma amizade de longa data. 
Saúde: o seu descontentamento com a sua silhueta levá-lo-á 

a pensar, seriamente, em fazer uma dieta. Dinheiro: A sua força de 
vontade	será	determinante	para	ultrapassar	um	desafio	profissional.	
Continue empenhado. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

está em curso, na sede do consulado, a 
conferência “o mercado Brasileiro de 
Infraestrutura: tendências, oportuni-

dades e desafios”, parte da Missão Brasil-Ca-
nadá em Infraestrutura, organizada pela Ab-
dib - Associação Brasileira da Infraestrutura 
e Indústrias de Base e pelo consulado Geral 
do canadá em São Paulo.
O evento, apoiado pela CCBC - Câmara de Co-

mércio Brasil-Canadá, conta com a presença de 
representantes de empresas, executivos e ges-
tores públicos, promovendo oportunidades de 
investimentos e troca de experiências entre os 
setores de infraestrutura dos dois países.

o Mercado brasileiro de inFraestrutura: 
tendências, oPortunidades e desaFios

‘deus É brasileiro e Venezuelano

o presidente jair Bolsonaro recebeu, no 
Palácio do Planalto, a visita não oficial 
do autoproclamado chefe de estado da 

venezuela, juan Guaidó, que fez um tour pela 
América latina para aumentar a pressão di-
plomática sobre o regime do presidente Nicolás 
maduro. 
Após o encontro, eles fizeram um 

pronunciamento à imprensa.Guai-
dó agradeceu aos brasileiros pelo 
apoio “nesse momento importante 
na história da região”. “Agradece-
mos pela determinação do Brasil 
em defender valores fundamentais, 
como democracia e liberdade”, de-
clarou. O autoproclamado presidente, que já pas-
sou pela Colômbia, negou que seu país viva um 
dilema entre “guerra e paz” ou uma disputa entre 
“uma ideologia ou outra”.“A Venezuela está entre 
a democracia e a ditadura. Todos queremos viver 
em paz, mas não vivemos em paz quando se mas-
sacram indígenas e aborígenes em Santa Elena 
de Uairén (na fronteira com o Brasil), quando se 
negam eleições livres. Nossa luta constitucional é 

pelo fim da usurpação, para construir um governo 
de transição que gere estabilidade”, afirmou. Já 
Bolsonaro, que se dirigiu a Guaidó como “irmão”, 
prometeu não poupar esforços, “dentro da legali-
dade e de nossas tradições”, para “restabelecer” a 
democracia na Venezuela. “Isso só será possível 
através de eleições livres e confiáveis”, afirmou 

o presidente do Brasil, ressaltando 
que deseja que o país vizinho seja 
“próspero, democrático e pujan-
te”. 
“Deus é brasileiro e venezue-

lano”, disse. Bolsonaro também 
insinuou que os ex-presidentes 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff têm uma parcela de culpa na crise ve-
-nezuelana, já que o PT apoia o regime Maduro. 
Ainda segundo o presidente, o Brasil trilhava um 
“caminho semelhante”, mas “o povo daqui acor-
dou e resolveu dar um ponto final no populismo 
barato”. 
Guaidó pode ser preso ao voltar à venezuela, 

por determinação da justiça venezuelana, ali-
nhada ao presidente Nicolás maduro.

lutO, andrÉ PrEvin MOrrE aOs 89 anOs: o maestro, compositor 
e pianista alemão André Previn morreu, aos 89 anos. A causa não foi 
revelada. Previn ganhou popularidade ao transitar entre o jazz e trilhas 
sonoras e atuou em prol da popularização da música clássica. Suas obras 
de	maior	projeção	são	as	trilhas	dos	filmes	“Gigi”	(1958)	e	“My	Fair	Lady”	
(1964), que lhe renderam dois de seus quatro oscars. Previn é ex-marido 
de Mia Farrow e pai de Soon-Yi, que se envolveu com o padrasto Woody 
Allen quando ele ainda estava casado com Farrow. 

Morreu luke Perry, de “beVerly hills”

o ator norte-americano luke Perry, ce-
lebrizado pelas séries “Beverly hills, 
90210” e “Riverdale”, morreu, esta 

segunda-feira, dias depois 
de ter sofrido um enfarte. 
tinha 52 anos.
A notícia foi avançada pelo 

site TMZ.
Segundo o relações públi-

cas do ator, Arnold Robin-
son, em declarações à AP, 
Perry morreu rodeado pela 
família e por amigos.
O ator estava hospitalizado 

desde quarta-feira, precisa-
mente no dia em que a Fox 
confirmou o regresso da série “Beverly Hills, 
90210”, com a maior parte do elenco original, 
para seis episódios que deverão ser transmitidos 
no verão deste ano.
Devido aos seus compromissos para com a sé-

rie “Riverdale”, Perry não estava confirmado 
como presença constante ao longo dos seis epi-
sódios da nova temporada da série que o tornou 

famoso enquanto ícone 
adolescente e na qual par-
ticipou durante dez anos, 
entre 1990 e 2000.
O ator passou a partilhar 

o nome com a personagem 
a que deu vida em “Bever-
ly Hills, 90210”, Dylan 
McKay: “Vou estar ligado 
a ele até morrer, mas não 
há problema. Criei o Dylan 
McKay. Ele é meu”, disse 
em tempos ao jornal sueco 

Aftonbladet.
Perry fez também parte dos elencos de outras 

séries marcantes do panorama televisivo das úl-
timas décadas, como “Oz” e, mais recentemen-
te, em “Riverdale”.
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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.

Nada estava bem na mi-
nha vida, a minha vida 
estava com muitos pro-
blemas. Fui à procura do 
xAMã porque eu não sa-
bia mais o que fazer. Tive 

problemas	na	empresa,	meus	filhos	esta-
vam em maus momentos e a minha espo-
sa queria sair de casa. Fui visitar o xAMã 
sem saber que havia alguém que estava 
tornando minha vida impossível com MA-
GiA NeGRA. Graças a DeuS aos Ri-
TuAiS PoDeRoSoS do xAMã, a minha 
vida voltou ao normal. obrigado PoDe-
RoSo xAMã. RoBeRTo KuTSNeTZoV

o meu nome é 
MARiA De FáTi-
MA, ultimamente 
eu sentia-me muito 
doente. 

eu tinha momentos 
de tonturas, eu es-
tava cansada muito 

rapidamente, e sentia-me fraca. Con-
sultei o xAMã e, através das CeRiMó-
NiAS De CuRA e eRVAS iNDíGeNAS, 
me curei e me protegi contra o MAu 
oLHADo. 
obrigado PoDeRoSo xAMã.

Fui procurar a ajuda do Po-
DeRoSo xAMã porque a 
minha	filha	estava	sofrendo	
muito com o seu divórcio e eu 
não sabia mais o que fazer. 

