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ORGANIZAÇÃO CRÍTICA DE PAPA FRANCISCO JUNTA 110 BISPOS EM SINTRA
Terão sido cerca de 110 os bispos católicos que, durante a passada semana, entre 22 e 25 de
janeiro, se reuniram no Penha Longa Resort, em Sintra, para uma reunião convocada pelo Instituto Acton para o Estudo da Religião e a Liberdade. O think-thank, sediado no Michigan e presidido pelo padre americano Robert Sirico, tem a missão assumida de “promover uma sociedade
livre e virtuosa caracterizada pela liberdade individual e sustentada por princípios religiosos”,
mas também é conhecido pelas críticas ao Papa Francisco, nomeadamente no que diz respeito
às suas posições sobre o mercado livre, o estado social, impostos e alterações climáticas.
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AGENDA COMUNITÁRIA
FESTA DO CHICHARRO NA FPM
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua festa tradicional do Chicharro no dia 29 de fevereiro de 2020
às 19h. Preço: 25 chicharros. Para mais informações:
Sandra: 514-758-9651, José Machado 514 803-4686.
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS PARA O CANCRO
Angariação de fundos para o cancro organizada pela Sra.
Alice Cabral será realizada no sábado, dia 7 de março
de 2020 às 19h na missão de Nossa Senhora de Fátima.
Para mais informações: Ângelo ou Alice 514-695-8777.
JANTAR NA CASA DOS AÇORES
A Casa dos Açores do Quebeque organiza os seus famosos jantares da sexta-feira. 31 de janeiro de 2020:
sopa de agrião, polvo (18) ou bife à casa (15). Inclui
sobremesa, café ou chá. Todos são bem-vindos.
Para reservas 514-388-4129.
JANTAR DA SEXTA-FEIRA DO CENTRO
o Centro Comunitário do Espírito Santo organiza o jantar
tradicional no dia 31 de janeiro de 2020. A ementa é bitoque (17) ou bacalhau (18), sopa, salada, sobremesa e
café. Reservas José Costa: 514 812-7617.
JANTAR NA APC
A Associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar sexta-feira 31 de janeiro de 2020 às 19h. A ementa
será: cozido a portuguesa (lugares limitados), sobremesa. Preço: 20 APC. Animação musical EDDY SOUSA &
XMEN. Para marcações: Otília: 514 816-4931, Virgílio:
514 709-7868; Facebook.
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T.: 514.366.6305
T.: 450.435.0301
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ILHAS DO ENCANTO
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O vocabulário oficial do Acordo Ortográfico
está morto há dias e ninguém deu por nada!
NUNO PACHECO, JORNAL PÚBLICO
into-me honrado. Nunca me deram os
parabéns tantas vezes e em tão pouco
tempo. Por algum texto? Por fazer anos?
Nada disso. A história é mais bizarra. Começa
numa mania que mantenho com regularidade: consultar o chamado Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa (dito
VOC) do Instituto Internacional da Língua
Portuguesa (IILP), de nome pomposo e misérrimas vestes, para ver se algo mudou ou
para confirmar o monumental absurdo de tal
“empresa”. Devo ser, aliás, um dos raríssimos
visitantes daquela inutilidade, criada na sequência do enorme embuste que foi o Acordo
Ortográfico de 1990 (AO90).
Mas no dia 13, ao clicar no VOC, deram-me os
parabéns. E em inglês: “Congratulations!” Como
naquelas mensagens que nos dizem, matreiramente, que ganhámos qualquer coisa para depois nos
levarem à certa. Pensei que era um erro e insisti:
parabéns outra vez. Não podia ser. Tentei mais
tarde e a coisa repetiu-se. Nesse dia e nos seguintes. Até ontem. Esteve assim (deve estar ainda)
durante semana e meia e ninguém deu por nada.
Nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas (género “estamos a remodelar o VOC, voltaremos em breve”). Silêncio total. Só a mensagem ali continua a repetir-se, impassível. Soube,
entretanto, que já no dia 9 alguém tentara entrar
no VOC e tivera essa mesma resposta. Primeiro,
um “Congratulations!” em letras grandes. Depois
isto: “You’ve successfully started the Nginx Proxy Manager. If you’re seeing this site then you’re
trying to access a host that isn’t set up yet. Log
in to the Admin panel to get started.” Pois. Trocando em miúdos: isto não está configurado; ou
o lugar onde esta coisa estava alojada fechou-lhe
as portas. Pelos vistos, o cheque “extraordinário”
de 200 mil euros enviado por Portugal chegou tarde… Adeus!
Quem não chegou a conhecer o defunto, ainda
pode espreitar uma “foto” esquecida algures no
infinito espaço virtual. Basta carregar em iilp.
cplp.org/voc/ e lá aparece a Página Inicial do dito
VOC, mas sem nenhum préstimo, pois, apesar de
ainda ter algumas ligações ativas, nenhuma delas
vai dar ao vocabulário. Lá estão, à esquerda, as
nove bandeirinhas, mas de nada vale tentar clicar
nelas.
Antigamente, lia-se: “Selecione [sic] a versão do
VOC a usar”. Isto significava carregar numa das
oito bandeirinhas correspondentes aos países da
CPLP ou então numa outra, a nona, que era uma
espécie de saco-de-gatos com todas as variantes
lá dentro. Quando funcionava, clicava-se em três

S

bandeiras e não dava nada: Angola, Guiné-Bissau
e São Tomé e Príncipe (os dois primeiros países
não ratificaram o AO90; e São Tomé ratificou-o,
em condições mais que duvidosas, mas não tem
vocabulário que se veja). As restantes conduziam
a cinco vocabulários com nomes diferentes: Vocabulário Ortográfico Cabo-Verdiano da Língua
Portuguesa, Vocabulário Ortográfico Moçambicano da Língua Portuguesa, Vocabulário Ortográfico de Timor-Leste, todos eles incorporando
o nome dos respetivos países, e os dois restantes
sem identificação nacional: Vocabulário Ortográfico do Português (o de Portugal) e Vocabulário
Ortográfico da Língua Portuguesa (o do Brasil).
Para quem prometia um Vocabulário Ortográfico
Comum, esta multiplicação é patética.
Quanto ao defunto, e depois de várias buscas,
eis que surge em linha uma luz: um “Concurso
Internacional de Design de Projetos do IILP”,
pretendendo dar “a oportunidade a um talento do
design de criar duas marcas para dois projetos”
[sic], sendo um deles o VOC. Ora aqui está: o vocabulário vai ser remodelado, e ainda que péssimo vai ter nova cara. Puro engano: o anúncio é
de 2013 e diz isto [sic]: “O projeto VOC – Vocabulário Ortográfico Comum da Língua Portuguesa, visa implementar em uma plataforma digital o
vocabulário oficial da Língua Portuguesa, constituído de forma inovadora pela soma dos diversos
Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON), dos
países da CPLP. A partir dos Vocabulários Nacionais de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique,
Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, o
Vocabulário Comum da Língua Portuguesa, pela
primeira vez, incluirá numa grande base de dados
lexicais de gestão comum, o vocabulário de todos
os países escrito na nova ortografia, com inúmeras utilidades, o que abrirá uma fase nova para
a língua portuguesa.” Vírgulas fora do sítio e o
“esquecimento” da Guiné-Bissau são mesmo do
texto, aqui em transcrição literal. É duvidoso que
algum “talento do design” tenha arriscado nome
e tempo em tal façanha, pois o resultado, tanto
gráfico como utilitário, sempre foi miserável. A
“fase nova” para a língua portuguesa também está
à vista e não se recomenda. O que vão fazer, então, as baixíssimas “altas instâncias”? Passar mais
cheques?
Ou aceitar de vez o funeral, levando por arrasto no féretro o IILP (que sem VOC deixa de ter
qualquer justificação) e o Acordo Ortográfico de
má memória, que desuniu em vez de unir o amplo
espaço da Língua Portuguesa? Decidam depressa,
que o cadáver começa a entrar em decomposição
e urge o respetivo enterro. E desativem lá o “congratulations” — ao menos ali, dêem-nos os parabéns em português!
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EURO 2016. RESPONSÁVEIS DA GALP DEVERÃO SER JULGADOS, MAS
POLÍTICOS SÓ VÃO TER DE PAGAR MULTAS (NO TOTAL DE 20 MIL EUROS)
É a confusão total no chamado caso Euro 2016. A juíza de instrução criminal propôs em
outubro de 2019 a suspensão provisória do processo para todos os arguidos que tinham
sido acusados pelo Ministério Público (MP) do crime de recebimento indevido de vantagem,
mas o procurador titular dos autos tomou uma decisão diferente e surpreendente. Recusou
tal mecanismo para os representantes da Galp que ofereceram os pacotes de bilhetes e
viagens para os jogos do Euro 2016.
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Hora do Brexit
JORGE CORREIA

