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AGENDA COMUNITÁRIA

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.

FESTA DO CHICHARRO NA FPM
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua fes-
ta 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.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO CANADÁ
A APC organiza um jantar, dia dos namorados, sexta-feira 
14 de fevereiro de 2020 às 19h. Ementa: creme de maris-
co, salada da chefe, prato Terra/Mar Bife, camarões arroz, 
batata frita e sobremesa. Preço: Sócios 20 ou N/Sócios 
25. Animação musical EDDY SOUSA & XMEN. Para mar-
cações: Otília: 514 816-4931, Virgílio: 514 709-7868; 
Facebook.

JANTAR DA SEXTA NA CASA DOS AÇORES
A Casa dos Açores do Quebeque organiza os seus fa-
mosos jantares da sexta-feira. 21 de fevereiro de 2020: 
sopa de carne, carne assada (16) ou polvo (18). Inclui 
sobremesa, café ou chá. Depois do jantar, haverá uma 
sessão de informação com Emanuel Linhares (JOEM) e 
Catherine Neves (Caixa Portuguesa Desjardins). 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 14 de fevereiro de 2020. A ementa é 
dourada (16), febras de porco (14), sopa, salada, sobre-
mesa e café. Reservas José Costa: 514 812-7617.

SERVIÇOS CONSULARES
EMBAIXADA DE PORTUGAL EM OTAVA T.: 613.729.0883 
CONSULADO PORTUGAL EM MONTREAL T.: 514.499.0359

CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
CANA VERDE T.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLÂNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

GRUPOS FOLCLÓRICOS

IGREJAS
MISSÃO SANTA CRUZ T.: 514.844.1011
MISSÃO DE NOSSA SRA. DE FÁTIMA T.: 450.687.4035

FILARMÓNICAS
DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.844.1774
PORTUGUESA DE MONTREAL T.: 514.982.0688

ASSOCIAÇÕES E CLUBES
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRÈSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO DO DIVINO ESPÍRITO SANTO T.: 514.353.1550
CÍRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
COMUNIDADE ANGOLANA DE MTL T.: 514.619.5932
FESTIVAL PORTUGAL INTERNACIONAL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389

CENTROS
AJUDA À FAMÍLIA T.: 514.982.0804
AÇÃO SÓCIO COMUNITÁRIO T.: 514.842.8045

ESCOLAS
PORTUGUESA DE LAVAL T.: 450.681.0612
SANTA CRUZ T.: 514.844.1011

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - Óculos - Lentes de contacto

Tel.: 514 849-9966
4242, Boul. St-Laurent, suite 204

Montréal, Qué., H2W 1Z3

Alain Côté O.D.

FONDATEURS: Elísio de Oliveira, José Simões Silvestre; ÉDITEUR: Sylvio Martins | ADMINISTRATRICE: Marie Moreira
DIRECTEUR: Jorge Matos | DIRECTRICE-ADJOINTE: Francisca Reis | RÉDACTEUR EN CHEF: Mário Carvalho | RÉDACTEUR 
ADJOINT: Antero Branco | COLLABORATEURS: Anabela Medeiros, António Pedro Costa, Creusa Raposo, José Andrade, Guénaël 
Revel, Hélder Dias, Hélio Bernardo Lopes, José da Conceição, José de Sousa, Jorge Correia, José Costa, Maria da Conceição Brasil, 
Maria Helena Martins, Manuel Neves, Ricardo Araújo Pereira, Telmo Barbosa, Tony Saragoça, Vítor Gonçalves | PHOTOGRAPHES: 
Humberto Cabral, João Arruda, Roberto Abarota | ÉQUIPE CONSEILLER: António Cabral, Roberto Carvalho.

4231-B, Boul. St-Laurent, H2W 1Z4, TÉL.: 514 284.1813 | CÉL.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com

ISSN: 0049-6790 | CN 99700654

O CANTO DO ZÉ

O Estado Socialista

Desde a Legislatura pas-
sada que o Governo so-
cialista tem vindo a de-

bater sobre o desempenho do 
elenco governamental numa 
série de áreas: privatizações e 
concessões na infraestrutura, 

a promessa da redução do peso do Estado, a 
agenda anticorrupção, as vantagens do alinha-
mento com a Comunidade Europeia (CE), etc... 
Agora, foi a luta para aprovação do Orçamento 
de Estado para 2020 que, apesar de aprovado, 
ainda é cedo para dar veredictos sobre tudo isso. 
Numa área importante, contudo, é preciso re-
conhecer um fracasso imperdoável: a educação.
Um povo educado é nobre. Nobre no sentido de se 

posicionar na vida e nobre no relacionamento com 
os demais concidadãos, assim como nobre será no 
seu desenvolvimento pessoal e do País. Não raras 
as vezes vimos os nossos emigrantes a contribuir 
para a evolução dos seus países de acolhimento. E 
porquê? Simplesmente porque nos países que ele-
geram levar por diante a sua vida e dos seus fa-
miliares, impera uma sociedade culta, justa e ho-
mogénea. Em Portugal, e no que parece depender 
do Governo, a educação nacional parou apesar das 
muitas promessas eleitorais que o agora ministro da 
pasta, Tiago Brandão Rodrigues, tem vindo a pro-
ferir. Aliás, neste campo a Fenprof, através do seu 
líder, Mário Nogueira, considera que os problemas 
da educação ficaram e continuam por resolver.  A 
Federação Nacional de Professores (Fenprof) con-
siderou mesmo que o Orçamento do Estado para 
2020 (OE2020) não resolve os problemas da escola 
pública, questionando se o ministro da Educação 
tem condições para chegar ao fim do mandato. A 

realidade é que, após análise mais atenta, este é um 
Orçamento que não dá resposta aos problemas que 
a educação vive, que não dá resposta aos proble-
mas da escola pública, que são muitos, e que não 
dá resposta aos problemas dos professores que con-
tinuam a não ver o seu tempo de serviço  contado 
na totalidade.
Mais, a proposta inicial do Governo, apesar de os 

partidos da Esquerda política terem apresentado 
propostas de alteração, que os sindicatos conside-
raram importantes e que acabaram por ser chum-
badas, foi por diante nas suas convicções não se 
prevendo, a não ser uma ou outra medida de cir-
cunstância, que não resolve o problema no concre-
to. Nos meses que leva o novo Executivo socialis-
ta, nada de significativo foi feito nesta matéria. Mas 
muitas outras áreas poderiam aqui ser escalpeladas. 
Nas Forças de Segurança, por exemplo, uma vez 
mais foram prometidas melhorias que infelizmen-
te teimam em não chegar. O tão almejado e justo, 
subsídio de risco para quem arrisca a vida pelos 
outros, não vai chegar dando razão ao Movimento 
Zero (movimento de contestação na polícia) que 
cresce a cada dia. Na Saúde, sector vital para a po-
pulação portuguesa que, ano após ano, vai envelhe-
cendo e que teima ver os cuidados paliativos a se-
rem implementados na sua verdadeira ascensão. As 
intermináveis listas de espera para uma cirurgia ou 
simples consulta médica da especialidade, enfim é 
o “estado socialista” que temos, que privilegia os 
mais abonados em detrimento dos menos favore-
cidos, que prende os com menos posses e deixa “à 
solta” os mais ricos. Enfim, triste um Pais que não 
trada bem dos seus “velhos”, dos seus professores, 
dos seus médicos e enfermeiros e das suas forças 
de segurança. A manter-se assim, será sempre um 
País analfabeto, doente e onde a criminalidade su-
perará todas as medidas de contenção.

JOSÉ COSTA

JUSTIÇA ORDENA CONGELAMENTO DAS CONTAS BANCÁRIAS DE ISABEL DOS SANTOS
A justiça portuguesa ordenou o congelamento das contas bancárias de Isabel dos Santos, adianta o Expresso, que refe-

re que o congelamento das contas terá sido feito a pedido das autoridades angolanas. As contas bancárias 
congeladas são, para já, as do Millennium BCP. O Notícias ao Minuto já contactou a Procuradoria-Geral da 
República para obter um esclarecimento sobre esta informação. Fonte oficial do BCP afirmou ao Notícias 
ao Minuto que o banco não vai comentar esta informação. O bloqueio das contas da empresária ocorre 
numa altura em que estão em curso a venda de participações de Isabel dos Santos em empresas portu-
guesas. O processo que se encontra numa fase mais avançada é o da venda da participação no EuroBic.
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JORGE CORREIA

Eternamente à espera

Segundo notícia no jor-
nal Sol deste domingo, 
um estudo do Instituto 

Politécnico da Guarda (IPG) 
a publicar esta terça 11 de fe-
vereiro conclui que “o núme-

ro de famílias que vivem situações de grave 
carência habitacional na região das Beiras e 
Serra da Estrela ultrapassa os 30%”. 
À hora a que escrevo este artigo ainda não tive 

acesso a este estudo, contudo as suas conclusões 
são tão preocupantes que vale a pena referi-las 
já. Mais: “são muitas as famílias que residem em 
habitações precárias” e, segundo afirmações de 
Joaquim Brigas, presidente do IPG, “em alguns 
casos, pessoas idosas, isoladas, não têm sequer 
aquecimento. Isto não é digno para alguém de 
80 ou 90 anos”, explicando ainda que “do estudo 
que tem sido feito no terreno, casa a casa, tem-se 
chegado à conclusão de que é preciso olhar de 
outra forma para este interior e para esta habi-
tação”. 

Para quem conhece ou visita a região desde há 
muitos anos não é para admirar. A degradação a 
que se tem assistido com o desaparecimento de 
gerações mais antigas, mais ligadas ao local de 
nascença, associado à emigração para os centros 
urbanos ou mesmo para o estrangeiro das gera-
ções mais recentes criou um vácuo de desenvol-
vimento cujas consequências não se tem conse-
guido e sabido evitar. Por exemplo a degradação 
do parque habitacional, muito dele com traça 
típica portuguesa cuja manutenção é imprescin-
dível se quisermos conservar património e con-
tinuar a ver a beleza que tantos conhecem das 
regiões beirãs, é uma consequência dessa deser-
tificação de oportunidades, e consequentemente 
de pessoas, que partem à procura de vida melhor 
ou mesmo da sua sobrevivência. Conheço razoa-
velmente a região desde há algumas décadas; 
vi a sua evolução ao longo dos tempos e o que 
lamento mais é a diminuição de oportunidades 
que volta a acontecer depois de um período que 
tudo parecia florescer com o rasgar de estradas, 
recuperação ou construção de novas infraestru-
turas e modernização de alguns centros urbanos 

do interior. A beleza continua lá, mas as famí-
lias não podem viver só da beleza natural e do ar 
puro que antigamente era tão aclamado, e com 
razão! Agora o destaque que há é pela negativa 
principalmente pelos incêndios no verão, como 
vimos em 2017. Outras regiões se assemelham 
às Beiras, que continuam eternamente à espera 
que os poderes nacionais se lembrem e se mobi-
lizem para efetivamente planear e implementar 
medidas que promovam o desenvolvimento do 
interior. Não admira, portanto, que o Chega, par-
tido recém-entrado na assembleia com ideologia 
a tender para a extrema direita e com discurso 
populista, tenha recebido boa parte dos seus vo-
tos nestas regiões esquecidas dos poderes que 
têm governado os destinos nacionais nas últi-
mas décadas. Estes poderes infelizmente ainda 
circulam nos corredores da governação. Querem 
uma prova? Veja-se a discussão do orçamento 
de estado. Tanta coisa para fazer e as medidas 
implementadas não passaram de “faits divers” 
que nada trazem de concreto (exemplo: a “nove-
la” em torno da discussão da descida do IVA na 
eletricidade), parecendo o orçamento de estado 
mais uma manta de retalhos sem objetivo ou se-
quer ambição. Perguntam-se de onde surgem os 
populismos? Aqui têm a resposta à questão. Por 
quanto tempo mais terão que as Beiras e outras 
regiões, enfim, Portugal no seu conjunto, esperar 
pelas reformas de fundo, ou reformas estruturais, 
como lhe queiram chamar, tão indispensáveis ao 
seu desenvolvimento?