Sempre lutou com o ex dela, ela se tornou 
muito agressiva também comigo e com as 
crianças. eu estava numa grande depres-
são, não queria comer, não queria conver-
sar, não queria trabalhar. Desesperada em 
vê-la naquele estado, fui ver o xAMã e, 
graças a alguns RiTuAiS PoDeRoSoS, 
recuperei	a	minha	relação	com	a	minha	fi-
lha e ela recuperou a sua família. MuiTo 
oBRiGADo xAMã iNDiANo. ANóNiMo

eu sempre fui muito 
infeliz no amor. Rela-
cionamentos não dura-
vam. Mas ultimamente 
perdi o meu namora-
do por causa de outra 
mulher que interferiu 

com MAGiA NeGRA. Visitei o xAMãN 
PoDeRoSo desesperada e só de ver 
as fotos me contou tudo o que esta-
va acontecendo na minha vida. eu sou 
eternamente grata a ele porque graças 
aos seus conhecimentos e através de 
RiTuAiS iNDíGeNAS eu tirei essa mu-
lher e recuperei o meu homem. SARA B.
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educador Parental: 
Você Precisa de uM?

Se você tem filhos 
pequenos, pode ser que 
precise de um educador 
parental e ainda nem se 
deu conta disso. 
Autora dos livros 

“Berrame baixo” e 
“Crianças felizes” e do 
famoso blog “Mum’s 
the boss”, a portuguesa 
Magda Gomes Dias 
costuma dizer que uma de 

suas grandes preocupações é a “falta de intenção” na 
forma como muitos pais educam seus filhos. 
“Tudo isso vai ter grande repercussão no futuro deles”, 

diz ela. 
Magda faz parte de um rol de profissionais que vêm di-

fundido mundo a fora a importância da educação paren-
tal e a necessidade de se formar educadores parentais. 
“Se até os noivos precisam de cursos para se casarem 
porque os pais não precisariam ser preparados para criar 
filhos”, indaga Bete P. Rodrigues, outra especialista que 
engrossa o movimento em prol da educação parental. 
Única trainer no Brasil da metodologia americana co-
nhecida como Disciplina Positiva e tradutora dos livros 
sobre o tema publicados no Brasil, Bete tornou-se refe-
rência na formação de educadores parentais: professo-
res, pedagogos e psicólogos, entre outros profissionais, 
que querem atuar treinando pais e mães para a tarefa da 
criação dos filhos, em atendimentos individualizados ou 
em workshops e cursos.

PAreNtAlIDADe e DIScIPlINA PoSItIvAS
Magda e Bete estarão juntas, em São Paulo, para o 

Encontro Internacional de Educadores Parentais. 
No evento, que será realizado no dia 15 de março, as 

especialistas vão falar sobre dois temas fundamentais para 
o exercício desta nova profissão: parentalidade positiva 
e disciplina positiva. Segundo Bete, oportunidades para 
formação de profissionais estão previstas para diferentes 
cidades, não apenas em São Paulo (informações sobre 
inscrições no site www.beteprodrigues.com.br).
As duas especialistas não têm dúvida sobre a importância 

desse novo profissional que está surgindo no mercado. 
Muitos dos problemas que afligem adultos têm relação 
direta com a forma como foram educados na infância. 
E os pais desses adultos, quase sempre, erraram por 

desconhecimento, desinformação  não por falta de amor. 
O que as preocupa é o fato de que muitas crianças vi-

vam sem acesso a experiências que são fundamentais 
para a formação como pessoas. 
e ensinar os pais como oferecer essas experiências 

aos pequenos é o principal papel do educador 
parental.

Estamos a organizar a nossa Equipa Brasil para chefiar 
este jornal. se és organizado, gostas de escrever e queres

fazer parte da equipa dedicada à comunidade brasileira
de montreal, podem nos contactar ao 514-299-1593.

ritMo da econoMia cai coM reFlexos
iMediatos eM crÉdito e bancos

o estoque total de 
crédito no Bra-
sil caiu 0,9% 
em janeiro so-

bre dezembro, a 3,232 tri-
lhões de reais, num mês 
marcado por elevação no 
custo dos financiamentos 
e alta da inadimplência. 
A queda no ritmo do cres-
cimento econômico se re-
flete também nas decisões 
dos grandes bancos.
Conforme dados divulga-

dos nesta quarta-feira pelo 
Banco Central, o saldo geral 
de financiamentos passou a 
46,8% do Produto Interno 
Bruto (PIB).
— Muito embora não se 

possa descartar um peque-
no arrefecimento do crédito 
em janeiro, ele tem influên-
cia bastante significativa de 
fatores sazonais — afirmou 
o chefe do Departamento de 
Estatísticas do BC, Fernan-
do Rocha, apontando que 
os mesmos elementos que 
contribuem para a alta do 
crédito em dezembro atuam 
no sentido contrário em ja-
neiro.

Perdas: Segundo Rocha, 
as empresas tomam mais 
crédito no último mês do 
ano tanto para pagarem o 
13º salário aos trabalhado-
res quanto pela necessidade 

de maior capital de giro, já 
que o mês é marcado pelas 
vendas de Natal.
— Esse evento sai da 

economia em janeiro, isso 
reduz tanto o saldo de cré-
dito quanto as concessões 
— disse Rocha.
A redução no ritmo da eco-

nomia teve reflexos também 

no setor bancário. A pedi-
do do presidente-executivo 
Pedro Guimarães, a Caixa 
Econômica Federal está 
preparando uma provisão 
extraordinária de até R$ 7 
bilhões para perdas espera-
das com calotes no financia-
mento imobiliário e com a 
desvalorização de imóveis 
que foram retomados pelo 
banco, disseram à Reuters 
duas fonte com conheci-
mento do assunto.

Balanços: Se efetivada, a 
medida deve reduzir o lucro 

anual da Caixa para menos 
de R$ 10 bilhões. Em 2018 
até setembro, o lucro líqui-
do do banco tinha sido de 
R$ 11,5 bilhões e a expecta-
tiva do próprio banco era de 
que esse montante subisse 
para ao redor de R$ 16 bi-
lhões até dezembro, disse a 
primeira fonte.

A medida resulta da ordem 
de Guimarães para adoção 
de uma abordagem contábil 
mais conservadora em rela-
ção a possíveis prejuízos do 
maior financiador imobiliá-
rio do país, que tinha uma 
carteira no setor de R$ 440 
bilhões, em setembro.
No ano passado, o banco 

chegou a tentar vender lotes 
de imóveis retomados para 
grandes investidores, mas o 
leilão fracassou. Procurada, 
a Caixa afirmou que não co-
mentaria o assunto.