E

sta sexta-feira 31 de
Janeiro o Reino Unido sairá finalmente da
União Europeia (com período
de transição até 31 de dezembro de 2020). Apesar da inusitada decisão para uns, acertada para outros,
não deixa de ser uma infelicidade tanto para os
britânicos como para a Europa.
Correndo atrás de velhas obsoletas glórias imperialistas em que a limitação tecnológica levava a
muitas nações europeias terem supremacia sobre
quase todas as regiões do globo, agora disfarçadas de chavões coletivamente egoístas do qual o
“America first” é talvez o mais badalado, o Reino
Unido será talvez o exemplo doloroso que a Europa e o resto do mundo necessitam para se libertarem de vez dos arcaicos conceitos imperialistas
que ainda apaixonam muitas mentes. A interligação que atualmente existe entre nações, que não
existia antigamente até as comunicações, as viagens e toda a forma de intercâmbio atual terem
suplantado barreiras físicas, não permite aventureirismos de isolacionismo mesmo que baseado
na força bélica. É sabido nos gabinetes governamentais que o custo de invasão territorial mesmo
sabendo-se fácil a vitória militar, traz um custo
humano que se prolonga por vezes por várias gerações, muitas vezes arrastando a nação vitoriosa
para o pântano da decadência e do sofrimento. O
Iraque é um exemplo disso. O próprio Putin na
Rússia já se apercebeu que intervenções militares
têm que ser bem medidas e oportunamente selecionadas para ganhar influência e não para ocupação territorial, salvo a situação na Crimeia que
teve outros contornos. Se no passado a conquista
territorial era o objetivo principal, hoje, com a riqueza circulando de forma imaterial, o poder e a
supremacia advêm da conquista da circulação de
bens, principalmente de centros financeiros. Ora,

os centros financeiros não têm nação, não têm
pátria, e com a facilidade de movimento de bens
e pessoas, as fronteiras de países não fazem sentido. Muitos falam em mudança, mas parece que
a mudança já se deu sem nos termos apercebido.
Os “America first”, Brexit e outros similares nada
passam dos estertores de uma era que sente o avizinhar da sua morte mas que teima em não partir.
Assim como Trump será reconhecido no futuro
como um erro trágico, o Brexit não o será menos,
falando apenas de alguns exemplos do chamado
mundo ocidental. A tecnologia avançou para além
da capacidade filosófica do ser humano; refiro-me
não só aos líderes mas também ao comum cidadão que ainda não compreendeu a mudança que
se deu. Neste momento corre-se atrás dos acontecimentos sem ninguém, ou pelo menos, com apenas muito poucos a reconhecerem que estes novos
tempos exigem uma disposição diferente. Até que
ponto a agonia da morte do “velho Homem” irá,
que acontecimentos trará ainda, será especulativo
dizer. Mas algo é certo, ao imperialismo expansivo
que se viveu até há bem pouco tempo, sucedeu-se
o imperialismo contrativo ou interno: à conquista de novos mundos pelos europeus, resta agora
a conquista do próprio continente europeu pelos
europeus e a União Europeia é a resposta a essa
aspiração. Não reconhecer esse movimento é estar
fora da linha evolutiva. Naturalmente que a União
Europeia enquanto instituição terá que se renovar
sobre pena do retrocesso se abater sobre a Europa;
a evolução terá que ser feita sem cessar sobre pena
de se perder o comboio. Ao Reino Unido virão as
consequências da sua escolha por um passado que
já não existe. Esperar que as mesmas formas de estar do século dezoito, dezanove ou mesmo da primeira parte do século vinte ainda serão eficazes é
estar cego e conduzir outros pela própria cegueira
rumo ao precipício. Um exemplo? A pressão que
um membro do governo britânico faz no âmbito
de uma entrevista no qual afirma que o reino Unido não seguirá as regras e procedimentos europeus
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divergindo destes, afetando comércio com a União
Europeia assim como homologações de produtos
entre outras situações. Esperam eles que as empresas estrangeiras, inclusive as que possuem unidades produtivas lá e que exportam, absorverão esse
custo extra para um mercado tão pequeno comparado com a União Europeia mesmo ao lado? Ou
a já prevista (mas que é surpresa para alguns!) dificuldade do Estados Unidos em acordar comercialmente com o Reino Unido o pós Brexit! Mas a
realidade se apresentará de forma ineludível para
aqueles que estiverem atentos e interessados.
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LIVRE QUER QUE PATRIMÓNIO DAS EX-COLÓNIAS EM MUSEUS POSSA SER RESTITUÍDO
O partido Livre quer que todo o património das ex-colónias, presente em território português, possa ser
restituído aos países de origem de forma a “descolonizar” museus e monumentos estatais. A proposta
segue o programa eleitoral do partido, que no 11.º capítulo — “Cultura e Arte” — já previa avançar com
a questão da descolonização da cultura, a par de uma “aposta no cinema e no audiovisual” ou da valorização do “património cultural material e imaterial e a criação contemporânea”. O partido da papoila quer
que o património das ex-colónias portuguesas, que esteja atualmente na posse de museus e arquivos
nacionais, possa ser identificado, reclamado e restituído às comunidades de origem.
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Inauguração do Centro Comunitário A.P.E.S.

dos.
mo da estação do metro Honoré-Beaugrand.
Na passada quarta-feira o Sr. Padre Adam Várias foram as individualidades que marcaLaskarzewski procedeu à bênção das novas ram presença neste reencontro, nomeadamente
instalações do Centro e no Domingo, dia 26 de alguns presidentes da extinta associação, Dora
extinta Associação Por- Janeiro, a comunidade foi convidada para um
tuguesa do Espírito San- coquetel de inauguração, aderindo em grande
to (APES), a que a comu- número.
nidade tinha hábito de chamar de Associação Filomena Coelho e Dolores Almeida (secretáde Hochelaga, tem agora novo nome. Trata-se ria), no seu discurso de boas vindas e de agradedo Centro Comunitário APES.
cimentos aos inúmeros voluntários que as ajudaFilomena Coelho, sua presidente, disse que o
nome teve de ser mudado por razões administrativas. De qualquer modo guardaram, simbolicamente o A.P.E.S., em homenagem à Associação
Barão, do Banco Laurentienne, Sylvio Martins,
que seu pai, o saudoso João Coelho em 1983 fora
editor deste semanário, Cristina Silva, da Gardeum dos seus fundadores.
rie à Moi Mes Enfants, Joe Puga, presidente do
Festival Portugal Internacional de Montreal, etc.
A simpática Carina Toledo teve a árdua tarefa
do serviço ao bar e como sempre me serviu uma
bica devidamente bem tirada.
ram, durante quatro meses, na renovação da sede Os corpos diretivos esperam a visita de todos
social, destacam o árduo trabalho dos senhores vós e a comunidade é toda bem-vinda. Podem
José Alves e Alberto Braga, convidando-os para entrar em contacto com a Filomena através do
número (514) 918-0455 e com a Dolores pelo
a cerimónia do corte da fita da inauguração.
Ao se entrar nas novas instalações, não se estra- telefone (514) 918-0455.
nha. A maioria das pessoas que encheram a sala O jornal A Voz de Portugal aproveita a ocasião
são gente conhecida e a decoração das paredes é para dar os parabéns e de desejar muito sucesso e
a mesma do salão de festas da antiga Associação. longa vida ao novo Centro Comunitário A.P.E.S.
O novo edifício é situado no 9515, da rua Ho- Ficámos impressionados com o requintado e
chelaga, um pouco mais a este da cidade, próxi- abundante buffet que fora servido aos convidaANTERO BRANCO
FOTOS DE JOÃO ARRUDA

A

Emanuel
Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a
vos servir na vossa
língua: português,
francês e inglês
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ANDRÉ VENTURA “PROPÕE” QUE JOACINE “SEJA DEVOLVIDA
AO SEU PAÍS DE ORIGEM”. LIVRE QUEIXA-SE DE RACISMO
Foi através da página pessoal de Facebook, numa publicação aberta ao público, que André Ventura comentou uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado 2020 do
Livre, dirigindo-se à deputada única do partido Joacine Katar Moreira. “Eu proponho que a
própria deputada Joacine seja devolvida ao seu país de origem. Seria muito mais tranquilo
para todos… inclusivamente para o seu partido! Mas sobretudo para Portugal!”
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Fado no Estrela do Oceano
TRAGO FADOS NOS SENTIDOS
Tristezas no coração
Trago os meus sonhos perdidos
Em noite de solidão

FOTO DA SEMANA

Sousa acompanhado por Luís Duarte e António
Moniz.

Trago versos, trago som,
De uma grande sinfonia
Tocada em todos os tons
Da tristeza e da alegria
Trago amarguras aos molhos
Lucidez e desatino
Trago secos os meus olhos
Que choram desde menino
Trago noites de luar
Trago planícies de flores
Trago o céu e trago o mar
Trago dores ainda maiores
Amália Rodrigues

Foi uma noite bem sucedida com boa gente e
um saboroso jantar para acompanhar esta linda
noite. A decoração foi muita linda e muito bem
apresentada. Parabéns.

Este poema foi escrito por Amália Rodrigues e
que apresenta muito bem o que é a sensação do
Fado. Fado é um sentimento único que só nós temos. O restaurante Estrela do Oceano situado no
101 rua Rachel este, organizou no sábado 18 de
janeiro de 2020 uma noite sensacional com grandes artistas, tal como Jordelina Benfeito, Eddy

Este é um
testemunho
sobre o PODEROSO
XAMÃ
que
me devolveu
à minha esposa depois que a família dela
nos separou. A família a manipulou completamente, ela
mudou totalmente comigo. E
eu até tirei as coisas de casa e
já tinha enviado os papéis do
divórcio. Fui visitar o XAMÃ e
em apenas 72 horas, ela veio
me procurar.
OBRIGADO XAMÃ.
Damiano La Conte

Eu tinha fugido
de casa pela terceira vez, mas
desta vez havia
tentado o pior e
estava determinado a não voltar. Eu me senti destruído, confuso, não sabia o que fazer para
recuperá-la. Infelizmente, visitei
várias pessoas que me mentiram. Até que fui ver o XAMÃ do
jornal e decidi tentar mais uma
vez. Agradeço a DEUS por colocá-lo no meu caminho, porque
graças a ele, minha esposa se
recupera novamente.
Luís Teixera

O jornal A Voz de Portugal deseja parabens ao
Bryan Abarrota pela sua graduação.