Passaram mais de 17 dias desde que o alerta 
soou. As ordens eram para ficar em casa. 
Um vírus com uma enorme capacidade de 

contágio andava no ar. Contas feitas, entretan-
to, em toda a China, somavam-se mais de 600 
mortos e milhares de pessoas doentes. Na região 
onde fica a cidade de Dalian, no leste do país, 
perto da fronteira com a Coreia, registam-se per-
to de cem casos do novo coronavírus. 
“E dizem que vai aumentar bastante”, 
confia Tiago Reis, 41 anos, que chegou 
no dia 5 de Janeiro, a última viagem de 
regresso desde que se instalou ali há 
quatro anos, como treinador de futebol.  
Desde aquele dia 22 que está em casa 

ligado ao mundo pelo computador. Dia 

sim, dia não, recebe a visita da equipa de vigi-
lância sanitária, para lhe tirar a febre. Uma ida 
ao supermercado implica também medir a tem-
peratura antes de entrar. Na farmácia é igual. 
De resto está tudo parado – e algum regresso à 
normalidade só está previsto lá para março, data 
para que já foi adiado o regresso às aulas, de-
pois dos festejos do Ano Novo Chinês. E ainda 

assim, Tiago vive cheio de cuidados: 
como quem diz, desinfeta tudo com 
álcool e lava as mãos o mais possível. 
“Também não podemos aproximar-nos 
das outras pessoas. Ficar em casa é a 
melhor opção”, segue o português, que 
vive perto do centro, onde há muitos 
restaurantes. Todos fechados, claro. 

Fechado em Casa na China

JOVENS PORTUGUESES CONVOCAM MAIS UMA GREVE CLIMÁTICA PARA 13 DE MARÇO
Em comunicado divulgado esta terça-feira, o coletivo estudantil que tem participado e promovido ma-
nifestações em Portugal afirma que o objetivo é lançar “uma onda” pela justiça climática na primavera 
de 2020. “Depois das mobilizações de 2019, em março, maio, setembro e novembro, continuamos 
a não ter a resposta suficientemente ambiciosa, face à ameaça cada vez mais intensificada da crise 
climática”, lê-se no documento enviado às redações pela ‘Greve Climática Portugal’. Lisboa (15h00), 
Porto (hora por definir), Aveiro (10h30), Penafiel (10h30) e Pico (10h30) são as localidades com ma-
nifestações já confirmadas em dia de greve às aulas.
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Emanuel Rego
Representante de hipoteca Desjardins

Sempre disposto a 
vos servir na vossa
língua: português, 
francês e inglês

FadoAlado e o Carnaval na Terceira

FadoAlado 
teve re-
centemen-

te, no “Got Ta-
lent Portugal”, 

o merecido momento de glória. 
A RTP1, transmitiu ao mundo, 
o Fado e, do bom, aquele que os 
açorianos, sobretudo os terceiren-
ses estão habituados a admirar.
Não nos devemos surpreender pelo 

sucesso do FadoAlado. Toda a sua 
história é um conto de fadas. Mas 
um conto de fadas construído sobre 
talento, trabalho, rigor, disciplina e 
confiança. Nada de mágico nesta re-

ceita. Somente trabalho inestimável 
e a fé em si próprias. 
Em Abril de 2014, Montreal teve  

o privilégio de as apreciar, aquan-
do da sua passagem nesta cidade, a 
convite do Festival Portugal Inter-
nacional de Montréal.  Nessa altura 
eram só três, as irmãs Sara e Lean-
dra Mota e a menina Filipa (na al-
tura tinha 14 anos) que se fizeram 
acompanhar por cinco bons músi-
cos. Tinham como nome FADAlis-
tas, porque são realmente fadas do 
fado. 
Em janeiro deste ano, acompa-

nhado pelo casal Odete e Eduíno 
Martins, fomos propositadamente a 

Toronto para assistir a um dos es-
pectáculo promovidos pela nossa 
conterrânea Sara Costa e de seu 
cônjuge Marco, em colaboração 

com a Casa dos Açores do Ontário. 
Sara e Leandra Mota, a Filipa Lima, 
hoje uma linda mulher, Ivânia Pires 

e Lizélia Toste, acompanhadas por 
Tânia Gaspar (piano),  Diogo Brasil 
( guitarra clássica), Ricardo Martins 
(bandolim), Gonçalo Fonte (acor-
deão) e  Bernardo Oliveira (percur-

são), impressionaram com um espe-
táculo simplesmente fantástico. 
Sara Mota, a líder do grupo disse e 

muito bem, de que “o fado é destino 
e sorte, o alado é a liberdade para, 
é a capacidade para, é o ser possí-

vel voar”, e é isso que fazem. A sua 
vontade em fazer diferente, tomam 
a liberdade de alterar as vozes e a 
maneira de tocar, sempre respeitan-
do o fado tradicional.

Mas este grupo não se con-
tenta somente com o fado, 
também participa, há vários 
anos, no carnaval tercei-
rense. Este ano o seu tema 
“Circo Carnaval” bailinho 
das Motas 2020.  Mais de 
sessenta danças, bailinhos 
e comédias percorrem nos 
próximos dias 22, 23, 24 e 
25 de Fevereiro os palcos 
da ilha. Várias são as trans-
missões em direto. Da so-
ciedade do Raminho procu-
re no facebook rwv ratel e 
do teatro Angrense procure 
Azores TV by VITEC. Cer-
tamente outros canais irão 
transmitir este teatro popu-
lar influenciado por Gil Vi-
cente.
Para aqueles que desco-

nhecem o carnaval da Ter-
ceira e para terem uma ideia 

do que é, procurem no YouTube, 
por exemplo o bailinho das filhas 
do Mota.
Feliz Carnaval a toda a comuni-

dade.

ANTERO
BRANCO

VACINA CONTRA CORONAVÍRUS DEVE DEMORAR ANO E MEIO A SER DESENVOLVIDA
“A primeira vacina poderá estar pronta em 18 meses. Agora temos de nos preparar para usar as armas que temos ao nos-

so alcance para lutar contra este vírus”, declarou o diretor-geral da OMS numa conferência de imprensa em 
Genebra. Tedros Adhanom Ghebreyesus adiantou ainda aos jornalistas que o diretor executivo da OMS para 
as Emergências em Saúde, Michael Ryan, vai liderar um gabinete de crise para coordenar a resposta contra 
a epidemia pelo atual coronavírus, que provoca uma doença hoje oficialmente designada Covid-2019. A OMS 
decidiu usar um nome que seja pronunciável e que não remeta para uma localização geográfica específica, um 
animal ou grupo de pessoas para evitar estigmatizações, segundo explicou o diretor-geral da OMS.
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Pita Pit uma marca de 
alta qualidade no Plateau

SYLVIO MARTINS

O comércio no Plateau é 
um dos mais diversi-
ficados em Montreal. 

Um deles é o Pita Pit situado 
no 3550 rua Parc, mesmo ao 
lado da comunidade portu-

guesa em Montreal e é chefiado por um lindo 
Casal Marc Diotte e Rose Marie Rodrigues 
cujo pais dela são José e Maria Rodrigues de 
São Miguel.
Marc Diotte é um dos fundadores do Pita Pit no 

Canadá e nos últimos anos está a investir-se na 
sua “Franchise” pessoal. 
O “Pita Pit” é um restaurante de sanduíches em 

Pita de alta qualidade e com uma boa variedade 
de comida. Marc Diotte e a sua esposa Maria Ro-
drigues, que é a administradora desta sucursal, 
estão na preparação de adicionar mais um pita 
nos sabores de Portugal, que será uma verdadeira 
delícia e vamos ter uma continuidade com isso.

Ao mesmo tempo o Pita Pit 
tem um serviço de “Catering” 
bastante profissional para 
qualquer evento, tal como um 
jantar de negócio ou uma pe-
quena festa de anivesário. A 
qualidade dos pitas é excelen-
te e tem um preço sensacio-
nal.
Neste momento há 600 Pita 

Pit através do mundo, 230 
no Canadá, e 2 no Quebe-
que. Parabéns a este lindo 
casal pelo trabalho e boa 
continuação no mundo dos 
negócios.

ESCÂNDALO NA PATINAGEM ARTÍSTICA EM FRANÇA. HÁ VÁRIOS RELATOS DE ABUSOS
A antiga patinadora artística Sarah Abitbol confessou, através da publicação da autobiografia ‘Um Tão Longo Silên-
cio’, que foi vítima de abusos sexuais por parte do seu antigo treinador, Gilles Beyer, durante os anos 90, colocando os 
holofotes sobre a Federação Francesa de Patinagem no Gelo e motivando o surgimento de mais relatos e até demis-
sões. A ex-atleta, dez vezes campeã nacional de França, hoje com 44 anos de idade, diz que os abusos começaram 
quando tinha 15 anos de idade e que foi violada por Beyer entre 1990 e 1992, que foi campeão olímpico na década de 
1970. De acordo com a BBC, Beyer admitiu ter mantido relações “íntimas” e “inapropriadas” com a ex-atleta e disse 
estar “sinceramente arrependido”.
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no que fizeram um excelentíssi-
mo trabalho durante toda a noite 
nesta linda Festa das Amigas.

Sábado 8 de 
fevere iro , 
no Res-

taurante Estrela 
do Oceano, ce-
lebrou-se o Dia 

das Amigas, um convívio entre 
mulheres amigas reunidas para a 
celebração da amizade.
O dia das amigas é uma das mais 

lindas tradições nos Açores com um 
objetivo: celebrar a amizade. Para 
reviver as tradições não pode faltar 

o tradicional Dia das Amigas que, 
já ao longo dos anos, é organizado 
pela Francisca Reis e todas as suas 
amigas. Com o passar dos anos a 
nova geração vai mudando esta tra-
dição para um saboroso jantar num 
restaurante, esta festa tem uma lin-
da programação com chapéus, más-
caras e brincadeira, logo de início 
houve um porto oferecido pela casa.

Logo depois do delicioso jantar 
preparado e servido pela casa entrou 
em ação a nossa Cotovia Açoriana, 
tal como o nosso saudoso Diretor 
deste jornal António Vallacorba di-
zia sempre, Jordelina Benfeito, com 
lindas canções do seu vasto reper-
tório como Bésame Mucho que eu 
gosto muito, e para finalizar esta 
linda noite tivemos muita música 
dos grandes artistas da comunida-

Dia das Amigas no Estrela Do Oceano
MARIE
MOREIRA

de Eddy Sousa e DJ XMen, houve 
muita dança, muitas gargalhadas, 
houve surpresas e prémios ofere-

recidos pelo Restaurante Estrela do 
Oceano. Pudemos notar que Jorde-
lina Benfeito recebeu um lindo ra-
mos de flores, oferecido pela nova 
companhia de flores Chora Design, 
um lindo gesto e muito apreciado 
por todos os presentes.
Foi sem dúvida uma linda festa 

com muita alegria entre amigas. 
A vida é feita de amizades lon-

gas, curtas, e passageiras por vezes. 