abertura dos arQuiVos do PontiFicado de Pio xii

o papa Francisco 
anunciou nesta 
segunda-feira 
que vai abrir 

à consulta dos pesquisa-
dores a documentação de 
arquivo do Pontificado 
de Pio XII, até sua morte, 
ocorrida em castel Gan-
dolfo em 9 de outubro de 
1958. Ele definiu a data de 
2 de março de 2020 para a 
abertura dos arquivos.
A decisão foi anunciada 

durante audiência, na Sala 
Clementina, com os respon-
sáveis e os funcionários do 
arquivo secreto Vaticano, 
reunindo 75 pessoas.
– Decidi que a abertura dos 

arquivos Vaticanos referen-
tes ao Pontificado de Pio 

XII se dará em 2 de março 
de 2020, exatamente à dis-
tância de um ano do 80º 
aniversário da eleição de 
Eugenio Pacelli à Cátedra 
de Pedro.
DecISão: O papa disse 

que, antes de anunciar a de-
cisão, ouviu o parecer dos 
seus “mais estreitos colabo-
radores, com ânimo sereno 
e confiante”. Segundo ele, 
a Igreja Católica Apostólica 
Romana não teme sua histó-
ria.
– A Igreja não tem medo da 

história, aliás, a ama e quer 
amá-la mais e melhor, como 
Deus a ama! Portanto, com 
a mesma confiança de meus 
Predecessores, abro e con-
fio aos pesquisadores esse 

patrimônio documentário – 
disse o pontífice.
Francisco ressaltou aos 

presentes, que por desejo do 
Papa Bento XVI, ambos tra-
balham em parceria desde 
2006 no projeto de inventá-
rio e preparação da volumo-
sa documentação produzida 
durante o Pontificado de Pio 
XII, a qual em parte seus ve-
neráveis predecessores São 
Paulo VI e São João Paulo 
II já tornaram consultáveis.
Pio XII foi o único papa 

do século XX a exercer o 
chamado Magistério Ex-
traordinário da Infalibilida-
de papal, um dos dogmas da 
Igreja Católica, envolvendo 
fé ou moral.
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Freixo de esPada À cinta

Freixo de espada à cinta 
é uma povoação muito 

antiga da qual quase tudo 
se ignora: a época da funda-

ção, o fundador, a origem do nome. Sabe-se 
que em tempos de D. Afonso henriques já 
era uma vila populosa e que D. Dinis man-
dou fazer nela um magnífico castelo e uma 
igreja dedicada a S. miguel Arcanjo. 

Aqui, como em muitas outras localidades, ao 
perder-se a memória histórica, a lenda vem ten-
tar dar explicação à toponímia. Dá-se o facto 
de em relação a Freixo de Espada à Cinta haver 
mais do que uma lenda. Uma delas diz que foi 
fundador da vila um fidalgo chamado Feijão, 
primo de S. Rosendo. Este senhor teria por ar-
mas um freixo e uma espada, o que explicaria 
o nome da povoação. Outra conta de um capi-
tão godo, chamado Espadacinta, que chegando 
àquele sítio cansado de uma batalha se deitou 
à sombra de um grande freixo que ali existia. 
Este facto deu o nome à árvore e, em seguida, 
à povoação que nasceu junto a ela. Ainda há 
tempos existia na terra um freixo que era res-
peitado como se fosse o que a lenda perpetuou.
A terceira liga-se a uma passagem que el-rei 

D. Dinis teria feito por aquela região transmon-
tana. Conta a história que em plena guerra o 
infante D. Afonso, seu filho, num dia tórrido 
de calor de Verão, o rei parou para descansar à 
beira da povoação. Vendo um freixo, desmon-
tou do seu ginete de guerra e pendurou a espa-
da num ramo. Deitou-se então no acolhimento 
refrescante da copa que o recobriu com a paz 
das fontes e deixou-se tomar pelos braços ter-
nos do sono dos cansaços. E sonhou, um so-
nho estranho e muito real. Da árvore a que se 

encostara saiu um velho que se lhe dirigiu. À 
cinta trazia a espada real, nos gestos carregava 
o tempo sem pressa, nos olhos uma profecia a 
cumprir.

Não era um velho vulgar, mais parecia uma 
árvore muito autêntica e muito antiga. Os cabe-
los e as barbas eram feitos de finos ramos en-
tretecidos de folhas e a voz com que se dirigiu 
a el-Rei soava como a folhagem rumorejada 
pelo vento: - Rei da terra, que quebras-te o meu 
encanto, ouve. Estou aqui, desde o princípio 
das eras, à tua espera! Ouve o que vou dizer-te 
para que cumpras, também tu, o destino do teu 
reino, para que teus filhos saibam cumprir-te e 
cumpri-lo. Ouve, rei da terra!
O velho espírito do freixo, encantado que fora 

na aurora dos tempos, até que um rei português 
dependurasse a espada real no seu corpo vetus-
to, para lhe poder contar os secretos desígnios 
do destino, o velho espírito do freixo murmurou 
a D. Dinis mil diretrizes sábias e silenciosas. A 
lenda não conta o quê, mas provavelmente dei-
xou-o penetrar no seu olhar profético e vislum-
brar o futuro que esperava o minúsculo reino 
dos portugueses. Quando o Rei acordou trazia 
no seu olhar, lá do mundo dos sonhos, o reflexo 
dos destinos certos que conhecera. Os cavalei-
ros que velavam o seu sono só puderam ler-lhe 
nos olhos a alegria calma do saber profundo e 
não sentiram tocá-los a iluminação súbita da 
verdade. Levantando-se, el-Rei deitou a mão à 
sua espada, que ainda estava dependurada no 
mesmo ramo. Os seus dedos perpassaram sua-
vemente sobre o tronco velho da árvore antiga, 
tão parecida com o homem estranho do sonho. 
Com um sorriso, el-Rei virou-se para os com-
panheiros, espantados com aquela inesperada 
ternura, e anunciou que doravante aquela terra 
se chamaria - até ao fim das eras - Freixo de 
Espada à Cinta.

joSé DA coNceIção
jconceicao@avozdeportugal.com

noVe eM cada dez
secretários de
estado recoMendaM

Quando se soube que o se-
cretário de estado joão 

Galamba tinha pedido aos 
cidadãos da Guarda para 

recompensarem os investimentos da eDP na 
região consumindo mais energia, fiquei cho-
cado. 
Eu também já fiz publicidade a grandes em-

presas e não creio que este seja o método mais 
adequado. Segundo o Jornal de Notícias, Ga-
lamba disse mesmo: “Continuem a consumir. 
Consumam mais.” Ora, se é certo que todas as 
manobras publicitárias visam apelar ao consu-
mo, também é verdade que esse apelo será mais 
eficaz na mesma medida em que consiga ser 
subtil. Cristiano Ronaldo não encara a câmara 
para dizer simplesmente às pessoas que consu-
mam mais champô. Primeiro, gaba as qualidades 
do produto no combate à caspa, à comichão e 
à oleosidade. E deixa subentendido que são as 
virtudes do champô que lhe permitem acelerar 
com mais alegria no carro descapotável em que 
se encontra. Receio, por isso, que a intervenção 
de João Galamba não tenha sido tão persuasiva 
como a direção de marketing da EDP desejaria.
Uma estratégia clássica, mas sempre boa, é a re-

comendação. A figura escolhida para protagoni-
zar o anúncio revela ser consumidora do produto 
e aconselha o público a fazer o mesmo: “Olá, eu 
sou o secretário de Estado da Energia e sinto-me 
fresco, seguro e natural porque consumo os pro-
dutos da EDP.”
Mais interessante ainda é evidenciar o modo 