As dores nas minhas
pernas eram insuportáveis. Eu tinha experimentado todos os
medicamentos existentes e nenhum deles
conseguiu melhorar-me. Pelo contrário, a dor estava aumentando a tal
ponto que impedia-me de andar. Eu
pensei que não iria mais andar...
Mas eu encontrei, no meu caminho o
XAMÃ INDIANO e com os seus RITUAIS PODEROSOS e ERVAS MILAGROSAS, tirou o MAL que estava
a fazer-me doente e curou-me em
apenas 7 dias. Eu o recomendo por
seus resultados rápidos e eficazes.
Maria Susana

Eu tive muito azar.
Tudo o que tentei fazer, havia algo que
sempre atrapalhava.
Iniciei um projeto de
trabalho no qual investi todas as minhas economias
e perdi tudo. Minha esposa me
deixou por outro homem e meus
filhos não falavam comigo. Eu senti vontade de me matar. Até que
um amigo me recomendou visitar
XAMÃ e, graças aos RITUAIS PODEROSOS DO XAMÃ, minha vida
voltou a sorrir. Minhas coisas estão
melhores e minha vida já tomou um
novo caminho.
Paul Corta

Toda a minha vida
dediquei-me à música. Eu sempre
fui uma pessoa
muito feliz, mas
desde a separação com minha esposa tudo mudou. Não tinha mais coragem de
fazer nada, sentia que a minha
vida não fazia mais sentido. Ao
consultar o XAMÃ, percebi que
estava numa depressão da qual
tinha que sair e, graças às orientações e CERIMÓNIAS ESPIRITUAIS DO XAMÃ, recuperei
a minha vida e o meu amor pela
música. Obrigado professor.
Rodrigo Rodriguez

6

TAP FOI ELEITA A COMPANHIA AÉREA COM A MELHOR CLASSE ECONÓMICA DA EUROPA
A TAP está de parabéns, contando com mais um galardão no currículo. Esta é uma distinção que vem
de fora, tendo sido eleita a companhia aérea com a melhor Classe Económica da Europa pelos leitores
do jornal norte-americano USA Today. Para lá do primeiro lugar do pódio no contexto europeu, a TAP foi
ainda considerada uma das 10 melhores transportadoras aéreas a nível global. A nomeação da TAP, no
âmbito dos prémios 10Best 2020, foi da responsabilidade do painel de especialistas do USA Today, tendo as votações por parte dos leitores decorrido online. Saliente-se que a página 10Best.com, adquirida
pelo jornal USA Today em 2013, conta com uma afluência média de cinco milhões de leitores por mês.
JORNAL A VOZ DE PORTUGAL, EDIÇÃO DA QUARTA-FEIRA 29 DE JANEIRO DE 2020 | O SEU JORNAL AINDA MAIS ATRAENTE DO QUE NUNCA!

POEMA DA SEMANA
VIAGEM À TERRA SANTA
Eu sinto-me privilegiado
E graças a Deus eu dou
A sorte de ter visitado
Por onde Jesus passou
Onde ele foi sepultado
E onde ressuscitou
Em Belém ele nasceu
P’ró Egito foi levado
Foi em Nazaré que viveu
Em Jerusalém condenado
Foi aqui que ele morreu
P’ra nos remir do pecado
Cumprisse a profecia
Na bíblia anunciada
Nasceu de Virgem Maria
Uma jovem imaculada
A divina eucaristia
Está na Hóstia consagrada
Aos Apostólos ensinou
O caminho e a verdade
Muitos doentes curou
De sua enfermidade
A Lázaro ressuscitou
Por que tinha autoridade
Onde corre leite e mel
Foi aqui qu’ele nasceu
No estado de Israel
Que tudo isto aconteceu
A este povo fiel
A quem Deus pai prometeu
Assim se cumpriu então
O que estava prometido
Aos descendentes de Abraço
O seu povo escolhido
A quem estendeu a mão
E as profecias cumprido
Aos céus foi elevado
Do sofrimento se sai
Presentemente sentado
À direita de Deus Pai
E podem estar a seu lado
Quem no pecado não cai
Em tudo ele pensou
E vejam lá o que vem
O Espirito Santo enviou
Para aquele que fé tem
A todos muito amou
Pai Filho Espírito Santo Ámen
Adolfo Pacheco

Matança do Porco
TEXTO:
HUMBERTO CABRAL

O

Centro Comunitário
do Espírito Santo de
Anjou está cheio de
força de vontade para agradar todos.
Desta vez fizeram uma grande Matança do Porco à moda de Água de Pau. Muitos risos e boa
disposição estavam a aquecer os nossos corações
com estas lindas tradições. Parabéns.
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Matança do Porco na Filarmónica Portuguesa de Montreal
ma vez mais foi festa na filarmónica de
Montreal. Neste fim
de semana esteve na verdade
cheia de gentes apegadas a
esta filarmónica.
O porco mesmo depois de morto aglomera as
pessoas. Hoje em dia o almoço ou o jantar da
matança é ocasião para que as pessoas se juntem
com amigos e familiares à volta de uma mesa,
falem e se divirtam.
O jantar nesta agremiação começou com o serviço em jeito de self-service.
Havia todo um sortido farto de iguarias prove-

chidos tudo era feito segundo rituais e métodos
adequados à boa conservação dos alimentos e
sabores.
Os homens matavam o porco,
abriam-no, separavam as vísceras e as mulheres lavavam as tripas que seriam usadas mais tarde para os chouriços, morcelas,
e outros enchidos segundo as
regiões, guardava-se as carnes
em salgadeira, em banha com
algum sal. Eram métodos dos
nossos antepassados mas que ficaram nas nossas memórias. A direção da filarmónica quis demonstrar estas tradições, deve-se ao trabalho dedicação da sua presidente Sandra Isidoro e a sua
equipa, José Machado, Luís Gonçalves, Wilson

nientes do porco, chouriço, morcela, torresmos,
inhames, batata doce e hortaliças.
Comida com abundância, muito apreciada pela
gente presente. Antigamente a matança do porco
era organizada lá nas nossas aldeias e freguesias
com vizinhos, amigos e familiares.
Desde a morte do animal até à confeção dos en-

Raposo e António da Silva foram incansáveis
nesta tarefa com bastante êxito, que se repita por
muitos anos, com muita alegria. O porco foi arrematado por Manuel Isidoro. Até uma próxima
oportunidade de confraternização. E, não esquecendo a animação que esteve a cargo do Bryan
Ferreira.

JORGE MATOS E FOTOS
DE JOÃO ARRUDA

U
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ANTIGOS SATÉLITES EM RISCO DE COLISÃO
A empresa encarregue de vigiar detritos espaciais LeoLabs lançou o aviso que dois antigos
satélites ainda em órbita estão em risco de colisão. Por enquanto a LeoLabs indica que os
satélites em questão - um telescópio espacial de 1983 e um satélite de carga de 1967 - viajam
a uma velocidade de 14,7km/s e terão uma distância entre os 15 e os 30 metros. “Eventos
como este realçam a necessidade de haver uma maior sustentabilidade e responsabilidade
daqui para a frente. Continuaremos a vigiar este evento nos próximos dias e providenciar
atualizações à medida que fiquem disponíveis”, comunicou a LeoLabs de acordo com o CNet.
JORNAL A VOZ DE PORTUGAL, EDIÇÃO DA QUARTA-FEIRA 29 DE JANEIRO DE 2020 | O SEU JORNAL AINDA MAIS ATRAENTE DO QUE NUNCA!

Grammys 2020: Billie Eilish ganhou quase
tudo na noite “em que perdemos um herói”

A

entrega dos Grammys 2020 foi marcada pela notícia da inesperada morte do
basquetebolista Kobe Bryant. O atleta
foi lembrado ao longo de uma cerimónia que
teve lugar no Staples Center, em Los Angeles
(EUA), ao longo de quase quatro horas. Depois de um minuto de silêncio cumprido no
início da gala, Alicia Keys - a apresentadora
da noite - registou a sensação de pesar coletivo pelo desaparecimento trágico do que considerou “um herói”. “Estamos devastados.
Nunca pensámos ter de começar o espetáculo
assim”, admitiria.
Ao longo da cerimónia o atleta foi lembrado por
várias vezes, mas o guião não fugiu à celebração:
Gwen Stefani e Blake Shelton cantaram em duo
‘Nobody But You’, a apresentadora Alicia Keys
fez uma rapsódia ao piano enviando recados
para algumas das estrelas presentes, de Lizzo a
Billie Eilish (ambas sairiam com prémios), os
Jonas Brothers apresentaram um medley depois
de uma introdução a cargo de Billy Porter, e Tyler, The Creator protagonizou um dos momentos
mais intensos da noite, acabando a sua atuação
acompanhado por uma série de ‘sósias’, depois
de uma performance em que conjugou o aspeto
coral dos Boyz II Men com o rap ‘Lamariano’
mais agressivo.
Pelo meio, Lizzo pôde receber, emocionada,
o prémio de Melhor Atuação Pop por ‘Truth
Hurts’. Horas depois seria a vez de Billie Eilish
ficar sem palavras, ao agradecer o Grammy de
Melhor Canção por ‘Bad Guy’. Finneas, o irmão
da jovem estrela (e também agraciado nesta gala
com o galardão de Melhor Produtor) sublinhou:
“Fizemos esta música no nosso quarto. Esta é a
mensagem para os miúdos que fazem o mesmo:
um dia podem ganhar um destes”. Já sem o ir-