Existem amigas para todos os gos-
tos e feitios, todas elas com as suas 
características diferentes, devemos 
respeitar cada uma pelas suas dife-
renças e valores morais, culturais e 
religiosos.
Parabéns à equipa da cozinha 

do restaurante Estrela do Ocea-

Mensagem da organizadora 
do dia das amigas

Cá estamos todas prontas em alegria e boa desposição para festejar 
mais uma tradição Açoriana o “Dia de Amigas”. As tradições são o 
nosso ADN cultural e são estas as nossas tradições que marcam a nossa 
diferença como povo açoriano a viver fora dos Açores  e a festejar com 
várias pessoas pois é sempre bom partilhar estas nossas tradições no 
país onde vivemos.
A festa das amigas foi sem dúvida um grande sucesso apesar da grande 

tempestade de neve, um dia depois, a cidade de Montreal ainda estava 
rodeada de neve por todos os lados, foi bastante difícil para o estacio-
namento, grave problema nas estradas de Montreal, mas o ambiente no 
Restaurante Estrela do Oceano estava muito agradável, bem animado 
com muita amizade e boa gente. Os proprietários do Restaurante, Ga-
briela e Alcindo, muito bem preparados e bem dispostos para receber as 
amigas. A animação foi a cargo do Eddy Sousa, Carlos Froias e Jorde-
lina Benfeito. A vida é a maior benção do ser humano e quando temos 
boas amigas que Deus coloca nas nossas vidas é um presente que Deus 
nos oferece. Sou muito grata por ter boas amigas como vocês, cada 
uma de vocês são mulheres maravilhosas que Deus colocou na minha 
vida.
“UM TESOURO NEM SEMPRE É UMA AMIGA, MAS UMA BOA 

AMIGA É SEMPRE UM TESOURO”

Francisca Reis
Diretora adjunta do jornal A Voz de Portugal

INTERNET SEGURA PARA CRIANÇAS E COMBATE À DESINFORMAÇÃO SÃO “PRIORIDADES”
Por ocasião do Dia da Internet Segura, seis comissários europeus, entre os quais a vice-presidente exe-
cutiva com a pasta de ‘Preparar a Europa para a era digital’, Margrethe Vestager, divulgaram uma decla-
ração conjunta, na qual sublinham que “o reforço da cibersegurança e o combate a conteúdos nocivos, 
como os discursos de ódio, propaganda terrorista, conteúdos ‘online’ de abusos de crianças e desinfor-
mação, são prioridades-chave da UE”. “A Comissão está comprometida em trabalhar em conjunto com a 
sociedade civil e com os cidadãos para aumentar a literacia digital e mediática, com a implementação da 
sua estratégia ‘Uma Internet Melhor para as Crianças’, e vai propor um Plano de Ação para a Educação.



7

LE JOURNAL “LA VOIX DU PORTUGAL”, ÉDITION DU MERCREDI, LE 12 FÉVRIER 2020 | LE JOURNAL ENCORE PLUS ATTRAYANT QUE JAMAIS !

BELEZAS DA SEMANA

É sabido que uma co-
munidade cristã, hoje 
como sempre, dada a 

escassez de recursos econó-
micos, não poderia sobrevi-
ver nem desenvolver a sua 

atividade sem o precioso concurso de volun-
tários. Estes sempre existiram nas diversas 
vertentes dos organismos comunitários. 
Essas pessoas também assistem, à sua manei-

ra, a comunidade a que pertencem. 
À volta da comunidade de Santa Cruz, há um 

grande número de pessoas generosas que, com 
grande dedicação e na melhor das boas von-

tades, vão procurando 
servir o melhor que po-
dem e sabem. Toda essa 
gente vai contribuindo 
cada um à sua maneira 
ou ao seu jeito, para o 
bem comum duma co-
munidade que quer con-
tinuar a sua caminhada 
por vezes bem compli-
cada e difícil. 
Quero, por isso, falar 

e lembrar o projeto que 
nasceu no ano de 2007, 
pelo Sr. Padre José Ma-
ria Cardoso, que cons-
ta de juntar, sobretudo 
durante o inverno, no 
salão da igreja de Santa 
Cruz, as pessoas idosas 
e não só, que queiram 
reunir-se com outras 
para vencer a solidão da 
vida e, de um modo es-
pecial desse tempo frio 
e de neve abundante, 
todas as quartas-feiras 
aí se toma em conjunto 
uma refeição quente, 
carinhosamente prepa-
rada por esses voluntá-
rios que acima sitei, es-
tão a fazer um trabalho 
excelente e por isso o 
número de pessoas têm 
vindo a aumentar. 
E assim se vai procu-

Vamos Comer Juntos
JORGE MATOS rando dar sentido à vida e aliviando aqueles que 

mais sofrem com solidão. 
É de continuar cada vez mais e melhor para 

bem da comunidade. 

FELIZ ANIVERSÁRIO

Parabéns a você, nesta data querida, muitas felici-
dades, muitos anos de vida.

Hoje é dia de festa cantam as nossas almas, para 
o menino Henrique Laranjo, uma salva de palmas.

EM HOMENAGEM À VIDA

SUA VIAGEM,
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.

�

514 342.8000
dignitequebec.com

4525, chemin
de la Côte-des-Neiges
Montréal

RAIOS ULTRAVIOLETA PODEM MELHORAR DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CANCRO
“A aplicação destas tecnologias óticas em medicina pretende substituir as tecnologias atuais de diagnóstico e tratamen-
to que utilizam radiação ionizante (raio-x)”, afirmou Luís Oliveira, o investigador do ISEP responsável pelo desenvol-
vimento da técnica. Em entrevista à agência Lusa, o investigador do Centro de Inovação em Engenharia e Tecnologia 
Industrial do ISEP explicou que a técnica surge da necessidade de se desenvolverem “métodos de diagnóstico, e até 
de tratamento, que não danifiquem as células ‘boas’ que o corpo humano tem”. Em colaboração com o Instituto Portu-
guês de Oncologia (IPO) do Porto e com a Universidade Estatal de Saratov, na Rússia, o investigador analisou tecidos 
biológicos saudáveis e tecidos da camada muscular do cólon humano de doentes com cancro do cólon.
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Vencedores da
Poutine Week

Os organizadores da Poutine Week 
anunciaram domingo os vencedores 
do melhor molho com batatas fritas e 

queijo em Montreal.

A “poutine” antiquada do Bar Brutus, decorada 
com bacon e queijo com sabor de bourbon, im-
pressionou o júri. A poutine do restaurante Hà, 
uma versão japonesa com curry, foi escolhido 
como a mais original. E, foi finalmente a versão 
do Shawarmaz, com batatas com alho, que obte-
ve o voto do público. 
Tentámos verificar e informar-nos sobre os res-

taurantes portugueses que 
estavam a participar neste 
concurso mas não tivemos 
esta informação. 
Um dia vamos ganhar...

Missa da Filarmónica e da Tuna D’Oiro
MANUEL NEVES

Domingo passado teve 
lugar a missa da Fi-
larmónica e da Tuna 

d’Oiro, liderada por Filome-
na Amorim.
Quando se fala de tradições, 

esta já é uma delas. Em 2014, no âmbito das ce-

lebrações do aniversário 
dos cinquenta anos da 
“Charte” da Comuni-
dade dos Portugueses 
Católicos de Montreal 
(Missão de Santa Cruz), 
foi o Pe. José Maria 
Cardoso que iniciou es-
tas celebrações únicas 
através do Canadá. Já lá 
vão 6 anos e as celebra-

ções estão sempre bem animadas e muito apre-
ciadas pelas pessoas presentes.

Após a celebração descemos ao salão de festas 
para tomar um copo e saborear um ligeiro bufe-
te, uma maneira de comemorar e de agradecer 
aos músicos o êxito do acontecimento. 
Também queremos informar, o Conselho Ad-

ministrativo da Missão Santa Cruz é dirigido por 
Manuel Neves, Lourdes Carvalho, Roberto Car-
valho, Simone Carvalho e os dois novos mem-
bros oficializados a semana passada, Joaquim 
Fernandes e Sara Batista. Parabéns.

COM ANÚNCIO IMINENTE, VÍDEO VOLTA A MOSTRAR OS NOVOS GALAXY S20
A apresentação da série Galaxy S20 pode estar prevista para daqui a algumas horas mas ainda há 
tempo para mais uma fuga de informação. Um vídeo partilhado no canal DroidHolic revela os três mo-
delos da série Galaxy S20, nomeadamente o Galaxy S20, o Galaxy S20+ e ainda o Galaxy S20 Ultra. 
Além de câmaras distintas, os dois dispositivos terão dimensões de ecrãs diferentes: Galaxy S20 terá 
um ecrã de 6,2 polegadas, o Galaxy S20+ de 6,7 polegadas e o Galaxy S20 Ultra de 6,9 polegadas. A 
apresentação oficial está marcada para as 19h (hora de Lisboa). No Notícias ao Minuto vamos seguir 
o evento de perto pelo que só terá de ficar atento para saber todas as novidades.

Quero agradecer publicamente 
o XAMÃ INDIANO porque, gra-
ças ao PROSPERITY RITUAL 
que ele me fez, voltei a ser um 
homem de sucesso. Desde ten-
ra idade eu estava indo bem nos 
negócios, mas ultimamente eu 
tive muitos obstáculos e dificul-
dades que não me permitiram 

realizar meus projetos. Todas as vezes que eu fe-
chava um bom negócio, sempre havia alguma coi-
sa que impedia de avançar, até que eu cheguei ao 
XAMÃ e a ABRIU O MEU CAMINHO. Graças a ele 
minha vida mudou e eu sou novamente um homem 
próspero. ANTÓNIO SANTOS

Procurei ajuda com tantas 
pessoas erradas que só se 
aproveitaram da minha tristeza 
e dos meus problemas. Como 
último recurso, decidi visitar o 
PODEROSO XAMÃ INDIANO 
e, logo na primeira consulta, 
mostrou-me através de um es-
pelho a razão pela qual meu 

marido me deixara por uma mulher mais jovem 
do que eu. Ela estava manipulando-o através de 
um boneco de vodu para controlá-lo. Agradeço a 
DEUS por me enviar o XAMÃ INDIANO porque 
graças à libertação do meu marido, hoje estamos 
mais unidos do que nunca. MARIA DE FÁTIMA

Por mais de 10 anos sofri 
de dor nas pernas e na 
coluna após um aciden-
te que tive quando era 
muito jovem. Eu visitei 
muitos médicos e espe-
cialistas, mas ninguém 
conseguiu me curar, fiz 
fisioterapia por meses, 
mas as dores persistiram 
até que um amigo me 
recomendou ao XAMÃ 
INDIANO e, através de 

CERIMÓNIAS DE CURA E ERVAS INDIANAS, 
consegui me curar. Hoje me sinto muito saudável 
e abençoada. 

ROSA SOUZA
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O novo coronavírus e a saúde das Nações
MANUEL DELGADO
ADMINISTRADOR HOSPITALAR 

Vivemos hoje, em todo o planeta, sob a 
ameaça pandémica do novo coronaví-
rus (nCoV).

Detetado em 7 de janeiro deste ano na cidade 
de Wuah, na província de Hubei, na China, este 
novo coronavírus tem a particularidade de ser 
mais agressivo do que aqueles que habitualmen-
te infetam a espécie humana ao longo dos tem-
pos. Provoca pneumonia grave, nalguns casos, 
e a morte de alguns doentes mais vulneráveis.
A expansão da doença tem sido rápida: em 21 

de janeiro a DGS referia-se a 295 casos regis-
tados, 270 na China, 2 na Tailândia, 1 no Japão 
e 1 na Coreia do Sul, com um saldo de 4 mor-
tos. Em 6 de Fevereiro (15 dias depois) a escala 
alterou-se profundamente: mais de 28 mil casos 
confirmados, mais de 99% na China. Em mais 
24 países espalhados pelo mundo registavam-
-se já casos confirmados do nCoV. O número 
de mortos tinha subido para 564 (só um fora da 
China). A Johns Hopkins University dispõe, on 
line, de um site designado “Tracking the Wuhan 