como o produto anunciado nos mudou a vida: 
“Eu sou João Galamba, e há apenas quatro ou 
cinco anos era um blogger obscuro. Mas entre-
tanto comecei a consumir a energia da EDP, e 
agora sou secretário de Estado. Obtenha também 
o sucesso consumindo os produtos EDP.”
Outro modelo de reclame é aquele em que se 

conta uma pequena história na qual o produto 
desempenha um papel decisivo. Por exemplo: 
“Ontem mesmo solicitei o aumento de potência 
contratada à EDP e assim pude lavar, secar e pas-
sar a minha camisola da EDP, que trago sempre 
vestida por baixo do fato.”
A última sugestão é arriscada mas, por isso 

mesmo, chama muito a atenção. Trata-se de usar 
psicologia invertida e desdenhar do público: “A 
energia da EDP é, de facto, muito boa. Mas, se 
não quiser, não consuma. Mesmo que todos os 
cidadãos da Guarda passem um ano sem acender 
uma única lâmpada, a EDP já ganha mais do que 
o suficiente, só com os chamados CMEC.

rIcArDo
ArAújo PereIrA

coisas do corisco

o grande artista e tam-
bém antigo craque do 

Barreirense, estou a falar do 
J.J. “L’AMOROSO”, mais 
conhecido como josé joão, 
juntamente com dois açoria-

nos guitarristas e uma fadista do retângu-
lo português, mas vivendo em toronto, nos 
ofereceu a mim, à conversada e a um grupo 
de amigos quebequenses, que queriam ouvir 
fado, uma asseadíssima noite no Solmar, res-
taurante português do velho montreal que 
não precisa de apresentações. 
 
Disse-me o José João que guitarristas eram de-

zasseis, violas uns doze e nem um só fadista 
se apresentou. Ele não quis dizer o lugar onde 
havia tal fartura de guitarras portuguesas.
 
Mas nesta noite havia poucas mas boas gui-

tarras, violas e também fadistas, lá isto havia. 
Sabem eu gosto imenso de escrever aqui no 
jornal, mas gosto mais ainda de pôr um sorri-
so, uma alegria nas leitoras e leitores que cada 
quarta-feira vão buscar o jornal A Voz de Por-
tugal aos comércios portugueses de Montreal e 
arredores levando misturado nas chouriças e no 

meio das morcelas umas coisas do corisco.
Umas coisas que depois acontecem quando eu 

encontro alguns dos milhões de leitores que se 
regalam a ler A Voz de Portugal, como é o caso 
da Lúcia Medeiros que trabalha na baixa da ci-
dade, num edifício onde também lá vou reco-
lher correio, que quando me viu disse-me que 
no dia antes tinha lido o jornal e falou ao mari-
do de mim, o António Medeiros, que por acaso 
já lavámos muita loiça num hotel da cidade.
 
Disse-me ela que há eras que não me via, pois 

eu gostei imenso de a ver. Ela tem tido a sorte 
de ter-lhe saído uma dominga do Espirito San-
to, sempre muito divertidas as festas na casa 
dela. Voltando aos fadistas, não sei porque ra-
zão, mas os Açorianos são sempre grandes to-
cadores de guitarra portuguesa na diáspora. Foi 
o caso do encontro que fiz com Manuel Mos-
catel com a sua esposa que agora não me vem 
o nome, mas é natural de Lisboa, que também 
tem uma linda voz p’ra cantar fado, sim senhor.
 
o manuel toca também muito bem a vio-

la do fado. Por hoje é tudo, até à próxima. 
“existe um pessoa destinada a cada um de 
nós... para algumas é o psiquiatra”, autor 
desconhecido.

joSé De SouSA
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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

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 

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

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

cAçA PAlAvrAS | PArQue

BoSQue
BiCiCLeTA
HoRTA
MuSeu
ANFiTeATRo
LAGo
áRVoRe
ANiMAL

eSTACioNAMeNTo
SoRVeTe
LANCHoNeTe
CiCLoViA
BANCoS
JARDiM
MoNuMeNTo 

impoRtadoRes

Renovações RestauRantes

- Investimentos - REER -CELI
Paulo F. Gonçalves
tel.: 514 884.0522

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

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

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

companhia em paisagismo está à
procura de trabalhadores em 
vários ramos em “pavé uni”, 

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

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

informe-se 
sobre os 

nossos preços
a Partir

dE 3$
POr sEMana

anedotas da maRia Rosa
O que fazem 17 à porta do cinema?
Estão à espera de mais um, porque o filme é para 
M/18.

um dia um  diz p’rá mulher:
– Maria põe a mesa no quintal que hoje vamos jantar 
fora.

uma comadre estava zangada com o seu marido, ao 
discutirem às tantas ela diz para ele, Ò homem tu 
ainda te atreves a olhar para mim?
diz-lhe ele num tom conciliador:
que queres ó mulher chega a uma altura que a gente 
acaba por se acostumar a tudo!

Porque no dia dos namorados o comércio vende 
mais do que no dia das mães?
– Porque mãe agente só tem uma!

– Oi amor!
– Oi!
– se arruma, que hoje a gente vai sair , vou te levar 
em um lugar bem caro!
– Ah! é amor, e onde você vai me levar?
– no posto de gasolina.

Batman pegou seu bat-sapato social e seu bat-
blazer. aonde foi ele?
– a um Batzado
sabem o que diz uma zebra para uma mosca?
– tu estás na minha lista negra. 
O que é um pontinho amarelo no céu?
– É um super-tremoço!
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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 padeiro com 
experiência para a Padaria 

lajeunesse. 
Muito bom salário. 

Patricia
514-814-0362

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

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

ou por email: lucy@masterkid.com

empReGos

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

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

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

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

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

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”.

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

de apartamentos.
514-770-6200

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

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

c.v. por fax au 514 845-5345

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

de inglês. 514-449-3240

PrEcisa-sE dE sEnhOra quE POssa faZEr 
liMPEZa dE uMa casa 5h30PM - 20h30/21h.

quE falE inglÊs Ou francÊs
1 a 3 vEZEs POr sEMana

514-791-7567

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

Horas e dias flexíveis.
514-926-8967

† JOãO BrancO
1953-2019

Faleceu em Montreal, no dia 21 de fevereiro de 2019, 
com 65 anos de idade, o senhor João Branco natural da 
Ribeira Quente, São Miguel, Açores, esposo da senho-
ra Maria Sebastião Branco. 
Deixa	na	dor	sua	esposa,	seu	filho	Ramsey,	 irmão,	 ir-
mãs, cunhados/as, sobrinhos/as, familiares e amigos.

o funeral foi terça-feira 26 de fevereiro de 2019 às 
11h00 na igreja St Brendan’s. A família vem por este 
meio agradecer a todas a pessoas que se dignaram to-
mar parte nas cerimónias fúnebres ou de qualquer ou-
tra forma, e as suas palavras de simpatia foram muito 
apreciados. Bem-haja.