mão, receberia bem perto do final o prémio de
Artista Revelação e, de novo com Finneas, o de
Álbum do Ano. Numa sequência imparável de
triunfos, a ‘Bad Guy’ seria também atribuído o
prémio de Melhor Gravação. Foi Billie Eilish,
que já tinha vencido na categoria de
Melhor Álbum Pop Vocal, a grande
vencedora da noite: cinco Grammys.
Outro herói da noite foi Prince, alvo
de uma homenagem que envolveu
Sheila E. FKA Twigs e Usher.
Pouco depois, apoiada por piano, Camilla Cabello foi dona de uma balada
(‘First Man’), mas na mesma toada foi
Billie Eilish quem se destacou. Acompanhada ao piano pelo irmão Finneas,
a jovem de 18 anos interpretou galhardamente uma solene ‘When The
Party’s Over’, recebendo em troca um
estrondoso aplauso.
Antes, Ariana Grande de uma ‘festa
de pijama’ no palco do Staples Center, passando por ‘7 Rings’ e ‘Thank U
Next’.
O rock esteve nas mãos dos Aerosmith que, principiando a sua atuação
com ‘Living on the Edge’, voltaram a ‘encontrar’ os Run DMC numa performance esfuziante
de ‘Walk This Way’, repetindo o dueto rap/rock
de 1986. Faltou, como amplamente noticiado, o
baterista Joey Kramer, mas não a homenagem à
camisola número 24 de Kobe Bryant. Na plateia,
o aplauso de diferentes gerações, de Smokey Robinson à por estes dias muito presente Lizzo.
Vencedor do Melhor Álbum Rap, por “Igor”,
Tyler The Creator levou a mãe ao palco e desdobrou-se em agradecimentos, terminando com um
‘obrigado’ sentido a Pharrell Williams. Sem in-

terrupções, Ellen DeGeneres apresentou Lil Nas
X, nomeado para seis Grammys depois de “dizer ao mundo que era gay”. A atuação do rapper
‘cowboy’, que interpretou o êxito ‘Old Town
Road’, atravessou vários cenários, partilhando

o artista de 20 anos o palco com, entre outros,
o produtor Diplo, os sul-coreanos BTS e Billy
Ray Cyrus, o cantor country que também é pai
de Miley Cyrus.
Apresentada pela realizadora de cinema Greta
Gerwig, a regressada Demi Lovato começou a
sua atuação em lágrimas e com uma pequena
hesitação que forçou um novo arranque. ‘Anyone’, nova canção cantada em plenos pulmões,
estreou-se nos Grammys. Foi a primeira ‘performance’ de Lovato depois da overdose que sofreu
em 2018.
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A UBER CHEGOU (FINALMENTE) A ÉVORA
A Uber confirmou que a sua app de transporte já pode ser usada na cidade de Évora,
permitindo assim aos habitantes desfrutar de mais uma opção de mobilidade através
da modalidade económica UberX. “Temos muitos utilizadores que tentam utilizar a aplicação da Uber em Évora para viajar. A partir de hoje, vamos disponibilizar o nosso
serviço às pessoas que visitam e que vivem nesta cidade reforçando o nosso compromisso com Portugal.”, refere p diretor geral da Uber em Portugal, Manuel Pina. De
recordar que a Uber Eats já está presente em Évora desde julho de 2019.
JORNAL A VOZ DE PORTUGAL, EDIÇÃO DA QUARTA-FEIRA 29 DE JANEIRO DE 2020 | O SEU JORNAL AINDA MAIS ATRAENTE DO QUE NUNCA!

Os dois Papas
ANTÓNIO PEDRO COSTA

CARNEIRO: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa
Rapidez. Amor: Arranje mais tempo para si mesmo. Vai
ver que valerá a pena. Permita-se a si próprio viver com
alegria e cultive-a diariamente. Saúde: Tome vitaminas
para fortalecer o cérebro. Dinheiro: Período favorável a investimentos de maior amplitude. Números da Sorte: 8, 22, 39, 41, 48, 49
TOURO: Carta Dominante: os Enamorados, que significa Escolha. Amor: Poderá surgir um mal entendido
na sua relação, mas com calma tudo se resolverá. Viva
alegre e otimista, não se irrite! Saúde: Este será um período favorável a este nível, aproveite para descansar. Dinheiro:
Momento pouco propício para grandes investimentos.
Números da Sorte: 2, 14, 19, 23, 25, 29
GÉMEOS: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que
significa Ambição, Poder. Amor: Poderá viver uma
aventura de grande importância para si. Que o Amor
seja uma constante na sua vida! Saúde: Dê mais atenção às dores de cabeça. Dinheiro: Não seja tão materialista, pois
só tem a perder com isso. Números da Sorte: 7, 11, 23, 25, 29, 45
CARANGUEJO: Carta Dominante: a Papisa, que
significa Estabilidade, Estudo e Mistério. Amor: Tenha
cuidado pois pode perder aquilo que tanto trabalho lhe
deu a conquistar. Se quer ser verdadeiramente vitorioso, vença-se a si próprio! Saúde: Não sobrecarregue o seu corpo.
Dinheiro: Trabalhe mais e confie no seu sucesso.
Números da Sorte: 1, 3, 20, 39, 44, 45
LEÃO: Carta Dominante: Rei de Copas, que significa Poder de
Concretização, Respeito. Amor: Seja mais generoso
com a sua cara-metade. Não prejudique a sua relação
devido à sua teimosia. A sua felicidade depende de si!
Saúde: Modere o consumo de doces. Dinheiro: Resista
à tentação, não gaste mais do que tem projetado.
Números da Sorte: 11, 22, 29, 35, 36, 42
VIRGEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Os seus amigos
poderão fazer-lhe um convite irrecusável. Que a alegria
de viver esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado com
a alimentação, não coma gorduras. Dinheiro: Momento muito favorável sob o aspeto financeiro, aproveite-o.
Números da Sorte: 14, 20, 36, 38, 42, 43
BALANÇA: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa
Projetos. Amor: Poderá dar um passo mais sério na sua
relação amorosa. Que o amor esteja sempre no seu coração! Saúde: Relaxe um pouco mais, anda muito tenso. Dinheiro: Estabilidade financeira.
Números da Sorte: 2, 13, 20, 24, 39, 42
ESCORPIÃO: Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Poderá zangar-se com um familiar,
mas se colocar de lado o orgulho sairá vitorioso. Uma
personalidade forte sabe ser suave e leve como uma
pena! Saúde: Pode vir a ter uma dor ligeira de dentes. Dinheiro:
Tenha cuidado, avizinham-se gastos extra.
Números da Sorte: 1, 5, 9, 11, 18, 23
SAGITÁRIO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: Estará tão feliz com
a sua relação que todos irão notar tamanha satisfação.
Que a sua Estrela-Guia brilhe eternamente! Saúde: Faça
um Check-up. Dinheiro: Tenha mais atenção ao seu
mealheiro, pois ele está a ficar vazio. Números da Sorte: 8, 19,
22, 39, 45, 49
Capricórnio: Carta Dominante: 10 de Copas, que significa Felicidade. Amor: Seja justo consigo mesmo e pense na sua
felicidade. Que tudo o que é belo seja atraído para junto de si! Saúde: Tome atenção à higiene dos seus pés;
pode ocorrer o aparecimento de fungos. Dinheiro: Com
muito trabalho conseguirá alcançar o sucesso. Números da Sorte:
14, 25, 26, 38, 40, 44
AQUÁRIO: Carta Dominante: 9 de Espadas, que significa Mau Pressentimento, Angústia. Amor: Não sobrevalorize o aspeto físico, procure ver primeiro o que
realmente as pessoas são por dentro. Não perca o contacto com as coisas mais simples da vida. Saúde: Poderá sofrer
de alguma retenção de líquidos. Dinheiro: Não seja irresponsável
e pense bem no seu futuro. Números da Sorte: 2, 6, 9, 10, 15, 19
PEIXES: Carta Dominante: O Diabo, que significa
Energias Negativas. Amor: Poderá sentir-se um pouco
desanimado se está só. Quando nos sentirmos mais
perdidos, temos que nos lembrar que nunca estamos
sozinhos. Saúde: Andará um pouco em baixo de forma, faça ginástica. Dinheiro: Se pretende adquirir algo de que gosta muito,
este é o momento ideal. Números da Sorte: 25, 29, 30, 39, 45, 49