Coronavirus”, que ilustra bem a brutal evolução 
da doença em todo o planeta. O SARS, em 2002 
atingiu apenas 8 mil pessoas, embora com uma 
taxa de mortalidade bastante superior – 10%. A 
Gripe A, em 2009, terá causado 18.449 mortes 
laboratorialmente confirmadas, mas relatórios 
científicos mais recentes apontam para um vo-
lume de óbitos causados pelo vírus H1N1 bem 
superior: 203 mil pessoas. O nCoV parece ser 
assim de expansão mais rápida mas com muito 
menos letalidade do que epidemias anteriores 
(até agora de apenas 2%).
É hoje claro que a cadeia de transmissão não 

está ainda devidamente identificada, mas já se 
tornou óbvio que a passagem de pessoa para 
pessoa, não reconhecida em janeiro, é uma rea-
lidade. E mais, que essa transmissão se pode ve-
rificar de um cidadão aparentemente sem sinto-
mas para outro, como ocorreu na Alemanha, na 
fábrica de Munique.
Por todas estas razões, a OMS decidiu decre-

tar a “Emergência de Saúde Pública de Âmbito 
Internacional”, o que significa que todos os paí-
ses se devem preparar para assumir medidas de 
vigilância e controlo sobre a doença. Para isso 
é necessária coordenação, medidas concertadas 
e sempre que possível padronizadas, que dêem 
consistência e sentido de união nesta batalha 
global. E é aqui que começam os maiores pro-
blemas e as maiores incertezas. Se há países que 
estão económica, social e tecnicamente prepa-

rados, podendo assim minorar riscos e contro-
lar com alguma eficácia a doença, outros não o 
estão de facto, podendo ser entrepostos “silen-
ciosos” de transmissão do vírus para países dis-
tantes. Os níveis de desenvolvimento diferem 
muito entre as diferentes Regiões do mundo, 
com as infraestruturas básicas, a habitação e a 
educação a mostrarem grandes contrastes. Por 
outro lado, os sistemas de saúde dos países ri-
cos, onde os gastos anuais, per capita, em va-
lor médio, poderão variar entre os 2mil e os 10 
mil dólares, não têm qualquer base comparativa 
com o que se passa nos países mais pobres de 
África, Sudeste Asiático e Mediterrâneo Orien-
tal, em que encontramos cerca de 50 países com 
gastos per capita anuais em Saúde, entre 16 e 
100 dólares. E isto em termos médios, porque 
tudo indica que as despesas de saúde se concen-
tram num grupo restrito de cidadãos ligados ao 
poder político ou à elite económica. Se a isto as-
sociarmos os hábitos de vida e as diferentes cul-
turas em presença, ficamos a perceber melhor o 
intrincado puzzle que se depara às autoridades 
sanitárias quando surgem estas crises de tendên-
cia pandémica. O que seria adequado fazer-se à 
luz das melhores práticas de saúde pública, nem 
sempre é possível concretizar-se, por manifesta 
falta de meios, por fragilidades da governação, 
por especificidades socio – culturais, etc.
A China, onde o epicentro ocorreu, já veio re-

conhecer algumas falhas nas suas intervenções 
iniciais, mas tem adotado medidas drásticas de 
isolamento de populações, em quarentena força-
da e com internamento obrigatório de casos sus-
peitos. E até já construiu, em menos de 15 dias, 
um hospital de campanha de mil camas e outro 
de 1500 vem a caminho, ambos em Wuhan. O 
controlo clínico das fronteiras, o cancelamento 
de voos, a deportação de viajantes com antece-
dentes de proximidade face ao foco inicial da 
doença ou o seu isolamento compulsivo, têm 
sido práticas adotadas por vários países, um 
pouco em função dos estilos de governação e 
dos menores ou maiores cuidados quanto aos di-
reitos, liberdades e garantias dos cidadãos.
Na Europa, já com sete países com casos con-

firmados, os governos têm adotado generica-
mente posições sensatas, equilibradas e sempre 
que possível respeitando os direitos individuais. 
Em Portugal, o Ministério da Saúde, com a sua 
responsável máxima à cabeça e a intervenção 
constante da Diretora- Geral da Saúde, tem sido 
competente, responsável e pedagógico na abor-
dagem desta epidemia, mantendo canais per-
manentes de informação com profissionais de 
saúde e com a população em geral, transmitindo 
confiança e serenidade.
O modo como decorreu o regresso dos 20 por-

tugueses de Wuhan, com o sacrifício e o apoio 
generoso dos nossos diplomatas na China, foi 
um sucesso. E o acolhimento que tiveram pelas 
nossas autoridades de saúde não podia ser mais 
adequado: ficarão voluntariamente isolados por 
um período de 14 dias, com monitorização clí-
nica diária, em instalações hospitalares dignas 
e com todo o conforto possível nestas circuns-
tâncias.
Até agora, Portugal não está na rota deste novo 

coronavírus. Não é expetável que a situação se 
mantenha, tal a dimensão desta epidemia e a ra-
pidez da sua expansão para todos os recantos do 
mundo. Não se espera, todavia, um grande nú-
mero de casos. O modelo que a DGS desenhou 
para protocolar casos potenciais do nCoV, está 
bem elaborado, não descura nenhum pormenor 
e prevê, desde a intervenção pré-hospitalar até 
à confirmação diagnóstica e respetivo interna-
mento do doente, todos os passos e cuidados de 
proteção a ter. Claro que perante as situações 
concretas poderá haver falhas, como parece ter 
acontecido com um cidadão estrangeiro em Fel-
gueiras. A formação e o equipamento adequado 
dos bombeiros é uma vertente importante, pois 
nem sempre será o INEM a intervir na primeira 
fase de sinalização de um caso suspeito. Importa 
referir que as nossas autoridades de saúde não 
optaram pelo controlo de saúde dos viajantes 
nos portos, aeroportos ou fronteiras terrestres, 
ao contrário do que ocorre noutros países. Ape-
nas se disponibiliza informação e aconselha-
mento. Parece-me uma opção correta, não só 
pelo esforço e transtorno que isso representaria 
para milhares de pessoas, mas também se tiver-
mos em conta que esse controlo não garante a 
eventual contenção de futuros contágios. Pela 
simples razão de que pessoas assintomáticas 
podem transmitir o vírus….
Uma nota final sobre a possibilidade da Lei 

portuguesa vir a contemplar o internamento 
compulsivo de cidadãos, quer para despiste 
quer para prevenção ou tratamento de doen-
ças infetocontagiosas. Não será, porventura, 
o momento mais apropriado para tratar dis-
so, mas deveríamos analisar seriamente esta 
privação forçada da liberdade, já aplicada, 
aliás, nas doenças mentais e em circunstân-
cias bem definidas. Quando está em causa o 
interesse público ele deve prevalecer face aos 
interesses individuais.
AMIGOS DA SEMANA

SPACEX JÁ TEM DATA PREVISTA PARA O PRIMEIRO VOO TRIPULADO
Parece que a SpaceX já tem uma data prevista para lançar o seu primeiro voo tripulado. Diz o Ars 
Technica que a empresa de Elon Musk espera lançar a cápsula Crew Dragon no dia 7 de maio. Ainda 
assim, é possível que haja alterações. “A data de lançamento é fluída e a missão pode ser ser alterada 
para o final de abril ou adiada para mais tarde em maio dependendo de uma série de variáveis não 
-relacionadas com hardware. Ainda não há uma decisão final relativamente à duração”, pode ler-se no 
‘tweet’ de Eric Berger da publicação. Até aqui a cápsula Crew Dragon tem passado todos os testes a 
que foi sujeita, incluindo a viagem à Estação Espacial Internacional em março de 2019.
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CARNEIRO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa In-
teligente, Prático. Amor: Faça uma surpresa agradável a uma 
pessoa querida. Não se vai arrepender do resultado final. Abra 
o seu coração e seja fiel ao que ele lhe transmite. 
Saúde: Proteja-se das mudanças de temperatura. 

Dinheiro: Aquela quantia que pensava irrecuperável poderá ser-lhe resti-
tuída. Não perca a esperança. 
Números da Sorte: 1, 2, 9, 27, 30, 48

TOURO: Carta Dominante: 6 de Paus, que significa Ganho. 
Amor: Prepare uma ida ao cinema com a sua cara-metade. Dê 
asas à sua imaginação e revolucione a sua vida afetiva. 
Saúde: Tente descontrair-se mais. 
Dinheiro: Poderá ser surpreendido ao verificar o seu saldo. 

Números da Sorte: 11, 20, 24, 25, 29, 32

GÉMEOS: Carta Dominante: a Roda da Fortuna, que signifi-
ca que a sua sorte está em movimento. Amor: Ponha de parte 
a vontade de ser livre de compromissos, deixe que o amor 
invada o seu coração, aproveite o romantismo. A vida é uma 
surpresa, divirta-se! 

Saúde: Cuide da sua alimentação, evite excessos. 
Dinheiro: Boa altura para comprar aquela peça de vestuário de que tanto 
gosta. Números da Sorte: 11, 18, 19, 20, 21, 33

CARANGUEJO: Carta Dominante: 9 de Paus, que significa 
Força na Adversidade. Amor: O seu coração poderá ser inva-
dido pela saudade, o que o vai deixar melancólico. Quando 
estiver triste e deprimido lembre-se que Deus o ama e o quer 
ver feliz! Saúde: Faça uma mudança exterior. O nosso físico 

também é importante. Dinheiro: Nada o preocupará a este nível.
Números da Sorte: 3, 15, 18, 22, 30, 45

LEÃO: Carta Dominante: o Louco, que significa Excentricida-
de. Amor: Se está numa fase menos boa no amor, esta estará 
prestes a terminar. Saúde: Não terá que se preocupar, está em 
plena forma. Dinheiro: Poderá ter que fazer uma viagem de 

negócios ou trabalho.
Números da Sorte: 8, 10, 22, 47, 48, 49

VIRGEM: Carta Dominante: Ás de Copas, que significa Princí-
pio do Amor, Grande Alegria. Amor: Semana propícia a novos 
encontros amorosos. Fale sobre o que é belo e bom. Evite falar 
sobre assuntos negativos. 

Saúde: A sua boa disposição contagiará os que o rodeiam.
Dinheiro: Semana pouco favorável a novos investimentos. Números da 
Sorte: 18, 22, 35, 39, 44, 45

BALANÇA: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa 
Novos Planos, Interferências. 
Amor: Estará muito carente, procure ser mais otimista quanto 
ao seu futuro sentimental. Ouça os conselhos dos mais ve-
lhos, seja puro e sincero nas suas amizades. Saúde: Tendên-

cia para dores de cabeça.
Dinheiro: Período favorável, aproveite bem este momento.
Números da Sorte: 5, 19, 32, 36, 39, 42

ESCORPIÃO: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa 
Trabalho. Amor: Esteja mais atento ao seu ambiente familiar. 
Plante hoje sementes de otimismo, amor e paz. Verá que com 
esta atitude irá colher mais tarde os frutos da alegria. 
Saúde: À exceção de uma possível constipação, sentir-se-á 

bem de saúde. 
Dinheiro: Preocupe-se mais com as suas tarefas em vez de estar sempre 
a intrometer-se nos afazeres dos seus colegas. 
Números da Sorte: 1, 3, 7, 20, 28, 34

SAGITÁRIO: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa 
Amizade, Equilíbrio. 
Amor: Poderá sofrer uma grande desilusão com alguém que 
lhe é muito próximo. Esteja aberto aos desafios que a vida lhe 
coloca, aceite-os e enfrente-os com coragem. Saúde: Faça al-

gum tipo de exercício de relaxamento. Dinheiro: Seja um bom gestor da 
sua conta bancária.
Números da Sorte: 12, 14, 30, 35, 38, 41

CAPRICÓRNIO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que 
significa Viagem longa, Partida Inesperada. Amor: Saiba se-
parar os assuntos profissionais da sua vida amorosa. Tenha 
sempre a sabedoria necessária para manter a harmonia na 
sua vida! Saúde: Estará bastante ativo. Dinheiro: Poderão sur-

gir algumas dificuldades. Números da Sorte: 3, 12, 14, 18, 19, 22

AQUÁRIO: Carta Dominante: Justiça, que significa Justiça.
Amor: O desejo de passar mais tempo com os seus familiares 
será grande nesta fase. Que a luz da sua alma ilumine todos 
os que você ama!

Saúde: O seu organismo vai ser o espelho do seu estado de espírito.
Dinheiro: Algum assunto que o tenha deixado preocupado ficará resol-
vido. 
Números da Sorte: 11, 17, 20, 29, 33, 36

PEIXES: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, 
Luz.
Amor: Invista mais no seu relacionamento. A felicidade é de tal 
forma importante que deve esforçar-se para a alcançar.
Saúde: Semana indicada para se dedicar ao exercício físico. 