FRANCISCO FERREIRA
1927 – 2019

é com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no passado quinta-
feira dia 28 de fevereiro de 
2019, com 92 anos de idade, 
de Francisco Ferreira, viúvo 
de isabel Cândida Sousa, 
natural de Ribeira da Janela, 
Madeira.	Deixa	 na	 dor	 filhos/
as Maria Assunção (falecido 
José Rodrigues Jardim), 
Maria Gilda (Manuel Lucas 
Bala), isaura (Fernando dos 
Santos) e Manuel da Luz 
(isabel Maria Santos). Netos/
as Margaret, Linda, Sandy, Nelson e Tania. Bisnetos/
as Carlo Jr., Nicholas, Diogo, William, isabella e 
emma, sobrinhos/as, primos/as, assim como restantes 
familiares e amigos.
os serviços fúnebres estão a cargo de:
Magnus POiriEr inc 
6520 rue st-denis, Montréal
tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
antónio rodrigues 
cell. 514-918-1848
o velório tem lugar amanhã, quinta-feira dia 7 de março 
de 2019, das 17h às 22h, assim como na sexta-feira dia 
8 de março de 2019 a partir das 9h.
Segue-se na sexta-feira dia 8 de março de 2019, a mis-
sa de corpo presente, às 11h30 na igreja Santa Cruz, 
situada no 60 rue Rachel ouest em Montréal, sendo 
de seguida sepultado em cripta no mausoléu Saint-Vin-
cent-De-Paul do cemitério de Laval, situado no 5505 
rang Bas St-François em Laval
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem-haja.

†

† alBErtina BrancO PiMEntEl
1929-2019

Faleceu em Montreal, no dia 
1 de março de 2019, com 
89 anos de idade, a senhora 
Albertina Branco, esposa 
do já falecido Senhor José 
Pimentel, natural de Rabo de 
Peixe, São Miguel, Açores, 
Portugal. Deixa na dor suas 
filhas	 Filomena	 (António)	 e	
Ana	 (Frank),	 seu	 filho	 José	
(Heather), seus netos/as 
Brian, Andrea, Stephanie, 
erica e Julian, seus bisnetos/
as Lauren, Carmen, William, 
Maximus e Luca, suas irmãs 
Maria Angelina e ilda,  seus 
sobrinhos/as, familiares e amigos.

os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, Jean-talon E., Montréal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves

o Velório teve lugar  segunda-feira  4 de março de 2019 
das 14h às 17h e das 19h às 21h. o funeral  foi celebra-
do de corpo presente terça-feira 5 de março de 2019 às 
10h00 na igreja Santa Cruz  e foi sepultada em cripta 
no Mausolée St-Martin em Laval.  A missa de sétimo-
dia será celebrada quinta-feira 7 de março de 2019 às 
18h30. A família vem por este meio agradecer a todas 
a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

Precisa-se de 
um padeiro a tempo inteiro 

de 30 a 40h por semana.
com ou sem 
experiência

514-843-6668
danny: 514-746-0491

Precisa-se de um cortador
e caixeira a tempo parcial 

para uma mercearia.
fátima ou Manuela

514-288-2451
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aFinal de contas, o Que Falta
Para a JuVentus se saGrar caMPeã?
equipa de cristiano ronaldo está a apenas 

sete vitórias de confirmar aquilo que pa-
rece, cada vez mais, ser uma realidade.
A Juventus arrecadou, no passado domingo, 

uma importante vitória em Nápoles (2-1) que 
deixou o título de campeão bem encaminhado. A 
equipa de Cristiano Ronaldo desde cedo assumiu 
a liderança da Serie A e já está a 16 pontos do 
rival... Nápoles. Mas, afinal de contas, o que é 
preciso para confirmar o título? Com 12 jornadas 
por disputar, a Juve pode ser campeã se vencer 
sete partidas, isto num cenário otimista de que 
o Nápoles não perde qualquer ponto no mesmo 
período de tempo. 
Confuso? Nós explicamos. Neste momento es-

tão em disputa 36 pontos. A Juventus soma 72, 
mais 16 do que o Nápoles (56). 
Se vencer sete dos 12 jogos por disputar atingi-

rá a marca pontual de 93 pontos, um número ao 
qual o Nápoles não poderá chegar esta tempora-
da. Os napolitanos somam 56 e mesmo que ga-
nhem todos os jogos até ao final do campeonato 
vão apenas chegar aos... 92 pontos. 
A título de exemplo, se a Juventus vencer todos 

os próximos sete jogos da Serie A, será campeã 
no dia 20 de abril diante da Fiorentina. 

A Juventus está assim, cada vez mais perto de 
confirmar de que em Itália existe um campeão 
crónico. A confirmar-se a conquista de 2018/19, 
este será o oitavo título consecutivo dos bianco-
neri na Serie A. 
No entanto, importa salientar que no futebol 

tudo é possível. Por sua vez, Cristiano Ronaldo 
ganhará o segundo título ao serviço da Juventus, 
isto depois de ter ganho a Supertaça de Itália, 
diante do AC Milan, numa partida onde apontou 
o tento da vitória. 

chAmPIoNS mAIS comPlIcADA 
A Liga dos Campeões está em sério risco para 

os comandados de Massimiliano Allegri. A Ju-
ventus perdeu na 1.ª mão dos oitavos de final, 
em Madrid, diante do Atlético (0-2), e terá de dar 
a volta à eliminatória em Turim diante de uma 
equipa que se vai apresentar, com toda a certeza, 
muito defensiva. O embate está agendado para 
daqui a precisamente uma semana, dia 12 de 
março. Recorde-se ainda que a Juventus já foi 
eliminada da Taça de Itália pela Atalanta, nos 
quartos de final.
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«loPeteGui aJudou-Me Muito no Fc
Porto, inFelizMente deixou o real»
o médio brasileiro casemiro, jogador que 

passou pelo Fc Porto e regressou depois 
ao real madrid, falou sobre a passagem de 
lopetegui pelos merengues, lamentando a 
saída do técnico da equipa es-
panhola.
«Acho Lopetegui um excelen-

te treinador. Infelizmente teve 
de deixar o Real Madrid, mas 
são coisas do futebol. Mas é um 
grande técnico e uma excelente 
pessoa. No FC Porto ajudou-me 
muito. Depois, passou no Real, 
mas as coisas não lhe correram 
bem, mas demonstrou também 
na seleção espanhola que é um 
bom treinador», disse o brasi-
leiro em entrevista ao Esporte 
Interativo.
Questionado sobre qual o me-

lhor treinador que teve, o médio não quis citar 
apenas um nome, falando de vários, entre os 
quais José Mourinho.
«Seria injusto falar apenas de um treinador. 

Mourinho, Ancelotti, Zidane, Rafa Benitez… 
Todos têm características importantes. Com o 
Zidane tinha uma relação muito boa. Uma rela-
ção de pai e filho. O Solari segue a mesma linha, 

acho que está a ser justo com 
todos», defendeu. Outro por-
tuguês que também não foi es-
quecido por Casemiro foi Cris-
tiano Ronaldo, para quem só 
tem elogios. «É uma excelente 
pessoa, um dos melhores joga-
dores de todos os tempos e de 
quem foi um prazer desfrutar.»
Um dos momentos mais 

inesperados da entrevista foi 
quando o médio defensivo foi 
questionado sobre quem consi-
dera os melhores a jogar na sua 
posição e Casemiro apontou… 
um rival do Barcelona.