V

i, com inusitado interesse, o filme da Netflix “Dois Papas”, precisamente no dia
em que aquela plataforma o disponibilizou, atendendo à curiosidade em perceber qual
a capacidade dos seus autores interpretarem
duas figuras proeminentes deste século, num retrato sobre a relação de Bento XVI, Papa emérito e o Papa Francisco.
Para mim, foi importante perceber a simpatia com
que o autor do filme tratou o Papa Francisco, ainda
cardeal Jorge Bergoglio, bem como sua proximidade com a comunidade de Buenos Aires, que tão bem
explorou as vivências de homem simples, num filme visto primeiramente no Festival de Toronto, em
setembro de 2019. Percebe-se logo à primeira que
se pretende tratar com bonomia Bergoglio, pois ele
no filme é acessível, descontraído, informal, apaixonado por futebol e pelo tango, como todo bom
argentino. Pelo contrário, Ratzinger é totalmente
diferente, sem o carisma do seu antecessor, João
Paulo II, é retratado como autoritário, com uma
personalidade forte e um intelectual que se impôs
no mundo estratosférico da refinada intelectualidade, que no entanto se deixou cativar pela grande
sabedoria e inteligência de Bento XVI. Em 2013, o
mundo ficou estupefacto quando o Papa Bento XVI
anunciou que iria renunciar ao cargo, pois dentro
da Igreja, tal ato era impensável pela simbologia
do papado como a representação de Cristo crucificado, que permaneceu até ao momento derradeiro
da sua morte na cruz. Neste filme pretende-se discutir os bastidores da Igreja a partir de um encontro
ficcional entre o atual e o futuro papa e uma reflexão sobre a missão e os desafios do Chefe da Igreja
Católica. Uma coisa é certa, este filme pelo menos
mostra que tanto Ratzinger como Bergoglio não
são inimigos e nele se revê um certo respeito que
nutrem um pelo outro, em tempos de tanta intransi-

gência para com a Igreja Católica, mormente com
o que tem acontecido com a questão não dogmática
do celibato dos padres. Depois de toda a polémica
que tal assunto provocou no mundo, religioso e secular ao mesmo tempo, pressente-se que o Cardeal
Sarah foi desleal ao Papa Francisco e que colocou
Ratzinger numa embrulhada não desejada por ele,
que prometeu remeter-se ao silêncio.
Este imbróglio reflete aquilo que é a atual postura
disciplinar da Igreja acerca do celibato sacerdotal e
não traz novidade nenhuma sobre o assunto, pelo
que não é o seu conteúdo mas sim a oportunidade
do momento da sua publicação e o oportunismo
do uso do nome do Papa emérito para embaraçar
e constranger o Papa Francisco. Mas o filme, mesmo que inspirado por personalidades reais e acontecimentos verídicos, não passa de um filme, pelo
que não é um documento histórico, sem exatidão
descritiva, a começar pelo suposto encontro dos
dois Papas que domina todo o filme, e que decerto
nem sequer é verídico. Estava eu crente que o filme acentuasse o grande gesto de Bento XVI, este
sim, com impacto na história milenar da Igreja e
que a Cúria e as correntes conservadoras que sempre o invocam, decerto não lhe perdoarão. Com a
sua inteligência superior e com o seu conhecimento
profundíssimo da história da Igreja, ele sabia que,
depois da sua tomada de decisão, dificilmente as
coisas ficariam iguais e mostra também o seu desapego e a sua grande generosidade que ela traduz.
Bento XVI sempre soube separar o ser Papa e a sua
condição de teólogo, nunca deixando de escrever
como teólogo e não como Papa, pois é um homem
que continua plenamente consciente do significado
transcendente do seu gesto, renunciando ao Papado e, com isso, foi possível o Espírito Santo dar à
Igreja um Papa admirável como é Francisco, cujas
atitudes singelas e franciscanas a Igreja Católica
tanto estava a necessitar para se purificar de meandros complexos que desvirtuam a boa nova deixada pelo Homem e Divino Mestre.

‘PLAGUE INC.’ É O JOGO DO MOMENTO E A CULPA É DO CORONAVÍRUS
O coronavírus continua a preocupar as autoridades chinesas e, entretanto, os habitantes procuram perceber melhor a doença e como esta se propaga. Coincidentemente, um jogo sobre disseminação de doenças de nome ‘Plague Inc’. ascendeu aos primeiros lugares das lojas virtuais. O
jogo, originalmente lançado em 2012, pede aos jogadores que tentem infetar todo o mundo com
uma doença viral. Ainda que os produtores da Ndemic Creations possam estar satisfeitos com a
popularidade e aumento no número de descarregamentos, a empresa veio a público alertar que
‘Plague Inc.’ não se trata de um “modelo científico”.
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7 Dicas de como misturar
diferente metais na sua decoração
ANABELA MEDEIROS
á houve muito tempo
em que não se colocava
de misturar diferentes
metais mais sim só um tipo
de metal e utilizá-lo através
todo o lar, mais isto é coisa
do passado. Tal e qual como tudo, o design
de interior também evolui e uma das grandes
tendências que não passa despercebida é a
mistura de differentes metais. Os diferentes
metais tal como o ouro, prata, bronze e o cobre juntos dão um estilo de elegância e beleza
a qualquer espaço.

J

coisa será determinar quais serão os metais a in- tais com cor quentes tais como o ouro, bronze
corporar no seu décor e qual deles será o metal e latão. Se as cores são frias como azul, verde,
dominante e o que fará mais impacto.
3. MISTURAR METAIS
À Primeira ideia de misturar metais corretamente pode intimidar, mas não esquecer algumas regras permite exprimir a sua criatividade.
Elemento muito importante é evitar misturar
cores da mesma família, por exemplo, não misturar ouro com bronze ou prata com inoxidável,
em vez escolha um metal para servir como metal
principal e um outro como complemento, o truque é de se lembrar da temperatura de cada metal. Não tenha medo de misturar o mesmo metal
mas com texturas diferentes criando assim diversidade e harmonia no espaço.

4. MISTURAR 2-3 METAIS DIFERENTES?
O melhor é determinar qual metal será dominante e depois escolher um ou dois máximo
como metal de acentuação. Se adotar um terceiro metal então o ideal será de o distribuir pelo
espaço de forma igual. Também pode usar diferentes acabamentos para dar mais variedade,
como por exemplo, prata mais claro com prata
violeta então opte por Prata, aço inoxidável no
mais escura.
entanto se a sua palete é neutra então fica com
mais latitude para escolher uma mistura dos dois.
5. EQUILIBRAR TONS FRIOS
7. DECORAR COM OUTROS OBJETOS
COM TONS QUENTES
Considere juntar um metal frio a um metal Quando falamos de dourado, prateado, estas coquente, por exemplo cor ouro com aço inoxidá- res não exclusivas aos metais, pois estas cores
vel, guardando um dos metais como dominante e podem também ser encontradas em arte, espelhos, almofadas, pequenas peças decorativas.
o outro como metal complementário.
É só misturar com o metal a fim de obter a har6. COMBINAR O TOM DE METAL COM monia desejada.
O que pensa de misturar metais? Pensa incorJuntar metais ao seu décor é uma ótima manei- A ESQUEMA DE COR DO SEU ESPAÇO
porar
uma mistura de metais na sua decoração
Se
o
seu
espaço
tem
cores
quentes
como
beira de introduzir interesse e personalidade ao seu
espaço, mas claro, para obter bons resultados há ges, rosas, cor de laranja, ….então escolha me- brevemente?
regras a seguir de maneira a que fique bonito e
harmonioso.
1.RECONHECER A
TEMPERATURA DE CADA METAL
A primeira etapa antes de incorporar metais à
sua decoração interior será compreender a temperatura dos metais. O ouro, bronze e latão são
quentes, enquanto a prata, aço inoxidável e o
alumínio são metais frios, e ferro fundido e os
metais pretos são considerados metais neutros.
2. ESCOLHER UM METAL DOMINANTE
Quando tiver que fazer o plano do seu décor
e quer fazer uma mistura de metais a primeira

vidente e médium
Muito sério no seu domínio e competente no regresso do seu amor, infidelidade, família, sucesso em
negócios, património, exames e bom senso nos jogos, impotência sexual, etc.
MARCAÇÃO PRÉVIA PARA CONSULTA

RESULTADOS EFETIVOS E RÁPIDOS

DISCRIÇÃO ASSEGURADA.

514.632.3150

GUI A DO CONSUMIDOR
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O GUIA COMERCIAL DA COMUNIDADE PORTUGUESA EM MONTREAL,
UM ESPAÇO INFORMATIVO PARA A VOSSA EMPRESA TODAS AS SEMANAS
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Agências de viagens

agência
ALGARVE

Contabilista

Importadores

Mercearias

Renovações

Restaurantes

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638
SEMPRE MAIS PERTO DE SI

4242 Boul. St-Laurent #201
Tel.: 514.842.2443

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

Dentista

Agências funerárias

EDUÍNO MARTINS
PEDRO ALVES
514.277.7778
www.memoria.ca

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

IMPORTADORES DE
PRODUTOS DO MAR
MIGUEL
514.835.8405
FERNANDO
514.944.5102
info@beiranova.ca

Mercearias

imóveis

T.: 514-849-3808

TONY
Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

Notários

EDUARDO DIAS
4701 St-Urbain, Montreal
Tel.: 514.842.3373

STEVEN OU ÉLIAS
55 Gince St-Laurent
514 228.1888
www.complexeaeterna.com

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

Informe-se sobre os
nossos preços
A PARTIR DE 6$
POR SEMANA

Seguros / Financeiros

Monumentos

MAITRE

INFORME-SE NOS NOSSOS
SERVIÇOS DE MONUMENTOS

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

4031 De Bullion, Mtl, Qc

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

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
Tel.: 514.385.3541

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

A MERCEARIA DAS
FAMÍLIAS PORTUGUESAS

4270 St-Laurent #200

Tel.: 514.985.2411

Padarias

INFORME-SE SOBRE
OS NOSSOS
PREÇOS A PARTIR
DE 40$
POR SEMANA

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO

Recheio com castanhas e cogumelos

RLA RÉNOVATION
RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

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

INTERIOR
E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605
JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

GILBERTO
ESPECIALISTA EM

SEGUROS

Doença Grave
Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA
- Reforma

- Investimentos - REER-CELI

Paulo F. Gonçalves

Tel.: 514 884.0522

RENOVAÇÕES
LIGEIRAS

Cimento, cerâmica,
casas de banho,
cozinha, canalização
e muito mais...