Dinheiro: Com empenho, alcançará o êxito que tanto deseja e merece. 
Números da Sorte: 7, 17, 24, 28, 48, 49

ANTÓNIO PEDRO COSTA

A eutanásia, um direito?

A eutanásia, o tema es-
querdizante que vol-
tou à ordem do dia, 

será um assunto fraturante a 
debater brevemente no Par-
lamento português. Sobre 

esta temática há os argumentos prós e os con-
tras, e que convém conhecê-los, tendo em vista 
tomarmos uma posição consciente sobre este 
assunto, defendendo acima de tudo a vida.
O termo eutanásia tem origem grega, que sig-

nifica boa morte ou morte sem dor, definindo-se 
como prática que proporciona uma morte rápida 
e sem dor para pacientes em estado terminal ou 
que seja portadores de uma doença sem cura que 
o coloque em sofrimento constante.
Na década de 70 do século passado a Holanda 

começou a debater o assunto e após cerca de 30 
anos de discussões foi o primeiro país do mundo 
a aprovar em abril de 2001 a lei de ajuda ao pa-
ciente para morrer.
Como argumentos a favor da eutanásia, mui-

tos acreditam que é preciso evitar o sofrimento 
do ser humano e a dor de uma vida que já não 
faz sentido. Por outro lado, acrescenta-se que 
se numa fase terminal da nossa vida, não temos 
qualquer qualidade de vida, sentimo-nos inca-
pazes e inúteis, constituindo por isso um fardo 
para a sociedade, pelo que não se deve colocar 
barreiras à morte.
Ainda como argumento a favor dos que defen-

dem a eutanásia, diz-se que a vida não é um peso 
que temos de transportar, porque viver é bem 
mais que manter um organismo vivo, pelo que 
se não for para viver com dignidade, para quê 
viver?
Em contraponto a estes argumentos, defende-se 

que existem alternativas, que não a morte assisti-
da, a pacientes com doenças terminais, mormen-
te os cuidados paliativos, o tratamento da dor e 
do sofrimento humano. 
Outro dos argumentos colocados em oposi-

ção à eutanásia é o caso dos médicos oposito-
res de consciência, juramento que os impede, 
de em qualquer circunstância, consentir e apoiar 
a morte de um doente. Ainda, a legalização da 
eutanásia, poderá levar familiares e especial-
mente herdeiros, com interesses económicos, a 
recomendar a eutanásia de forma abusiva. Mais, 
a imprevisibilidade de prever o tempo de vida 
restante e a possibilidade de erro de diagnóstico 
poderão levar a mortes precoces e em vão.
São múltiplos e diversos os casos sucedidos 

nos poucos países europeus em que a eutanásia é 
permitida, designadamente na Holanda e na Bél-
gica.
Podemos recorrer igualmente aos argumentos 

religiosos, em que optar pela eutanásia seria re-
nunciar à vida que Deus nos deu e que só Ele 
poderá tirar. Os que se opõem à eutanásia ainda 
adiantam que a morte de alguém poderá ter ou-
tros interesses, tais como o tráfico de órgãos.
No debate que a sociedade portuguesa é cha-

mada a pronunciar-se importa ter em conta que 
existem muitas objeções à prática da eutanásia, 
como elementos religiosos, éticos e políticos, 

dependendo da sociedade em que o doente está 
inserido. 
No caso da religião, a principal objeção é o fac-

to de considerarem que a eutanásia é tida como 
uma usurpação do direito à vida humana, vida 
esse que foi criado por Deus e é esse Deus o úni-
co que pode tirar a vida a alguém. 
Por outro lado, os médicos consideram a vida 

algo sagrado, portanto da perspetiva da ética mé-
dica, a eutanásia é considerada homicídio. Para 
além disto, há casos em que os doentes estão de-
senganados e depois conseguem curar-se.
Na Holanda, de acordo com a agência de no-

tícias ANP, dos 455 profissionais entrevistados, 
metade já realizou eutanásia e ou suicídio (mor-
te) assistido(a) e desses, 90% afirmam que a car-
ga emocional envolvida é enorme, tanto por te-
rem acompanhado os pacientes e seus familiares 
e saberem dos seus medos e esperanças, como 
também pela tensão e inevitável comoção que 
antecedem o procedimento e o procedimento em 
si mesmo.
Esta não é uma questão confessional defendi-

da pela Igreja Católica, mas é um assunto que a 
todos diz respeito, dado que a vida humana tem 
sempre a mesma dignidade em todas as suas fa-
ses, independentemente das circunstâncias ou 
das condições, quer externas quer internas, que 
a rodeiam. Importa, sim, implementar quanto 
antes a lei dos cuidados paliativos, porque são 
muitos os doentes que na fase terminal da vida 
sofrem atrozmente e desesperados desejam a 
cada instante que a morte lhes bata à porta. Mais 
do que pedir que o matem, pedem que o deixem 
morrer.
É muito interessante registar que em outras 

questões como o aborto, a esquerda radical re-
clamou o direito ao referendo sobre este assun-
to, mas agora que tem maioria na Assembleia da 
República considera que esta não é uma matéria 
referendável. Mas quem deu um mandato ex-
presso aos deputados para decidirem sobre esta 
questão que não é de somenos importância, por-
que é fraturante?
A esquerda radical considera que a morte as-

sistida deve ser regulamentada pelo Parlamen-
to, sem consulta popular, porque entendem que 
estão a representar uma parte maioritária da 
sociedade portuguesa. Como se sabe, durante a 
última campanha eleitoral, este tema não esteve 
em discussão e os portugueses não se pronuncia-
ram com o seu voto sobre esta matéria candente, 
visto que nenhum programa eleitoral de nenhum 
partido se referia a este assunto.
A Santa Sé veio a público afirmar que é neces-

sária uma “cultura dos cuidados paliativos”, em 
mensagem aos organizadores das Jornadas de 
Cuidados Paliativos que vai decorrer a 16 e 17 de 
Março, em Lisboa e Fátima, acrescentando que 
“Falta, ainda, uma verdadeira cultura dos cuida-
dos paliativos, seja a nível mais popular, seja a 
nível político, civil e no mundo da economia”.
Cito para rematar Santo Agostinho: “Nunca é 

lícito matar o outro: ainda que ele o quisesse, 
mesmo se ele o pedisse (…) nem é lícito sequer 
quando o doente já não estivesse em condições 
de sobreviver”.

‘O DOMÍNIO DE ANGOLA’ MOSTRA UM CLÃ PRESIDENCIAL QUE CONTROLA TODO O PAÍS
“Depois de ter chegado ao poder quase por acaso, o patriarca entrega o controlo dos recursos do país ao seu 
círculo mais próximo ao longo de 38 anos; com isto torna-se o chefe todo poderoso de um clã que em pouco 
tempo se tornou muito rico”, lê-se na contracapa do livro escrito pela jornalista francesa Estelle Maussion, que foi 
apresentado na terça-feira em Lisboa. Editado pela Oficina do Livro, o texto de 144 páginas passa em revista os 
38 anos da Presidência de José Eduardo dos Santos e conta como o antigo Presidente acumulou uma conside-
rável fortuna pessoal, ofereceu contratos à sua filha, a empresária Isabel dos Santos, e colocou outro dos seus 
filhos, José Filomeno dos Santos, encarregue da gestão de 5 mil milhões de dólares do Fundo Soberano.
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Zuraida Soares - política e valores

Medo e desistência fo-
ram palavras que 
jamais fizeram parte 

do modo corajoso como Zu-
raida Soares enfrentou a vida. 
Quanto mais a diminuíam e 

desvalorizavam, mais ela se expunha e mais 
crescia o ser humano.
Não é fácil escrever sobre alguém que tanto 

admirávamos nos Açores e que nos deixa pre-
maturamente. Escrevo hoje sobre Zuraida Soa-
res, cuja morte nos deixa a todos depauperados.
Habituei-me a respeitá-la, muito pelo seu sa-

ber enquanto académica - foi brilhante docente 
da Universidade dos Açores nas áreas da Filo-
sofia e das Ciências da Educação - e, sobretu-
do, porque se obrigava à solidariedade, quase 
religiosa, em especial para com as classes mais 
desfavorecidas, de acordo com uma ética social 
onde se incluíam os valores humanos de equi-
dade, lealdade, liberdade e assistência, para 
lá de ideologias, o que a coloca na vanguarda 
do seu tempo. A sua máxima era “reinventar, 
a cada momento, todas as lutas possíveis, em 
nome da dignidade humana e da construção de 
um mundo sem donos”. Diria eu que defendeu 
um mundo que conciliasse a política com as ne-
cessidades da comunidade, sem, contudo, pôr 
em causa as liberdades individuais ou o respei-
to para com as minorias.
Zuraida Soares, mãe de quatro filhos e avó de 

cinco netos, deixou-nos no passado dia 8 de fe-

vereiro, com apenas 67 anos de idade. Levou-
-a a impiedade de uma doença que não perdoa, 
imediatamente após se aposentar. E tinha tan-
to para nos dar.
Era uma mulher de esquerda, mas respeitada 

pelos demais quadrantes ideológicos e parti-
dários, precisamente por, creio, assentar a sua 
atuação política numa moral que todos preza-
mos.
Autonomista convicta e política multifaceta-

da, considerava que a “açorianidade também é 
luta” e que a Autonomia Constitucional açoria-
na é uma “filha dileta da democracia”.
Mulher de causas, encontrou no Bloco de Es-

querda, de que foi fundadora, o fio condutor 
no combate ao aproveitamento e à hipocrisia 
político-partidária. Gerou inimizades - pudera 
não! – sobretudo, nas mentes menores, chegan-
do a contestação às suas prestações ao ponto da 
violência física. Mas medo e desistência foram 
palavras que jamais fizeram parte do modo co-
rajoso como Zuraida Soares enfrentou a vida. 
Quanto mais a diminuíam e desvalorizavam, 
mais ela se expunha e mais crescia o ser hu-
mano. Foi coordenadora do Bloco de Esquerda, 
nos Açores, entre 2004 e 2014, integrou a Mesa 
Nacional do BE até à X Convenção Nacional 
e a Comissão Política Nacional, entre 2014 e 
2016. Eleita deputada à Assembleia Regional 
dos Açores, em 19 de outubro de 2018, e ree-
leita a 14 de outubro de 2012 e a 16 de outubro 
de 2016, Zuraida Soares engrossou a ala mais 
à esquerda na Assembleia, ingressando na casa 
da democracia açoriana já após a presença no 
parlamento do comunista José Eduardo Decq 

Mota, eleito mais cedo, entre 1984 e 1988 e 
depois entre 2000 e 2004, pela coligação CDU 
(PCP/PEV).
A influência à esquerda que a deputada acres-

centou às bancadas do parlamento regional, in-
questionavelmente, veio arejar a democracia na 

Região Autónoma dos Açores, quando o arqui-
pélago padecia da solidão de um bi-partidaris-
mo já quase insuportável, então protagonizado 
pelo PS e PSD. Foi brilhante parlamentar até 20 
de setembro de 2018, sabendo ceder, na oportu-
nidade, o seu assento a um par do partido, sen-
do, na altura,  surpreendentemente aplaudida de 
pé e por unanimidade pelos adversários políti-
cos, que justamente elogiaram a oradora e o ser 
humano. A democracia açoriana chora a cidadã 
e a democrata. Os Açores ficam mais pobres.