«O Busquets é um dos melhores na posição. 
É um jogador com características de equipa. É 
um dos top-3. Kanté é outro enorme jogador, tal 
como Pogba e Jorginho», elogiou.

Mourinho: «real Madrid? não
teria QualQuer ProbleMa eM Voltar»
Sem clube desde a saída do manchester 

united, josé mourinho não coloca de par-
te a possibilidade de voltar a orientar o real 
madrid.
«Regressar a clube onde já esti-

ve? Se a estrutura for a correta e as 
ambições também, não teria qual-
quer problema em voltar», refe-
riu, em entrevista à BeIN Sports, 
quando questionado acerca de um 
eventual retorno a Madrid.
«É um motivo de orgulho quando 

alguém deseja que voltemos a um sítio pelo qual 

passámos. Vivi uma situação dessas no Chelsea, 
não no Real Madrid. Gosto de Espanha, mas não 
escolho um clube pelo clima. O Real Madrid é o 

clube icónico, tem 13 Ligas dos 
Campeões», acrescentou.
O técnico português confessou 

ainda que voltar a trabalhar no 
Chelsea «foi uma das melhores 
sensações» que viveu no futebol. 
«Quando um clube te quer por 
uma segunda vez significa que sa-
bem o quão bom és. É uma gran-

de sensação», admitiu.

fOOtBall lEaks: rui PintO
vai sEr EXtraditadO Para POrtugal
o português Rui Pinto, colaborador do ‘Football Leaks’, 

vai ser extraditado para Portugal, decidiu a justiça húnga-
ra, esta terça-feira. o ‘hacker’ viu a decisão anunciada, no 
tribunal metropolitano de Budapeste. 
A	sessão	ficou	marcada	por	argumentos	a	 favor	e	con-

tra a extradição do português, que está indiciado de seis 
crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de se-
gredo, um de ofensa à pessoa coletiva e outro de extorsão 
na forma tentada. Rui Pinto está em prisão domiciliária na 
capital da Hungria desde 18 de janeiro, na sequência de 
um mandado de detenção europeu emitido pelo Departa-
mento Central de investigação e Ação Penal (DCiAP).
Na sessão que decorreu esta terça-feira, Rui Pinto pediu 

para não ser extraditado para Portugal. Algo que ditará a 
imediata detenção do colaborador do ‘Football Leaks’.
rui PintO rEcOrrE
Após conhecida a decisão, Rui Pinto recorreu da decisão 
e	suspendeu	a	extradição	para	Portugal,	confirmou	fonte	
judicial, à agência Lusa. o português vai, assim, aguardar 
em território húngaro o desfecho deste apelo, num recurso 
que tem «efeito suspensivo imediato» da decisão, de acor-
do com a mesma fonte.
o mandado de detenção europeu, recorde-se, teve como 

base o acesso aos sistemas informáticos do Sporting e do 
fundo de investimento Doyen Sports, com posterior divul-
gação	de	documentos	confidenciais,	como	contratos	de	jo-
gadores do Sporting e do então treinador Jorge Jesus, tal 
como contratos entre a Doyen e vários clubes de futebol.
o hacker é também suspeito de acesso ao email de ele-

mentos do conselho de administração e do departamento 
jurídico do Sporting. Rui Pinto terá acedido, em setembro 
de 2015, ao sistema informático da Doyen Sports invest-
ments Limited, com sede em Malta e que acerta contratos 
com clubes de futebol e Sociedades Anónimas Desporti-
vas.
MandadO naciOnal POstEriOr
à dEtEnÇãO Justifica rEcursO
em declarações à agência Lusa, fonte da defesa de Rui 

Pinto referiu que o recurso à decisão da extradição para 
Portugal está relacionado com o facto de o mandado de 
detenção nacional ter sido emitido após a sua detenção.
«No entender da defesa de Rui Pinto, um dos motivos 

porque não deve ser cumprido o MDe (Mandado de De-
tenção europeu) é o facto de o mesmo ter sido emitido, in-
vocando um mandado de detenção nacional que não exis-
tia e que só veio a ser emitido um mês depois da detenção 
de Rui Pinto em Budapeste ao abrigo do MDe», explica 
o advogado Francisco Teixeira da Mota, representante de 
Rui Pinto.
De acordo com o advogado, «o tribunal superior decidirá 

num curto prazo de tempo» sobre o recurso à decisão de 
extradição, para que Rui Pinto seja presente às autorida-
des portuguesas.
«o MDe, que determinou a detenção de Rui Pinto, referia 

a existência de um mandado de detenção nacional emitido 
em 15 de janeiro mas, há poucos dias, as autoridades por-
tuguesas vieram comunicar que o mandado de detenção 
nacional tinha sido emitido em 15 de fevereiro», lê-se, na 
nota do causídico, que acrescenta que «a inexistência do 
mandado de detenção nacional prévio e distinto do man-
dado de detenção europeu tem como consequência que o 
mandado de detenção europeu não é válido».

«rEPEtia tudO E nãO ME arrEPEndO dE nada»
Na sequência da audiência desta terça-feira, Rui Pinto 

falou à saída do tribunal metropolitano de Budapeste e 
defendeu ter provas, entregues às autoridades francesas, 
de que «a investigação foi feita de forma irregular». «Vou 
passar umas noites a uma prisão húngara», acrescentou, 
pouco após a interposição do recurso.
«Repetia tudo e não me arrependo de nada», referiu o 

português, após conhecida a decisão da justiça da Hun-
gria. o hacker notou, ainda, que o futebol português «está 
podre» e vive «na cultura do clubismo».
«Temos magistrados e juízes que, infelizmente, levam a 

paixão clubística muito a sério, Portugal está podre. Vejo 
outros países motivados em lutar contra a corrupção no 
futebol, em Portugal não vai acontecer nada», frisou, su-
blinhando que, apesar de ser adepto do FC Porto, as suas 
denúncias não visaram um clube em particular.
«é bastante claro que isto não visa nenhum clube em es-
pecífico,	é	internacional	e	abrangente,	acho	de	muito	mau	
gosto	as	acusações	que	fizeram,	a	dizer	que	 fui	motiva-
do	pelo	FC	Porto»,	afirmou,	dizendo	que	o	Football	Leaks	
«publicou documentos com atividades irregulares do FC 
Porto».
Além disso, Rui Pinto negou que enriqueceu às custas 

das denúncias e que a sua defesa está a ser paga por 
«uma fundação americana que se dedica a ajudar os 
whistleblower [ndr: denunciantes]». «Posso garantir que 
não enriqueci com o Football Leaks. Ajudo o meu pai num 
negócio de atividades e é assim que consigo subsistir», 
justificou.