T.: 514.668.6281

INFORME-SE SOBRE OS
NOSSOS PREÇOS A
PARTIR DE 40$
POR SEMANA

PALAVRA CRUZADA

HORIZONTAIS: 6. Diminutivo de pás. 8. Benévolo,
bondoso (plural). 9. Parte grossa da farinha de trigo
e de outros cereais. 10. Pronome possessivo (feminino). 11. Vinte, em inglês. 12. Divertimento, passatempo (plural). 14. Vareta, galho fino, em inglês. 16.
Campo, planície. 19. Algo que nasce com o indivíduo.
20. Aulas e/ou paletras de um determinado assunto
(plural). 22. Marcos Valadão Rodolfo, ex-vocalista da
banda Ira!. 23. Que obsta.
INGREDIENTES:
2 c. de sopa azeite
1 emb. alho-francês cortado
150 g morcela de sangue de Arganil
250 g arroz agulha
5 dl água
1 c. de chá sal
qb pimenta de moinho
280 g feijão-branco cozido
qb coentros picados

PREPARAÇÃO:
1. Num tacho com o azeite quente, cozinhe o alho-francês até ficar macio.
2. Retire a pele à morcela, corte-a em bocados pequenos e junte-os ao alho-francês.
Mexa e deixe refogar durante 4 minutos.
3. Adicione o arroz, envolva bem e deixe fritar 2 minutos até ficar translúcido. Nessa
altura, junte a água a ferver, tempere com o sal e um pouco de pimenta, mexa com
um garfo, tape e deixe cozer durante 20 minutos.
4. Acrescente o feijão 5 minutos antes de terminar a cozedura. Mexa e deixe acabar
de cozer. Salpique com os coentros picados e sirva de imediato.

VERTICAIS: 1. O contrário de fundo (feminino). 2.
Lâmina de barbear. 3. Gargantas, em inglês. 4. Despenhadeiro, precipício. 5. Aquela que invade. 7. É
encontrado em igrejas. 11. Muito triste, fúnebre (feminino, plural). 13. Região da Europa oriental e da Ásia
ocidental. 15. Caixa óssea que protege o encéfalo nos
vertebrados. 17. Levantar âncora, partir. 18. Ponto de
convergência. 21. Prefixo indicativo de oito.
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NECROLOGIA

NECROLOGIA

EMPREGOS

PAVÉ BOISBRIAND

A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”.
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no
betão e finalização de piscina.

Nora: 450-628-5472

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de
uma casa com experiência, com carro e organizada.
Fala um pouquinho de inglês, durante a semana a
tempo inteiro.

450-434-3312

RESTAURANTE ALDEA
Precisa-se de cozinheiro ou cozinheira
a tempo inteiro. 514-843-6464
Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de
uma casa em Boisbriand com experiência, com carro. Fala um pouquinho de inglês,.

450-435-6806

Precisa-se de padeiro com experiência para a Padaria
Lajeunesse. Muito bom salário.
PATRICIA: 514-814-0362
Companhia especializada em renovações de casa
precisa de homens com ou sem experiência, trabalho
durante todo o ano. 514-952-0004

MA POULE MOUILLÉE

Precisa-se de pessoas para trabalhar na caixa com
ou sem experiência.
514-522-5175

Precisa-se de um padeiro a tempo
inteiro ou parcial, com ou sem
experiência. 514-843-6668

LE CLUB MONT ROYAL

†

JOSÉ SEBASTIÃO
1934-2020

Faleceu em Montréal, no
dia 22 de janeiro de 2020,
com 85 anos de idade, o
senhor José Sebastião
natural
de
Pousadas
Vedras, Redinha, Pombal,
Portugal,
esposo
da
senhora
Teresa
de
Jesus. Deixa na dor sua
esposa, suas filhas Noemi
(Randy Stephens), Gina e
Elizabeth (Antonio Nitti),
sua neta Karina Nitti e
seu neto Nicolas Joseph
Nitti, seu irmão Francisco,
cunhada,
sobrinhos/as,
familíares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de :
Alfred Dallaire MEMORIA
4231, St-Laurent, Montréal
514-277-7778
Pedro Alves
O velório teve lugar segunda-feira 27 de janeiro de 2020
e o funeral de corpo presente teve lugar terça-feira 28
de janeiro de 2020 às 10h na Igreja Santa Cruz tendo
sido sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges.
A missa de sétimo dia será celebrada hoje quartafeira 29 de janeiro de 2020 às 18h30. A família vem
por este meio agradecer a todas as pessoas que se
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que
de qualquer forma, se lhes associam na dor. Bem-haja

MARIA LIMA
†Faleceu em Montreal,
no
dia 25 de janeiro de 2020,
a senhora Maria Lima
com a idade de 73 anos,
natural de Darque, Viana
do Castelo, Portugal.
Deixa na dor o seu esposo Luciano Silva, seu
filho João Carlos (Rula),
sua neta Marta, seus
irmãos/ãs,
cunhados/
as, sobrinhos/as, assim
como restantes familiares
e amigos.

Você sonha em trabalhar num lugar maior do que a vida,
onde a história e os grandes tomadores de decisão se
encontram? Deseja trabalhar num ambiente respeitoso,
onde as dicas sejam compartilhadas de maneira justa e
onde exista um ambiente de trabalho estimulante e um
equilíbrio entre a vida profissional e pessoal?

Serviços fúnebres :
Alfred Dallaire MEMORIA
4231, St-Laurent, Montréal
514-277-7778
Eduíno Martins

Aqui está sua chance: O Club Mont-Royal em colaboração com Le Toqué! procura um servidor barman / barman / experiente, honesto e discreto para se juntar à
nossa excelente equipa de atendimento.

O funeral terá lugar sábado, dia 1 de fevereiro de 2020
às 10h na igreja Santa Cruz. Será transladada para
Portugal. A família vem por este meio agradecer a todas
a pessoas que se dignarem tomar parte nas cerimónias
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem
na dor. Bem-Haja.

A trabalhar connosco, você beneficiará de:
● Um salário vantajoso (gorjetas e bónus);
● Seguros de saúde e odontológico;
● Um plano de poupança (3% empregado, 6% empregador do salário anual + bónus);
● Folga na maioria dos fins de semana e feriados;
● 4 semanas de férias no verão, 1 semana em dezembro;
● Uniforme fornecido e limpo.

EMPREGOS
VENDE-SE

LEONARDO CABRAL
1940 – 2020

Faleceu em Montreal, no dia 16 de janeiro de 2020, o
senhor Leonardo Cabral, antigo proprietário da ARCA e
um grande amigo da comunidade, com a idade de 79
anos, natural de Rabo de Peixe, São Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua esposa Maria Fernanda Pacheco
Ledo Cabral, suas filhas/o Adélia, Gisele, Mário e seus
respetivos cônjuges, seus 7 netas/o assim como restantes familiares e amigos.
O funeral teve lugar quarta-feira, dia 22 de janeiro de
2020 na Capela do Rideau Memorial Gardens & Funeral Home às 11h. Renovam com profunda saudade
a missa do mês que vai se ralizar no domingo, 16 de
fevereiro de 2020 na igreja Santa Cruz às 11h30. A família vem por este meio agradecer a todas as pessoas
que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres
ou que de qualquer forma, se lhes associem na dor.
Bem-Haja.

MANUEL RAUL BARÃO SENRA
†
Faleceu em Laval, no dia 24
de janeiro de 2020, o senhor
Manuel Raul Barão Senra
com a idade de 70 anos, natural de Rabo de Peixe, São
Miguel, Açores.
Deixa na dor a sua esposa
Maria da Conceicão Pimentel
Tavares, seus filhos/as Octavio (Émilie Couillard), Rogerio (Amélie Fasulo), Sabrina
(Pedro Medeiros) e Lubelia
(Sébastien Berthelet).
Seus netas/os Sarina, Daryan, Massimo, Nathan, William, Éloise, Fabio, Alexis,
Félix, Alicia e Zoey, assim
como restantes familiares e
amigos.

O velório terá lugar no domingo, dia 9 de fevereiro de
2020 das 15h às 21h, e no dia seguinte 9h no 2500
Avenue des Perron, Laval, QC H7J 1G5. O funeral terá
lugar segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020 na Capela do Urgel Bourgie às 11h. Será sepultado no Cimetière Jardin Urgel Bourgie Athos, Jardins de la Paix
situado no 2500 Avenue des Perron, Laval, QC H7J
1G5. 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 associem
na dor. Bem-Haja.