JOÃO GAGO
                    DA CÂMARA
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681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

Agências de viagens

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

8770 Bl. Langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

Tel.: 514.499.1624

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

ANTÓNIO RODRIGUES
NATÁLIA SOUSA
Tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
ALGARVE

RENOVAÇÃO
RESIDENCIAL

Tel.: 514-575-9605

RLA RÉNOVATION
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 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

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

www.acaixa.ca

SEGUROS
Doença Grave

Invalidez | Vida
PLANO POUPANÇA

- Reforma

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

Tel.: 514.522.5175

JES RENOVATIONS
JOSÉ SILVA

Companhia portuguesa
especializada em renovações.
ORÇAMENTO GRATUITO

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

MAITRE
EDUARDO DIAS

INFORME-SE NOS NOSSOS
SERVIÇOS DE MONUMENTOS 

INTERIOR 
E EXTERIOR

RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

GILBERTO

Cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

ESPECIALISTA EM
RENOVAÇÕES

LIGEIRAS

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

Agências funerárias

imóveis

Dentista

Contabilista Importadores

Monumentos

Notários

Mercearias

Padarias

Renovações Restaurantes

Seguros / Financeiros

INGREDIENTES: 
500 g grão de bico seco; 1 c. 
de sobremesa + 2 c. de chá 
sal; 1 cebola
1 c. de sopa azeite; 400 g car-
ne de borrego limpa; 200 g 
entremeada de porco magra; 
200 g chouriço de carne alen-
tejano; 1 farinheira; qb hortelã 
fresca; 500 g feijão-verde; 300 
g batatas médias para cozer; 
250 g abóbora limpa
200 g pão alentejano (duro) 
PREPARAÇÃO: 1. De véspe-

RECEITA DO CHEFE RIBEIRO
Cozido de grão

ra, ponha o grão de molho em água temperada com uma colher de sobremesa de sal. A 
água deve ficar cerca de dois dedos acima da superfície do grão. 2. Depois de demolhado, 
esfregue o grão entre as mãos para eliminar o máximo de peles possível. Escorra o grão e 
coloque-o numa panela com a cebola descascada e o azeite. Cubra com água suficiente 
para o cozer e tempere com uma colher de chá de sal. Deixe cozinhar tapado durante cerca 
de 1 hora, ou até o grão estar macio. 3. Ao mesmo tempo, noutra panela ponha a carne de 
borrego, a entremeada, o chouriço e a farinheira. Tempere com o restante sal, junte dois ou 
três pés de hortelã e cubra com água e leve ao lume cerca de 45 minutos, ou até as carnes 
estarem tenras. 4. Entretanto, tire o fio ao feijão-verde e corte-o ao meio, descasque as 
batatas e corte a abóbora em cubos. 5. Retire as carnes da panela, introduza no caldo os 
legumes preparados e deixe cozinhar durante cerca de 20 minutos, até as batatas estarem 
tenras. 6. Corte as carnes em pedaços. Disponha o grão escorrido numa travessa funda e 
por cima coloque as carnes e os legumes escorridos.
7. Fatie o pão, coloque numa terrina e verta sobre ele o caldo de cozedura das carnes e dos 
legumes. Polvilhe com folhas de hortelã.

INFORME-SE 
SOBRE OS

NOSSOS PREÇOS

Mercearias

SERVINDO EM PORTUGUÊS,
INGLÊS E FRANCÊS

PALAVRA CRUZADA

HORIZONTAIS: 1-Usados para carregar água. 4-Nome de 
cada um dos tempos na luta de boxe. 8-Duro, firme, rígido 
(em inglês). 9-Ambiente, espaço, recinto (plural). 10-Unida-
de de medida de resistência elétrica no Sistema Internacio-
nal. 11-Colocar água. 12-Abatida, comovida. 14-Agradeci-
da (plural). 16-Indivíduo dos eslavos. 20-Luís ___, o rei do 
baião. 23-Pequena rua. 25-Gelo (em inglês). 26-Pronome 
indefinido. 27-Fase, estágio. 28-Deste modo, portanto. 
29-Aquilo que se assou. 
VERTICAIS: 1-Arma antiga que apresenta um arco de fle-
chas acoplado. 2-Ato de ler. 3-Grande alegria. 4-Vermelho 
intenso (feminino). 5-Prefixo que indica algo em excesso. 
6-Ato de disparar. 7-Lugar onde as pessoas dormem (plu-
ral). 13-Gíria de internet que indica muitas risadas. 14-Femi-
nino de gigante. 15-Personagem dos desenhos animados 
que é um diabo-da-tasmânia. 17-Ruas (em inglês). 18-Que 
apresenta acefalia (feminino). 19-Personagem gordinho da 
novela Carrossel. 21-Indica uma unidade de menida igual 
a 10 elevado a -9 (plural). 22-Abaixo, inferior. 24-Indivíduo 
muito apegado ao dinheiro.

T.: 514.668.6281

GUIA DO CONSUMIDOR
O GUIA COMERCIAL DA COMUNIDADE PORTUGUESA EM MONTREAL,

UM ESPAÇO INFORMATIVO PARA A VOSSA EMPRESA TODAS AS SEMANAS

INFORME-SE SOBRE OS 
NOSSOS  PREÇOS A

PARTIR DE 40$ 
POR SEMANA

Ideal para um almoço de fim-de-semana em família, o cozido de grão é uma refeição recon-
fortante e nutritiva, e cheia de sabores tipicamente portugueses.
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EMPREGOS NECROLOGIAEMPREGOS

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 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

PEQUENOS ANÚNCIOS
UMA ESCOLHA CERTA | TEL.: 514-299-1593

EMPREGOS

Precisa-se de um padeiro a tempo
inteiro ou parcial, com ou sem 

experiência. 514-843-6668

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?

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

A trabalhar connosco, você beneficiará de:
● Um salário vantajoso (gorjetas e bónus);
● Seguros de saúde e odontológico;
● Um plano de poupança (3% empregado, 6% emprega-
dor 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.

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;

Você se reconhece? Se assim for, envie-nos a sua can-
didatura 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@mountroyalclub.com
Agradecemos a todos os candidatos pelo interesse, mas 
apenas os selecionados serão contactados.
● Data de término do concurso: 29 de fevereiro de 2020

LE CLUB MONT ROYAL

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

EMPREGOSVENDE-SE

SERVIÇOS

RESTAURANTE ALDEA
Precisa-se de cozinheiro ou cozinheira

a tempo inteiro. 514-843-6464

MA POULE MOUILLÉE
Precisa-se de pessoas para trabalhar na caixa com 

ou sem experiência. 
514-522-5175

Linhas da mão e cartas. Vidente
com dons naturais. Resolve os
seus problemas sem voodoo.

Rosa: 514-893-8213

Homem de 51 anos que festejou o seu aniversário a 
semana passada, responsável, trabalhador, sozinho 
e sem problemas, está à procura de uma senhora 
com a mesma idade e gostaria de fazer uma vida a 
dois. 

514-267-6528

ENCONTROS

Precisa-se de caixeiro/a a tempo parcial
Enviar o seu CV para janis@schwartzdeli.com

ou deixar o CV
no 3895 Boul. St-Laurent.

† ISABEL NUNES FURTADO
1932 – 2020

É com grande pesar, que a 
família vem por este meio 
informar o falecimento em 
Montreal, no passado dia 4 
de fevereiro de 2020, com 
87 anos de idade, de Isabel 
de Lurdes Nunes, natural de 
Marmelete, Portimão, esposa 
de José Nunes.
Ela deixa na dor o seu es-
poso José Nunes, as/o seus 
filhas/o Marianela (Luís), 
Fabrício e Stella (Sam), o/
as neto/as Stéphanie, David, 
Chloé e Cali, os/as bisnetos/
as, a irmã Helena, assim 
como sobrinhos/as, primos/as, restantes familiares e 
amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc 
10300 Boul. Pie-IX, Montréal-Nord
Tel.: 514-727-2847 www.magnuspoirier.com
António Rodrigues
cell. 514-918-1848
O velório teve lugar no sábado 8 de fevereiro de 2020, 
das 17h às 22h, e domingo de manhã a partir das 10h. 
A liturgia de corpo presente teve lugar no domingo 9 de 
fevereiro de 2020, às 11h na Capela do Complexo fu-
nerário. Foi sepultada em cripta no Mausoléu Portas do 
Paraíso do Cemitério de Laval. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que, de qualquer 
forma, se lhes associem neste momento de dor. A todos 
o nosso obrigado pelo vosso conforto. Bem-haja.

† AMÉLIA DE AMARAL
1929–2020

Faleceu em Montreal 6 fevereiro 
2020 com a idade de 90 anos a 
senhora Amélia de Amaral, es-
posa do já falecido Manuel de 
Sousa, natural da Povoação, 
São Miguel, Açores. Deixa na dor 
seus filhos/as Helena (António de 
Melo), Carlos Alberto (Manuela 
Medeiros), Ezequiel (Berta Sou-
sa), Angelo (Zélia Sousa). Seus 
netos/a e 2 bisnetos, familiares e 
amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
3254, rua de Bellechasse, Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral foi terça-feira 11 fevereiro às 10h na igreja 
Santa Cruz. Foi sepultada no cemitério Notre-Dame-
-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que será no dia 13 de fevereiro de 2020 
às 18h na igreja Santa Cruz. A família vem por este meio 
agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associem na dor. Bem-Haja.

RÉNOVATION LISBONNE
Precisa-se de pessoas para trabalhar 

em renovações com ou sem experiência.
514.593.6649

† MARIA EMILIA GOMES
DA CRUZ NETO

1936-2020
Faleceu em Montreal, no dia 4 de 
fevereiro de 2020, com 83 anos 
de idade, Senhora Maria Emília 
Gomes Da Cruz Neto natural de 
Marinha Grande, Leiria, Portu-
gal, esposa do já falecido Senhor 
Adriano Gomes Moleirinho. Deixa 
na dor sua filha Anabela (António 
Viães), seu filho Paulo, seus ne-
tos Kevin, Timothy, Jeffrey (Nancy 
Oliveri), cunhado/a, sobrinhos/as, 
familíares e amigos.

Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
514-277-7778
Pedro Alves

O funeral de corpo presente teve lugar sexta-feira 7 de 
fevereiro de 2020 às 9h30 na Igreja Santa Cruz e foi 
sepultada no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associam na 
dor. Bem-hajam

NECROLOGIA

† EDUÍNO JORGE
DA SILVA SOUSA

Faleceu em Montreal 8 fevereiro 2020 com a idade de 
64 anos o senhor Eduíno Jorge da Silva Sousa, natu-
ral da Matriz, Cidade da Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores. Deixa na dor sua esposa Maria Leonor Miguel, 
sua filha Sandra, suas irmãs, cunhados/as, sobrinhos/as 
familiares e amigos.
Serviços fúnebres:
Alfred Dallaire | MEMORIA
1120, Jean-Talon, Montreal
514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 13 fevereiro 
das 14h às 17h e das 19h às 22h, sexta-feira das 8h30 
às 9h30, seguindo-se o serviço funebre às 10h na igreja 
Santa Cruz. Será sepultado em cripta no Mausoléu St-
-Martin. 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.

Precisa-se de uma senhora para fazer limpeza 
ligeiras e ajudar na higiene pessoal. 

De segunda-feira a sábado. 
514-737-6411

TERRASSEMENT
TERRA-NOVA

Empresa em expansão, oferece vários
empregos: instalador de “pavé” e parede e

operador de escavadora com licença
de condução de classe 1 ou 3.