nelson ÉVora: “obriGado Por VoareM coMiGo”
o português Nelson évora agra-

deceu o apoio dos portugueses 
na conquista da medalha de pra-
ta no triplo salto dos europeus de 
atletismo em pista coberta, ambi-
cionando “chegar mais longe”.
“Como sempre, esta medalha é de to-

dos os portugueses, a quem aproveito 
para agradecer os milhares de men-
sagens de apoio incondicional, antes 
mesmo de saber o meu resultado e 
também aqueles que após o resulta-
do me homenagearam. Obrigado por 
voarem comigo”, escreveu o saltador 
do Sporting, nas suas redes sociais.
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EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
Tottenham (4-1) Dortmund    3-0       1-1
Ajax (5-2) Real Madrid       1-2       4-1
Man. united - Paris SG       0-2 06/03  15:00
Roma - fc Porto       2-1 06/03  15:00
Lyon - Barcelona       0-0 13/03  15:00
Liverpool - B. München       0-0 13/03  15:00
A. Madrid - Juventus       2-0 12/03  15:00
Schalke 04 - Man. City       2-3 12/03  15:00

1-Paços Ferreira 55 24 18 1 5 36 14
2-FC Famalicão 48 24 14 6 4 33 20
3-Estoril Praia 41 24 12 5 7 34 23
4-Académica OAF 40 24 12 4 8 27 25
5-Benfica B 38 24 11 5 8 31 23
6-Mafra 34 24 9 7 8 33 30
7-FC Porto B 34 24 9 7 8 30 29
8-Arouca 31 24 8 7 9 29 30
9-Leixões 31 24 9 4 11 25 27
10-Sp. Covilhã 31 24 8 7 9 28 28
11-Penafiel 31 24 9 4 11 29 29
12-UD Oliveirense 29 24 7 8 9 29 34
13-Varzim 27 24 7 6 11 19 26
14-Ac. Viseu 27 24 7 6 11 30 40
15-Cova da Piedade 27 24 7 6 11 16 33
16-Farense 26 24 6 8 10 25 25
17-Braga B 25 24 8 1 15 25 34
18-V. Guimarães B 23 24 5 8 11 25 34

  P J V E D GM GS

1-Benfica 59 24 19 2 3 66 21
2-fC porto 57 24 18 3 3 48 14
3-braga 52 24 16 4 4 42 24
4-sporting 49 24 15 4 5 47 26
5-moreirense 42 24 13 3 8 29 27
6-v. Guimarães 39 24 11 6 7 28 21
7-belenenses sad 36 24 9 9 6 29 23
8-santa Clara 31 24 9 4 11 32 32
9-Rio ave 28 24 7 7 10 34 37
10-portimonense 28 24 8 4 12 29 38
11-boavista 26 24 7 5 12 18 29
12-nacional 26 24 7 5 12 27 49
13-desp. aves 25 24 7 4 13 26 38
14-v. setúbal 24 24 5 9 10 20 26
15-marítimo 24 24 7 3 14 13 26
16-tondela 23 24 6 5 13 28 39
17-Chaves 20 24 5 5 14 17 35
18-feirense 14 24 2 8 14 14 42

  PTS  J V E D GM   GS

24ª joRnADA
Desp. Aves 2-0 Boavista

Nacional 3-2 Tondela
Moreirense 1-1 V. Setúbal

FC Porto 1-2	Benfica
Chaves 0-0 Santa Clara

Belenenses SAD 4-0 Feirense
Rio Ave 1-2 Braga

Sporting 3-1 Portimonense
V. Guimarães 1-0 Marítimo

taÇa da liga

final
fc POrtO   1-1(1-3)g.P.   sPOrting

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

Fenerbahçe (2-3) Zenit     1-0      1-3
Rennes (6-4) Real Betis     3-3      3-1
Slavia Praha (4-1) Genk     0-0      4-1
Rapid Wien (0-5) inter     0-1      0-4
olympiacos (2-3) D. Kyiv     2-2      0-1
Krasnodar (1-1) Leverkusen  0-0     1-1
Lazio (0-3) Sevilla     0-1     0-2
Galatasaray (1-2)	Benfica				1-2	 				0-0
BATe Borisov (1-3) Arsenal 1-0     0-3
FC Zürich (1-5) Napoli     1-3     0-2
Club Brugge (2-5) Salzburg 2-1     0-4
Malmö (1-5) Chelsea     1-2     0-3
Sporting (1-2) Villarreal     0-1     1-1
Plzen (2-4) Dinamo Zagreb  2-1     0-3
Celtic (0-3) Valencia     0-2     0-1
Donetsk (3-6) Frankfurt     2-2     1-4

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO

25ª joRnADA
08/03 Chaves 15:30 Rio Ave
09/03 Marítimo 10:30 Moreirense
  Braga 13:00 V. Guimarães
  Boavista 15:30 Sporting
10/03 Portimonense 15:00 Nacional 
  Santa Clara 10:00 Desp. Aves 
  V. Setúbal 12:30 Tondela
  Feirense 15:00 FC Porto
11/03	Benfica	15:15 Belenenses SAD

 P J v E d
1-Man. city 71 29 23 2 4
2-liverpool 70 29 21 7 1
3-Tottenham 61 29 20 1 8
4-Man. united 58 29 17 7 5
5-Arsenal 57 29 17 6 6
6-Chelsea 56 28 17 5 6
7-Wolverhampton 43 29 12 7 10
8-Watford 43 29 12 7 10
9-West Ham 39 29 11 6 12
10-everton 37 29 10 7 12
11-Leicester City 35 29 10 5 14
12-Bournemouth 34 29 10 4 15
13-Crystal Palace 33 29 9 6 14
14-Newcastle 31 29 8 7 14
15-B&H Albion 30 28 8 6 14
16-Burnley 30 29 8 6 15
17-Southampton 27 29 6 9 14
18-Cardiff City 25 29 7 4 18
19-Fulham 17 29 4 5 20
20-Huddersfield	 14	 29	 3	 5	 21

Inglaterra
PremIer league

Campeonatos euRopeus - ClassifiCação

 P J v E d
1-Juventus 72 26 23 3 0
2-napoli 56 26 17 5 4
3-Milan 48 26 13 9 4
4-internazionale 47 26 14 5 7
5-Roma 44 26 12 8 6
6-Torino 41 26 10 11 5
7-Atalanta 41 26 12 5 9
8-Lazio 41 25 12 5 8
9-Sampdoria 39 26 11 6 9
10-Fiorentina 36 26 8 12 6
11-Sassuolo 31 26 7 10 9
12-Parma 30 26 8 6 12
13-Genoa 30 26 7 9 10
14-Cagliari 27 26 6 9 11
15-udinese 25 25 6 7 12
16-SPAL 2013 23 26 5 8 13
17-empoli 22 26 5 7 14
18-Bologna 18 26 3 9 14
19-Frosinone 17 26 3 8 15
20-Chievo 10 26 1 10 15