MEMORANDUM

Para qualificar-se:
● Deve ter 3 anos de experiência;
● competente no serviço com a clientela;
● profissional e discreto;
● gerir as prioridades e trabalhar sob pressão;
● Dominar perfeitamente o inglês e francês;
● Gosta de trabalhar em equipa;
● Disponível e flexível em termos de horário de trabalho;

MEMORANDUM
Missa do 29° aniversário de falecimento

CORNÉLIO MEDEIROS
1 de fevereiro de 1991

Você se reconhece? Se assim for, envie-nos a sua candidatura e venha trabalhar em um ambiente agradável,
onde você pode crescer e se divertir a longo prazo.
● Como se inscrever: envie sua inscrição (CV e carta de
apresentação) para:
gpassarella@mountroy.com.
Agradecemos a todos os candidatos pelo interesse, mas
apenas os selecionados serão contactados.
● Data de término do concurso: 29 de fevereiro de 2020

†

NOVO NO MERCADO
Casa unifamiliar à venda no Novo Rosemont, Montreal
Preço 545 000$, Já está livre para o comprador
Henrique Laranjo: 514-826-2681
www.mainimages.com

Sua família, recordando com profunda saudade o seu ente querido, fará
celebrar uma missa em sua memória na sábado, dia 1 de fevereiro de
2020, pelas 18h, na igreja de Santa
Cruz.
Agradecemos desde já a todas as
pessoas que possam participar nesta celebração.
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MIGUEL OLIVEIRA PREOCUPA: “NÃO ME SINTO A 100% PARA GUIAR A MOTO”
Miguel Oliveira realizou esta terça-feira uma interação com os fãs, onde respondeu a várias questões colocadas por eles nas redes sociais. Entre vários temas abordados, o português da KTM
Red Bull KTM Tech 3 revelou que a recuperação da sua cirurgia ao ombro não tem sido fácil e que
ainda subsistem várias dúvidas quanto à sua condição física para o arranque oficial da temporada
de MotoGP. “Tive uma recuperação que não foi fácil. Foi uma cirurgia complexa, tiveram de me reconstruir dois tendões e o prognóstico eram três meses de recuperação. Estou ainda em 2 meses e
3 semanas. Para já não me sinto a 100% para guiar a moto como guiava antes”, começou por dizer.
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Coronavírus: Ativado Mecanismo Europeu de
Proteção Civil para repatriar europeus de Wuhan

A

União Europeia (UE) vai enviar dois
aviões, entre quarta e sexta-feira, à
região chinesa de Wuhan que vão repatriar, devido ao coronavírus, 250 franceses
e outros 100 cidadãos europeus que o solicitem, “independentemente da nacionalidade”,
informou esta terça-feira Bruxelas.
Através da rede social Twitter, o serviço de Aju-

da Humanitária da Comissão Europeia informou
esta tarde que, “à medida que o surto se intensifica, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil
foi ativado após um pedido de França”, e falou
no envio de dois aviões para repatriamento de
cidadãos da UE.
Entretanto, em comunicado, o executivo comunitário indica que “a UE cofinanciará os custos de transporte das aeronaves”, sendo que “o

primeiro avião está previsto para sair de França
amanhã [quarta-feira] de manhã, enquanto o segundo sairá no final da semana”.
Apesar de a medida vir no seguimento da ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil a
pedido de França, a Comissão Europeia explica
que “os cidadãos da UE presentes na região e
que desejam ser repatriados podem solicitá-lo,
independentemente da sua nacionalidade”.
“Os números iniciais indicam que cerca de 250
cidadãos franceses serão transportados na primeira aeronave e mais de 100 cidadãos da UE
de outros países se juntarão à segunda aeronave”, precisa Bruxelas, notando que “este é um
primeiro pedido de assistência e outros poderão
surgir nos próximos dias”.
Para já, de acordo com o executivo comunitário, “apenas cidadãos saudáveis ou sem sintomas
[do vírus] serão autorizados a viajar”.
“O Centro de Resposta de Emergência da UE
mantém-se em contacto constante com os governos dos Estados-Membros a fim de coordenar as
chegadas e os possíveis períodos subsequentes
de quarentena”, adianta a Comissão Europeia.
Situada no centro da China, a cidade de Wuhan

foi colocada na semana passada sob uma quarentena de facto, com saídas e entradas interditas pelas autoridades durante período indefinido,
apanhando os residentes de surpresa.
A interdição foi depois estendida e toda a região
de Wuhan encontra-se em regime de quarentena,
situação que afeta 56 milhões de pessoas.
A China elevou para 106 mortos e mais de
4.000 infetados o balanço mais recente do novo
coronavírus detetado no final do ano em Wuhan,
capital da província de Hubei (centro).
Além do território continental da China, também foram reportados casos de infeção em
Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão,
Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, França, Alemanha, Austrália e Canadá.

ARGENTINO MAURICIO MACRI DESIGNADO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO FIFA
Aos 60 anos, Macri, que foi presidente da Argentina de 2015 a 2019 e líder do ‘Boca’ entre 1995 e 2007,
tem como missão promover a educação em valores positivos no desporto. Contudo, a escolha gerou
críticas, nomeadamente pelos presidentes dos clubes argentinos River Pate e San Lorenzo, Rodolfo
D’Onofrio e Marcelo Tinelli, respetivamente, que descreveram como “lamentável” a designação. “É lamentável que o ex-presidente que nos deixou com uma dívida quase impagável, mais de 50%, inimigo
das sociedades civis no futebol e responsável pelos últimos quatro anos na gestão do futebol argentino
tenha sido nomeado presidente da Fundação FIFA”, escreveu D’Onofrio na rede social ‘Twitter’.
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Ricardo Horta dá Taça da Liga ao
Braga no último minuto dos descontos

15

Bruno Fernandes
vai reforçar o
Manchester United

P

erante os 23.794
espectadores
presentes no Estádio Municipal de
Braga, os minhotos levaram a melhor sobre
o F. C. Porto e conquistaram a segunda Taça
da Liga da história do
clube.

V

alor do negócio pode chegar aos 80 milhões de euros. O internacional português Bruno Fernandes vai reforçar os
ingleses do Manchester United.
O Sporting já chegou a acordo para a venda do
médio de 25 anos. O jogador viaja esta quarta-feira para Manchester para assinar um contrato
de cinco anos e meio com os “red devils”, que

O golo que garantiu
o triunfo ao Braga foi
apontado por Ricardo
Horta, aos 90+5. O lan-

ce ainda esteve em análise por parte do VAR e,
quando foi validado, as bancadas da “pedreira”
explodiram.
A segunda parte foi mais fraca do que a primeira, mas o lance de maior perigo dessa fase
também pertenceu aos bracarenses, quando, aos
90+2, Raul Silva enviou a bola à barra da baliza
de Diogo Costa.

pagam 55 milhões de euros, mais 25 por objetivos. Bruno Fernandes vai assim cumprir o sonho
de jogar na Liga Inglesa, depois de ter representado os “leões” nas últimas duas épocas e meia.
O internacional português marcou 63 golos em
137 jogos e, na última temporada, bateu o recorde de golos para um médio numa só época, ao
marcar 32.

CLASSIFICAÇÃO DO PRINCIPAIS CAMPEONATOS
Espanha
Liga BBVA
1-Real Madrid
2-Barcelona
3-Sevilla
4-Atlético Madrid
5-Getafe
6-Real Sociedad
7-Valencia
8-Villarreal
9-Athletic
10-Osasuna
11-Granada
12-Real Betis
13-Levante
14-Alavés
15-Eibar
16-Valladolid
17-Mallorca
18-Celta de Vigo
19-Leganés
20-Espanyol

P
46
43
38
36
36
34
34
31
31
28
27
27
26
23
23
22
18
17
15
15

J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Inglaterra
Premier League
V
13
13
11
9
10
10
9
9
7
6
8
7
8
6
6
4
5
3
3
3

E
7
4
5
9
6
4
7
4
10
10
3
6
2
5
5
10
3
8
6
6

D
1
4
5
3
5
7
5
8
4
5
10
8
11
10
10
7
13
10
12
12

1-Liverpool
2-Man. City
3-Leicester City
4-Chelsea
5-Man. United
6-Tottenham
7-Wolverhampton
8-Sheffield United
9-Southampton
10-Arsenal
11-Crystal Palace
12-Everton
13-Burnley
14-Newcastle
15-B&H Albion
16-Aston Villa
17-West Ham
18-Bournemouth
19-Watford
20-Norwich City

P
67
51
48
40
34
34
34
33
31
30
30
30
30
30
25
25
23
23
23
17

J
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
24
24
24

V
22
16
15
12
9
9
8
8
9
6
7
8
9
8
6
7
6
6
5
4

E
1
3
3
4
7
7
10
9
4
12
9
6
3
6
7
4
5
5
8
5

D
0
5
6
8
8
8
6
7
11
6
8
10
12
10
11
13
12
13
11
15

Itália
Serie A
1-Juventus
2-Internazionale
3-Lazio
4-Roma
5-Atalanta
6-Milan
7-Cagliari
8-Parma
9-Hellas Verona
10-Torino
11-Bologna
12-Napoli
13-Fiorentina
14-Udinese
15-Sassuolo
16-Sampdoria
17-Lecce
18-Genoa
19-Brescia
20-SPAL 2013

P
51
48
46
39
38
31
31
31
29
27
27
27
25
24
23
20
16
15
15
15

J
21
21
20
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

França
Ligue 1
V
16
14
14
11
11
9
8
9
8
8
7
7
6
7
6
5
3
3
4
4

E
3
6
4
6
5
4
7
4
5
3
6
6
7
3
5
5
7
6
3
3

D
2
1
2
4
5
8
6
8
7
10
8
8
8
11
10
11
11
12
14
14

P
1-Paris SG
52
2-Marseille
42
3-Rennes
37
4-Montpellier
33
5-Lyon
32
6-Nantes
32
7-Lille
31
8-Strasbourg
30
9-Angers
30
10-Bordeaux
29
11-Stade de Reims 29
12-Nice
29
13-Monaco
29
14-Brest
28
15-Saint-Étienne 28
16-Metz
23
17-Dijon
21
18-Amiens
18
19-Nimes
15
20-Toulouse
12

Liga do Angola
J
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
17
12
11
9
9
10
9
9
8
8
7
8
8
7
8
5
5
4
3
3