Salário competitivo.
ROBERTO: 514-992-1586
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 P J V E D
1-Liverpool 73 25 24 1 0
2-Man. City 51 25 16 3 6
3-Leicester City 49 25 15 4 6
4-Chelsea 41 25 12 5 8
5-Sheffield United 39 26 10 9 7
6-Tottenham 37 25 10 7 8
7-Everton 36 26 10 6 10
8-Man. United 35 25 9 8 8
9-Wolverhampton 35 25 8 11 6
10-Arsenal 31 25 6 13 6
11-Burnley 31 25 9 4 12
12-Newcastle 31 25 8 7 10
13-Southampton 31 25 9 4 12
14-Crystal Palace 30 26 7 9 10
15-B&H Albion 27 26 6 9 11
16- Bournemouth 26 26 7 5 14
17-Aston Villa 25 25 7 4 14
18-West Ham 24 25 6 6 13
19-Watford 24 26 5 9 12
20-Norwich City 18 25 4 6 15

Inglaterra
Premier League

CLASSIFICAÇÃO DO PRINCIPAIS CAMPEONATOS

 P J V E D
1-Juventus 54 23 17 3 3
2-Internazionale 54 23 16 6 1
3-Lazio 53 23 16 5 2
4-Atalanta 42 23 12 6 5
5-Roma 39 23 11 6 6
6-Hellas Verona 34 23 9 7 7
7-Bologna 33 23 9 6 8
8-Milan 32 23 9 5 9
9-Cagliari 32 23 8 8 7
10-Parma 32 23 9 5 9
11-Napoli 30 23 8 6 9
12-Sassuolo 29 23 8 5 10
13-Torino 27 23 8 3 12
14-Fiorentina 25 23 6 7 10
15-Udinese 25 23 7 4 12
16-Sampdoria 23 23 6 5 12
17-Lecce 22 23 5 7 11
18-Genoa 19 23 4 7 12
19-Brescia 16 23 4 4 15
20-SPAL 2013 15 23 4 3 16

 P J V E D
1-Paris SG 61 24 20 1 3
2-Marseille 49 24 14 7 3
3-Rennes 41 24 12 5 7
4-Lille 40 24 12 4 8
5-Montpellier 37 24 10 7 7
6-Strasbourg 36 24 11 3 10
7-Monaco 35 24 10 5 9
8-Bordeaux 34 24 9 7 8
9-Lyon 33 24 9 6 9
10-Stade de Reims 33 24 8 9 7
11-Nice 33 24 9 6 9
12-Nantes 33 24 10 3 11
13-Brest 30 24 7 9 8
14-Angers 30 24 8 6 10
15-Saint-Étienne 28 24 8 4 12
16-Metz 27 24 6 9 9
17-Dijon 25 24 6 7 11
18-Nimes 24 24 6 6 12
19-Amiens 20 24 4 8 12
20-Toulouse 13 24 3 4 17

Itália
Serie A

França
Ligue 1

 P J V E D
1-Real Madrid 52 23 15 7 1
2-Barcelona 49 23 15 4 4
3-Getafe 42 23 12 6 5
4-Atlético Madrid 39 23 10 9 4
5-Sevilla 39 23 11 6 6
6-Real Sociedad 37 23 11 4 8
7-Valencia 37 23 10 7 6
8-Villarreal 35 23 10 5 8
9-Athletic 31 23 7 10 6
10-Granada 30 23 9 3 11
11-Levante 29 23 9 2 12
12-Osasuna 28 23 6 10 7
13-Real Betis 28 23 7 7 9
14-Alavés 27 23 7 6 10
15-Valladolid 26 23 5 11 7
16-Eibar 24 23 6 6 11
17-Celta de Vigo 20 23 4 8 11
18-Leganés 18 23 4 6 13
19-Mallorca 18 23 5 3 15
20-Espanyol 18 23 4 6 13

Espanha
Liga BBVA

 P J V E D
1-1º de Agosto 38 16 12 2 2
2-Petro de Luanda 37 16 11 4 1
3-Bravos do Maquis 31 18 9 4 5
4-Ac. Lobito 28 16 8 4 4
5-Rec. Libolo 27 18 8 3 7
6-Interclube 27 18 7 6 5
7-Desp. Huíla 26 16 7 5 4
8-W. Benguela 25 18 6 7 5
9-S. Esperança 21 17 5 6 6
10-Sp. Cabinda 17 16 4 5 7
11-R. Caála 16 17 4 4 9
12-C. Cubango 15 17 3 6 8
13-F. Huambo 15 18 3 6 9
14-P. Sambizanga 14 17 4 2 11
15-Santa Rita 12 18 2 6 10
16-1º Maio Benguela 0 0 0 0 0

Liga do Angola

Coisas do Corisco
José de Sousa
Eu fiquei “menente” com os doutores que foram cria-

dos e apresentados pelo jornal que tão generosamente 
me acolhe no seu seio, a doutora Anglade e o doutor 
Cusson, só nós, portugueses, p’ra doutorar alguém. 
Portanto os jornais do Quebeque não dão títulos a es-
tes candidatos, estranho! Os dois estão a  tentar ser 
chefes do Partido Liberal do Quebeque. Outro dia na 
Rádio Centre-Ville também uma cantadora que estava 
a tentar vender a sua salada acompanhada pela sua, 
como dizer, promotora, saiu talvez sem querer com a 
doutora folana de tal, falando da promotora, foi so uma 
vez mas dei pra ver que nos portugueses, gostamos 
muito de ter titulos, o resto nao importa. Esta fulana de 
tal esteve num outro dia falar na mesma Rádio Centre-
-Ville, falar tanto bem da sua pessoa, era um tal re-
ceber prendas por tudo quanto e sítio, mas como se 
costuma dizer, santos em casa não fazem milagres. Na 
final do Super Bowl, estava um quebequense, que este 

sim, é Médico diplomado da McGill,mas todos falam do 
Laurent Duvernay-Tardif. Os políticos estão na políti-
ca por, interesses pessoais, na maioria deles não têm 
uma mínima ideia do ministério que representam, e o 
caso do ministro da imigração, que não consegue res-
ponder a um jornalista a uma pregunta simples. Claro 
que não, nem sabe o que é ser imigrante, o que não 
é nada mal, mas se soubesse, ajudava. O meu ami-
go Luís, que é imigrante desde 1980, contou-me que 
quando em 1980 andava à procura de apartamento, ao 
passar no canto da Jean Talon e Christophe-Colomb 
viu Residências, e lá entrou sem ler o resto.  Perguntou 
se tinha apartamentos livres, a senhora que estava lá 
de serviço lhe respondeu que não seria bom p’rá saúde 
dele e da esposa, alugar nem sequer um quarto nes-
te prédio, era e é uma residência funerária, como se 
chamava nos anos oitenta, e o sempre elegantissimo 
Eduíno não era ainda o vendedor desta empresa. É 
também isto ser imigrante e não saber a língua. Claro 
que, hoje muitos de nós falamos bem francês e alguns 
em inglês, mas no tempo era difícil. 

Árbitros estrangeiros? Presidente
da AF do Porto responde ao Benfica
Lourenço Pinto expressou-se, esta terça-

-feira, contra o pedido apresentado 
pelo Benfica após a derrota no Clás-

sico com o FC Porto, para que apenas 
árbitros estrangeiros apitassem os seus 
encontros até ao final da presente tem-
porada.
Em declarações prestadas à Rádio Renas-

cença, o presidente da Associação do Futebol do 
Porto disse acreditar que o clube da Luz deixou 
que a “emoção” levasse a melhor sobre a “ra-
zão”, e que nada teve a ver com o desempenho 
de Artur Soares Dias. “Como árbitro é de elite, 
respeitado, e não é qualquer palavra que o vai 

afetar. Os estrangeiros estão na ordem do dia e, 
com isto, está a desvalorizar-se aquilo que é por-
tuguês. As pessoas irão arrepiar caminho no que 

disseram, pois sabem que, em Portugal, a 
arbitragem é muitíssimo boa”, afirmou. 
“É difícil encontrar a paz em competições, 
porque o desporto hoje está muito profis-
sionalizado. É um produto muito caro e 

que atingiu metas materiais extraordinárias. A 
componente desportiva está à parte. Vê-se mais 
uma competição materialista do que desportiva. 
E isso gera emoções demasiadas. Tem de encon-
trar-se a compreensão e pensar que o futebol é 
apenas um jogo”, completou.

“Queremos chegar a final da Taça de Portugal”

Sérgio Conceição anteviu, esta terça-fei-
ra, em conferência de imprensa, o duelo 
da segunda mão da meia-final da Taça 

de Portugal, com o Académico de Viseu, sem 
esquecer o triunfo no Clássico do Dragão. O 
treinador do FC Porto defendeu que a vitória 
sobre o Benfica foi justa... como tem sido nos 
últimos anos.

Estratégia para o 
jogo: Preparámos o 
jogo da melhor forma 
possível para vencer e 
estar presente na final 
da Taça de Portugal. É o 
nosso objetivo. 
Gestão a pensar no 

calendário: Será como 
fazemos sempre. Vamos ver o estado físico dos 
jogadores que jogaram o último jogo, e quem es-
tiver a 100%, vai iniciar o jogo. O mais impor-
tante é o jogo de amanhã.
Jogo especial: É sempre especial jogar finais, 

fazer um trajeto que nos permita estar nesses 
momentos de grande decisão. Queremos muito 
estar, mais uma vez, na final da Taça de Portugal. 
Já o fiz representando dois clubes diferentes, é 
um jogo fantástico, que fecha a época desportiva 
das competições internas de forma espetacular. 

Vamos lutar por sermos mais felizes do que no 
último ano.
Bruno Lage falou da agressividade do FC 

Porto: Não tenho que comentar palavras do trei-
nador adversário. São situações onde o Bruno 
Lage tem que se defender de uma comunicação 
tremendamente agressiva, de um movimento 
que teve em direção ao Grimaldo a dar-lhe in-
dicações dentro do campo. Foi um movimento 
que apreciei. Eu, na Académica, por pisar a linha 
lateral no antigo estádio dos Barreiros, fui ex-
pulso (...). No ano passado, disse que os árbitros 
deviam ser protegidos. Isto acontece, normal-
mente, quando o Benfica não se sente satisfeito. 
Estamos habituados a superiorizar-nos ao Ben-
fica, foi o que aconteceu. Não temos que pedir 
desculpa por ganhar ao Benfica. O Benfica tem 
tido um mérito incrível no trajeto no campeona-
to nacional e na Taça de Portugal. Contra nós, 
temos sido mais fortes.
Papel de Sérgio Oliveira no Clássico: O duplo 

pivot esteve mais contido na Luz, aqui promove-
mos essas infiltrações, com um jogador como o 
Sérgio, que remata bem, que tem qualidade no 
início de construção, porque é tecnicamente evo-
luído. Mas falar do Sérgio seria desvalorizar o 
trabalho da equipa, que esteve a um nível altís-
simo.

PALMEIRAS BEM TENTOU, MAS ‘ASSUSTOU-SE’ COM O ORDENADO DE HULK
O Palmeiras está no mercado em busca de uma nova opção para a frente do ataque, e tentou aprovei-
tar a incerteza que se vive no futebol chinês, fruto do surto do coronavírus, para avançar para a contra-
tação de Hulk. A notícia é adiantada, esta terça-feira, pelo portal brasileiro UOL Esporte, que sublinha 
que, no entanto, o negócio rapidamente caiu por terra, especialmente, por motivos de ordem financeira. 
O emblema paulista terá entrado em contacto com o internacional brasileiro, tendo desistido após tomar 
conhecimento do ordenado que este aufere no Shanghai SIPG, na ordem dos 23,4 milhões de euros.
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1-Benfica 54 20 18 0 2 49 11
2-FC Porto 50 20 16 2 2 44 14
3-Sporting 35 20 11 2 7 31 22
4-SC Braga 34 20 10 4 6 32 23
5-FC Famalicão 32 20 9 5 6 33 36
6-Rio Ave 32 20 9 5 6 28 20
7-Boavista 28 20 7 7 6 17 17
8-V. Guimarães 28 20 7 7 6 33 22
9-V. Setúbal 26 20 6 8 6 14 21
10-Santa Clara 26 20 7 5 8 16 21
11-CD Tondela 24 20 6 6 8 18 24
12-Gil Vicente 23 20 5 8 7 21 26
13-Moreirense 22 20 5 7 8 28 29
14-Marítimo 21 20 4 9 7 18 27
15-Belenenses SAD 18 20 5 3 12 16 37
16-P. Ferreira 16 20 4 4 12 12 27
17-Portimonense 14 20 2 8 10 14 29
18-CD Aves 12 20 4 0 16 21 39

  PTS  J  V E D GM   GS

07/02 P. Ferreira 0-1 Boavista
08/02 FC Famalicão 0-7 Guimarães
  Belenenses 0-2 Santa Clara
  SC Braga 2-2 Gil Vicente
  FC Porto 3-2 Benfica
09/02 CD Tondela 0-0 Marítimo
  Moreirense 1-1 V. Setúbal
  Sporting 2-1 Portimonense
  CD Aves 0-4 Rio Ave