 P J v E d
1-Paris sg 71 26 23 2 1
2-lille 54 27 16 6 5
3-Lyon 49 27 14 7 6
4-Marseille 44 27 13 5 9
5-Saint-étienne 43 27 12 7 8
6-Stade de Reims 42 27 10 12 5
7-Nice 40 27 11 7 9
8-Montpellier 38 26 9 11 6
9-Strasbourg 37 27 9 10 8
10-Rennes 37 26 10 7 9
11-Nimes 36 26 10 6 10
12-Angers 34 27 8 10 9
13-Bordeaux 32 26 8 8 10
14-Nantes 31 27 8 7 12
15-Toulouse 28 27 6 10 11
16-Monaco 26 27 6 8 13
17-Amiens 25 27 7 4 16
18-Caen 20 27 3 11 13
19-Dijon 20 26 5 5 16
20-Guingamp 19 27 4 7 16

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P J v E d
1-Barcelona 60 26 18 6 2
2-atlético Madrid 53 26 15 8 3
3-Real Madrid 48 26 15 3 8
4-Getafe 42 26 11 9 6
5-Alavés 40 26 11 7 8
6-Sevilla 37 26 10 7 9
7-Valencia 36 26 7 15 4
8-Real Betis 36 26 10 6 10
9-Real Sociedad 35 26 9 8 9
10-eibar 34 26 8 10 8
11-espanyol 33 26 9 6 11
12-Athletic 33 26 7 12 7
13-Leganés 33 26 8 9 9
14-Girona 31 26 7 10 9
15-Levante 30 26 8 6 12
16-Valladolid 26 26 6 8 12
17-Celta de Vigo 25 26 6 7 13
18-Villarreal 23 26 4 11 11
19-Rayo Vallecano 23 26 6 5 15
20-Huesca 22 26 5 7 14

eSPanha
lIga Santander

REsUlTADos 24ª
Paços Ferreira 4-1 V. Guimarães B

Mafra 1-1 Arouca
Braga B 1-0 uD oliveirense

Académica oAF 2-1	Penafiel
Sp. Covilhã 2-0	Benfica	B

FC Porto B 1-1 FC Famalicão
Cova da Piedade 1-0 Farense

Leixões 0-2 Ac. Viseu
Varzim 0-0 estoril Praia

25ª joRnADA
09/03 FC Famalicão 6:00 Braga B
  FC Porto B 10:00 Leixões
		 Benfica	B	10:00 Paços Ferreira
10/03 estoril Praia 6:15 V. Guimarães B
  Farense 10:00 Varzim
  Ac. Viseu 10:00 Académica oAF
  uD oliveirense 10:00 Sp. Covilhã
  Arouca 12:00 Cova da Piedade
		 Penafiel	12:00 Mafra

lIGA: A ANálISe DA 24.ª jorNADA

benFica Vira caMPeonato no draGão
e as outras lutas Que ProMeteM

Quinta-feira, 3 de janeiro de 2019. o 
Fc Porto vence na vila das Aves e faz 

«xeque» ao Benfica no campeonato. Os azuis 
e brancos estão lançados para a revalidação 
do título e aquela que é vista como a maior 
ameaça está no quarto lugar e à distância de 
sete pontos, depois de ter perdido na véspera 
com o Portimonense com autogolos dos dois 
centrais naquele que foi o último ato de rui 
vitória à frente da equipa lisboeta.
Sábado, 2 de março de 2019. Depois de tropeçar 

por três vezes nas oito jornadas anteriores, o 
FC Porto recebe o Benfica com a liderança do 
campeonato em risco.

O Benfica impõe-se por 2-1 no anfiteatro 
inóspito do Dragão – só lá tinha ganho duas 
vezes para o campeonato desde a inauguração, 
em 2003 – e assina um plot twist digno de um 
blockbuster hollywoodesco.
À entrada para as últimas dez jornadas, as 

águias chegaram-se à frente da maratona e, pela 
forma recente demostrada, assumem-se como o 
principal candidato ao título.
Só por esta luta o campeonato já merecia ser 

acompanhado atentamente pelo menos até que 
alguém capitulasse, mas há mais condimentos 
que apimentam o último terço da prova.
Para arrumar as ideias, seguimos pela ordem da 

classificação e nem tanto pela da 24.ª ronda.
Já praticamente arredados da luta pelo título, 

Sp. Braga e Sporting discutem nesta altura o úl-
timo lugar do pódio. Depois de cheirar o topo, a 
equipa de Abel Ferreira descolou pontualmente 
de dragões e águias por força de duas derrotas 
seguidas. Neste domingo, os arsenalistas ainda 
estiveram a perder em Vila do Conde diante do 

Rio Ave, mas garantiram os três pontos (2-1) 
graças um golo de Wilson Eduardo em tempo de 
compensação e numa altura em que a equipa da 
casa jogava reduzida a dez unidades.
Também neste domingo, o Sporting voltou aos 

triunfos. Depois do tropeção na Madeira (0-0 
com o Marítimo), a equipa de Marcel Keizer ven-
ceu em Alvalade o Portimonense: 3-1, num jogo 
mais complicado do que sugerem os números e 
no qual Bruno Fernandes voltou a evidenciar-se.
Imediatamente abaixo segue o Moreirense, 

que nesta ronda não foi além de um empate a 
um golo na receção ao V. Setúbal, equipa que 
não vence desde 1 de dezembro e está apenas 

um ponto acima da linha de água. 
O conjunto minhoto mantém-se 
num cómodo quinto lugar com 42 
pontos. Atrás segue V. Guimarães 
e Belenenses: duas equipas de olho 
na Liga Europa.
Na tarde em que voltou a jogar 

no Jamor, os azuis arrancaram a 
vitória mais expressiva da época. 
Kikas, jovem avançado recrutado 
ao Benfica Castelo Branco, bisou e 
contribuiu de forma decisiva para 
a goleada por 4-0 sobre o cada vez 
mais condenado Feirense, que nes-
te domingo igualou a marca recor-

de de 22 jogos seguidos sem ganhar para o cam-
peonato. A equipa treinada por Silas continua no 
entanto a três pontos do V. Guimarães, que che-
gou aos 39 pontos depois de vencer o Marítimo 
por 1-0 no encerramento da jornada.
A luta pela permanência continua apertada, com 

três pontos a separarem o 11.º posto da linha de 
água. De lá saiu nesta jornada o Desp. Aves, que 
na sexta-feira abriu a 24.ª ronda com o Boavista 
e levou a melhor por 2-0.
Em situação periclitante estava também o 

Nacional, que passou a respirar melhor depois 
da vitória por 3-2 sobre o Tondela no jogo com 
mais golos desta jornada. A derrota na Madeira 
fez com que a equipa de Pepa caísse para o 
lado do qual todos querem fugir: seguem no 
antepenúltimo lugar.
Os beirões têm a já referida companhia do 

Feirense e também do Desp. Chaves, que 
empatou em Trás-os-Montes com o Santa Clara 
num jogo pobre e sem qualquer golo.
vale a pena continuar por aí.
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A NOSSA EQUIPA ESTÁ PRESENTE PARA VOS FACILITAR SEUS
PROCEDIMENTOS E ORIENTÁ-LO, RESPEITANDO AS SUAS
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