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

D
3
3
6
6
7
9
8
9
7
8
6
8
8
7
9
8
10
11
12
15

P
1-1º de Agosto
37
2-P. Luanda
36
3-Rec. Libolo
27
4-B. do Maquis
25
5-Ac. Lobito
25
6-Interclube
23
7-Desp. Huíla
23
8-S. Esperança
20
9-W. Benguela
19
10-Sp. Cabinda
17
11-C. Cubango
15
12-F. Huambo
14
13-R. Caála
12
14-Santa Rita
12
15-P. Sambizanga 11
16-1º Maio Benguela 0

J
15
15
16
16
14
16
15
16
16
15
16
16
15
16
15
0

V
12
11
8
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
2
3
0

E
1
3
3
4
4
5
5
5
7
5
6
5
3
6
2
0

D
2
1
5
5
3
5
4
6
5
6
7
8
9
8
10
0
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PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO ALEMÃ DIZ QUE SELEÇÃO “TEM DE CHEGAR” ÀS ‘MEIAS’
“O Joachim [Löw, selecionador alemão] não vai gostar de ouvir isto, mas temos de chegar às meias-finais. Talvez até à
final”, disse o dirigente, num evento de celebração dos 120 anos da DFB, em Leipzig. A Alemanha, que não passou da
fase de grupos do Mundial2018, ficou integrada no grupo F do Campeonato da Europa de 2020, juntamente com Portugal, detentor do troféu continental, França, e uma seleção a sair do ‘play-off’ de apuramento. “Os nossos adversários na
fase de grupos são, de facto, difíceis. No entanto, sinto-me confiante, tendo em conta o que a nossa seleção mostrou
nos últimos jogos”, referiu Fritz Keller.
JORNAL A VOZ DE PORTUGAL, EDIÇÃO DA QUARTA-FEIRA 29 DE JANEIRO DE 2020 | O SEU JORNAL AINDA MAIS ATRAENTE DO QUE NUNCA!

PTS J

1-Benfica
51
2-FC Porto
44
3-Sporting
32
4-FC Famalicão 31
5-Rio Ave
28
6-SC Braga
27
7-V. Guimarães 25
8-V. Setúbal
25
9-Gil Vicente
22
10-Boavista
22
11-CD Tondela
20
12-Santa Clara 20
13-Marítimo
20
14-Moreirense
18
15-Belenenses SAD 18
16-P. Ferreira
16
17-Portimonense 14
18-CD Aves
9

18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18

V

E

D

GM

17
14
10
9
8
8
6
6
5
5
5
5
4
4
5
4
2
3

0
2
2
4
4
3
7
7
7
7
5
5
8
6
3
4
8
0

1
2
6
5
6
6
5
5
6
6
8
8
6
7
10
10
8
15

44
37
29
31
22
27
26
13
18
14
17
12
17
21
14
11
13
19

18ª JORNADA

GS

6
12
20
27
18
20
20
16
19
17
24
20
25
25
32
24
26
34

Morreu Kobe Bryant num
acidente de helicóptero

O

antigo basquetebolista norte-americano Kobe Bryant morreu, este domingo, aos 41 anos, vítima de acidente
de helicóptero em Calabasas, na Califórnia. A
notícia é avançada pelo portal norte-americano TMZ Sports.
Considerado um dos melhores atletas de todos

no tempo, antes de Kobe ter desaparecido, ele e
Gianna, a filha de 13 anos que seguia as pisadas
do pai. A primeira reação foi um comunicado a
negro, já noite de segunda-feira em Portugal, a
anunciar o adiamento do jogo desta terça-feira
com os La Clippers e a agradecer o respeito pela
dor, por parte de quem também era família dele.

19ª JORNADA

31/01 Benfica 14:00 Belenenses SAD
26/01 CD Tondela 0-3 V. Setúbal
Rio Ave 16:15 FC Famalicão
FC Famalicão 0-1 Santa Clara
Belenenses SAD 2-1 Portimonense 01/02 Portimonense 10:30 CD Tondela
V. Setúbal 13:00 FC Porto
Paços de Ferreira 0-2 Benfica
Santa Clara 15:30 Paços de Ferreira
CD Aves 0-1 Boavista
02/02 Marítimo 10:00 CD Aves
27/01 V. Guimarães 1-2 Rio Ave
Gil Vicente 10:00 Moreirense
Sporting 1-0 Marítimo
SC Braga 12:30 Sporting
28/01 FC Porto 2-1 Gil Vicente
Boavista 15:00 V. Guimarães
29/01 Moreirense 15:15 SC Braga

MELHOR MARCADOR

JOGADOR
1-Pizzi [Benfica]
2-Carlos Vinícius [Benfica]
3-Paulinho [SC Braga]
4-Bruno Fernandes [Sporting]
5-Anderson Oliveira [FC Famalicão]
		

1-Farense
2-Nacional
3-CD Mafra
4-SC Covilhã
5-Estoril Praia
6-Académico de Viseu
7-Varzim
8-GD Chaves
9-Académica OAF
10-Leixões
11-FC Penafiel
12-Feirense
13-UD Oliveirense
14-FC Porto B
15-Benfica B
16-Vilafranquense
17-CD Cova Piedade
18-Casa Pia

P

37
36
31
28
28
27
27
27
25
25
24
24
22
21
21
18
12
9

J

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

12
10
8
8
9
7
7
8
7
6
6
5
6
5
5
4
3
2

E

1
6
7
4
1
6
6
3
4
7
6
9
4
6
6
6
3
3

D

5
2
3
6
8
5
5
7
7
5
6
4
8
7
7
8
12
13

G
12
11
9
8
7
GM
24
24
29
27
25
17
24
21
27
20
19
19
25
25
23
22
13
14

GS
16
12
20
21
20
17
25
20
23
19
16
16
24
28
25
29
32
35

19ª JORNADA

18ª JORNADA
26/01 GD Chaves 0-2 Nacional
CD Cova Piedade 1-1 CD Mafra
UD Oliveirense 4-0 Varzim
Casa Pia 0-2 Farense
Académico de Viseu 1-0 FC Penafiel
Leixões 1-1 Académica OAF
FC Porto B 4-2 SC Covilhã
Vilafranquense 1-1 Feirense
27/01 Estoril Praia 1-0 Benfica B

V

J
18
16
14
17
17

30/01 Académica OAF 15:00 A. de Viseu
01/02 Farense 6:15 Estoril Praia
CD Mafra 10:00 GD Chaves
FC Penafiel 12:15 Casa Pia
02/02 Nacional 11:10 Leixões
Varzim 11:10 FC Porto B
Feirense 10:00 CD Cova Piedade		
Benfica B 10:00 Vilafranquense		
03/02 SC Covilhã 14:45 UD Oliveirense

MELHOR MARCADOR
JOGADOR
1-Leonardo Ruiz [Varzim]
1-André Luís [GD Chaves]
3-Roberto [Estoril Praia]

J
14
18
18

G
10
10
9

21/01/2020 SC Braga 2-1 Sporting
22/01/2020 V. Guimarães 1-2 FC Porto
FINAL
25/01/2020 SC Braga 1-0 FC Porto

Taça de Portugal
MEIAS-FINAIS

Benfica - FC Famalicão
A. de Viseu-FC Porto

1ª Mão
04/02 16:15
04/02 15:45

2ª Mão
11/02 15:45
12/02 20:45

os tempos na modalidade, Bryant perdeu a vida
juntamente com os outros oito passageiros da
aeronave, incluindo o piloto e a sua filha Gianna, de 13 anos. O aparelho despenhou-se numa
montanha na zona de Las Virgenes Road, alegadamente devido ao intenso nevoeiro que se fazia
sentir na manhã deste domingo. Estão ainda por
confirmar as outras vítimas do acidente.
Entre 1996 e 2016, Kobe só vestiu a camisola
dos Los Angeles Lakers, que retiraram os números 8 e 24, num total de 1346 jogos e 33643
pontos. Bryant perdeu a vida no dia seguinte a
ter sido ultrapassado por LeBron James como
terceiro melhor marcador da história da NBA.

Kobe viajava na manhã de domingo com outros
pais e colegas de Gianna. A queda do helicóptero
em que seguiam na região de Calabasas, perto de
Los Angeles, vitimou as nove pessoas que iam
a bordo. E deixou o mundo a tentar lidar com
a brutalidade da notícia: Kobe Bryant morreu,
aos 41 anos. Desapareceu o ídolo das várias gerações que cresceram a vê-lo e a admirá-lo ao
longo de duas décadas com a camisola dos LA
Lakers, que o viram conquistar cinco títulos de
campeão, ser eleito 18 vezes para a equipa «All
Star» e tornar-se o terceiro melhor marcador de
sempre da NBA, passando Michael Jordan, a sua
referência de sempre. Essa marca foi superada na
noite de sábado passado por LeBron James, com
KOBE BRYANT: MOMENTOS
a camisola dos Lakers. E a última mensagem de
QUE FIZERAM A LENDA
Kobe nas redes sociais é para dar os parabéns
O mundo tenta lidar com o desaparecimento ao antigo companheiro, que também o idolatrou
brutal de um dos maiores de sempre, um gigante quando crescia.
com um percurso único. Da formação em Itália
até ao topo, memórias dessa caminhada para a eternidade.
O mundo despede-se de Kobe
Bryant, entre a comoção e o choque pelo desaparecimento brutal
de um dos maiores de sempre.
Entre tantas reações, tão sentidas, o contraste foi ainda maior
com os meios oficiais dos LA
Lakers. Nas longas horas que se
seguiram à tragédia, as redes sociais e o site do clube de sempre
de Kobe optaram pelo silêncio.
Que pesou muito mais que milhares de palavras, nestes tempos. Como se tivessem parado