20ª JORNADA
08/02 CD Mafra 1-1 Nacional
  CD Cova Piedade 2-2 FC Penafiel
  Leixões 1-0 Varzim
  Académico de Viseu 0-1 Feirense
09/02 UD Oliveirense 5-0 Benfica B
  Vilafranquense 1-0 SC Covilhã
  GD Chaves 1-2 Académica OAF
  FC Porto B 1-1 Farense
  Estoril Praia 4-1 Casa Pia

14/02 V. Setúbal 15:30 Gil Vicente
15/02 Portimonense 10:30 Moreirense
  Santa Clara 10:30 CD Tondela
  Benfica 13:00 SC Braga
  Rio Ave 15:30 Sporting
16/02 Marítimo 10:00 Paços de Ferreira
  Boavista 10:00 Belenenses SAD
  V. Guimarães 12:30 FC Porto
  FC Famalicão 15:00 CD Aves

  P J V E D GM GS

21ª JORNADA
15/02 Académica OAF 6:00 CD Mafra
  Varzim 10:00 Estoril Praia
  Nacional 10:00 Vilafranquense
  Feirense 12:15 Leixões
16/02 Casa Pia 6:15 FC Porto B
  Benfica B 10:00 CD Cova Piedade
  SC Covilhã 10:00 Académico de Viseu
  Farense 12:15 UD Oliveirense
17/02 FC Penafiel 14:45 GD Chaves

1-Nacional 40 20 11 7 2 26 13
2-Farense 38 20 12 2 6 25 19
3-CD Mafra 35 20 9 8 3 31 21
4-Estoril Praia 34 20 11 1 8 31 21
5-Académica OAF 31 20 9 4 7 31 24
6-SC Covilhã 31 20 9 4 7 28 22
7-Feirense 30 20 7 9 4 22 17
8-Leixões 28 20 7 7 6 21 20
9-Académico de Viseu 27 20 7 6 7 17 20
10-Varzim 27 20 7 6 7 24 28
11-GD Chaves 27 20 8 3 9 22 23
12-FC Penafiel 26 20 6 8 6 22 19
13-UD Oliveirense 25 20 7 4 9 30 25
14-FC Porto B 25 20 6 7 7 28 29
15-Benfica B 24 20 6 6 8 27 30
16-Vilafranquense 21 20 5 6 9 23 33
17-CD Cova Piedade 13 20 3 4 13 16 36
18-Casa Pia 10 20 2 4 14 16 40

Taça de Portugal
MEIAS-FINAIS

20ª JORNADA 21ª JORNADA

MELHOR MARCADOR
JOGADOR J G
1-Carlos Vinícius [Benfica] 18 14
2-Pizzi [Benfica] 20 12
3-Paulinho [SC Braga] 16 9

 1ª Mão 2ª Mão
Benfica - FC Famalicão     3-2 11/02  15:45 
A. de Viseu-FC Porto     1-1 12/02  20:45

Sporting regressa às vitórias 
e sobe ao pódio do campeonato
Entre uma manifestação a exigir a demis-

são do presidente Frederico Varandas no 
exterior do Estádio José Alvalade e um pú-
blico frio e descrente nas bancadas, o Spor-
ting conseguiu regressar aos triunfos no cam-
peonato, batendo o Portimonense por 2-1. A 
equipa de Silas esteve em desvantagem, mas 
conseguiu dar a volta ao resultado e subiu ao 
terceiro lugar da classificação.

No meio deste clima de constante instabilida-
de, os “leões” acabaram por ser felizes na 20.ª 
ronda da Liga. Para beneficiar dos desaires do 
Sp.Braga (empate caseiro com o Gil Vicente a 
duas bolas) e do Famalicão (goleado em casa 
pelo Vitória de Guimarães, por 7-0), os lisboetas 
estavam obrigados a derrotar a turma algarvia, 
desesperada por pontos para a sobrevivência no 
primeiro escalão. O silêncio sepulcral nas banca-
das nos minutos iniciais do encontro contagiou 
os jogadores sportinguistas. Entraram tímidos na 
partida, sem agressividade, assistindo com pas-
sividade ao adversário a instalar-se no seu meio-
-campo. Com o recém-chegado reforço Sporar 
a estrear-se a titular na frente atacante, a equi-
pa “leonina” demorou quase metade do jogo a 
assentar o seu futebol. Os lances de perigo dos 
lisboetas foram escassos no primeiro tempo e 
sempre na sequência de lances de bola parada.
Um deles acabou por originar um golo brilhante 

ao defesa central Mathieu, na cobrança de um 
livre direto, à passagem da meia-hora. A bola en-
trou com velocidade junto ao poste direito, sem 
qualquer hipótese de defesa para o guarda-redes 
japonês Gonda. Antes, já um cabeceamento de 
Battaglia, após um canto, testou os reflexos do 
dono das redes portimonenses, logo aos 3’.
Pelo meio, as frias bancadas ainda ficaram mais 

geladas quando os algarvios chegaram à vanta-

gem no marcador, na primeira vez que criaram 
perigo. Num lance bem desenhado e melhor fi-
nalizado, Dener circulou com a bola em zona 
frontal, assistiu o veterano Jackson Martínez e 
o exavançado do FC Porto fez recordar os me-
lhores momentos da sua carreira. Tirou Neto da 
frente e rematou colocado à meia-volta, com a 
bola ainda a ser desviada pelos dedos de Maxi-
miano para o ferro, antes de caprichosamente 

entrar.
PROTESTOS CONTRA VARANDAS
O empate ao intervalo não agradava aos do-

nos da casa, que regressaram para o segundo 
tempo com uma alteração. Silas desmontou o 
seu habitual sistema de três centrais, fazendo 
sair Neto e chamando Jovane para reforçar 
o ataque. A equipa ganhou mais equilíbrio e 
criatividade a partir dos 60’ quando Plata ren-
deu Camacho.
Seis minutos depois, um dos dois únicos er-

ros defensivos do Portimonense esteve muito 
perto de dar golo, mas Vietto isolado perante 

Gonda, acabou por permitir a defesa do seu ad-
versário.
Mas aos 72’ o guarda-redes dos algarvios se-

ria impotente para evitar o autogolo de Jadson. 
Após um cruzamento de Acuña e um cabecea-
mento de Jovane, o defesa brasileiro foi infeliz 
na tentativa de corte. O mais difícil estava feito, 
com o Sporting a passar para a frente do marca-
dor. O Portimonense teve de arriscar mais, mas 
também abriu espaço na sua retaguarda, apro-
veitado pelos “leões” para criarem muito perigo 
em várias transições ofensivas. O terceiro golo 
rondou a baliza do Portimonense, mas Gonda e o 
poste (Wendel, aos 89’) acabaram por evitar um 
resultado mais desnivelado. 
O público saiu de Alvalade menos tenso, mas a 

contestação a Frederico Varandas está para du-
rar. Pouco antes do início da partida, a demissão 
do presidente foi exigida por cerca de três mil 
adeptos, concentrados no exterior do estádio. 
Uma manifestação organizada que cresceu após 
o final do derby com o Benfica em futsal (2-0 
para os “leões”), quando muitos elementos das 
claques se juntaram aos insatisfeitos. Protestos 
que se transformaram em agressões ao vogal da 
direção Miguel Afonso e sua filha, e tentativas 
de agressão ao vice-presidente Filipe Osório 
Castro.

SPORTING EXPLICA LESÃO DE MATHIEU
O plantel do Sporting regressou, esta terça-feira, à Academia de Alcochete, onde deu início aos traba-
lhos de preparação tendo em vista o encontro do próximo sábado, com o Rio Ave, referente à 21.ª jor-
nada do campeonato nacional. A principal nota de destaque vai para a ausência de Jérémy Mathieu, 
que foi substituído por Idrissa Doumbia à passagem dos 77 minutos do encontro do passado fim de 
semana, com o Portimonense. Em nota publicada nas plataformas oficiais, o conjunto leonino informa 
que o internacional francês “está entregue ao departamento médico com uma tendinopatia no aquiles 
direito”.O jogador de 36 anos é, assim, dúvida nas contas de Jorge Silas para a visita a Vila do Conde.
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O Jornal A Voz de Por-
tugal foi conhecer 
melhor o jovem em-

presário Bryan Sá Pimentel 
nascido e criado em Mon-
treal filho de pais Açorianos, 

licenciado em Ciências Públicas na Universi-
dade de Concordia. Treinador e proprietário 
do Fullbody Athletics Academia de Atletismo 
de corpo inteiro situado 922 Cunard, em La-
val.
O seu objetivo na vida é educar e inspirar os 

outros a serem a melhor versão de si mesmo tan-
to física quanto mentalmente, ir buscar a saúde 
e o condicionamento físico em todos os níveis 
do corpo e da alma. Bryan está integrado com 
a forma como o mundo funciona e acredita que 
quando as pessoas trabalham todas juntas podem 
realizar grandes coisas.
O Bryan tem uma missão mais de que tudo. 

Bryan teve a oportunidade de trabalhar nas di-
ferentes favelas do Rio de Janeiro. Trabalhou ao 
lado de uma organização chamada “Community 
in Action”, uma organização não governamental 
(ONG), sem fins lucrativos, criada em 2004, fun-
damentada em três princípios gerais:
1- A mudança na comunidade realmente come-

ça de zero: - pessoas ajudando a pessoas, vizi-
nhos ajudando a vizinhos, comunidade ajudando 

a comunidade.
2- Perspetivas únicas e habilidades de fora da 

favela ajudando e facilitar o desenvolvimento da 
comunidade.
3- Uma estrutura administrativa bem organiza-

da que inclua estratégias de curto e longo prazo 
é a chave para desenvolvimento sustentável da 
comunidade. 

Para apoiar esta organização a Fullbody Athle-
tics oferece 10% dos ganhos mensais à Comuni-
dade em Ação. Com o apoio de todos nós sere-
mos capazes de sustentar essa causa e dar uma 
oportunidade a crianças e pessoas que de outra 
forma não teriam essa oportunidade.
Bryan criou um site para ajudar pessoas de to-

das as idades em áreas como nutrição, treino físi-
co e crescimento profissional. Todas as informa-
ções no site são cientificamente precisas quando 
possível e derivada da experiência pessoal.

Quais são os planos de treino na Academia 
que acredita que para obter os melhores re-
sultados possíveis? Bryan nos explicou que 
cada plano de treino deve ser exclusivo e adap-
tados às necessidades de cada pessoa. Por esse 
motivo fornecemos um plano de ação sólido que 
terá como alvo suas fraquezas e pontos fortes, 
mantendo-o intenso e divertido. Nesta secção de 
treino fornecemos diversos planos de treino para 
o atleta iniciante e para o atleta avançado. Os 
Planos de Nutrição: todos nós queremos perder 
peso, mas como podemos perder peso enquanto 
comemos os alimentos que gostamos de comer? 
Nesta secção fornecemos planos de dieta perso-
nalizada de acordo com os alimentos que você 
desfruta, alem de fornecer exemplos deliciosos e 
receitas saudáveis e rápidas. 
Todos os nossos Pacotes na Academia vêm com 

uma consulta gratuita; temos vários diferentes 
pacotes para homens e mulheres. Começamos 
com um primeiro encontro de avaliação, seguin-
do um plano de nutrição e formação juntando 
atuação e monitorização. Depois falamos dos 
diferentes pacotes: Plano de exercício persona-
lizado, Plano de dieta personalizado, Plano de 
Exercício.
Foi um prazer conhecer o jovem Bryan. O 

Bryan deseja que todos aprendam e cresçam jun-
to com ele durante esta aventura estando sempre 
disponível para algum conselho.

FRANCISCA REIS

Bryan Sá Pimentel com uma Missão

“JORGE JESUS É MEU AMIGO E UM DOS MELHORES TREINADORES DO MUNDO”
Oficialmente confirmado como reforço do Arsenal para a segunda metade da presente temporada, Pablo 
Marí recebeu, esta terça-feira, rasgados elogios por parte de David Luiz, seu novo companheiro de equipa 
no Emirates. O antigo jogador do Benfica considera o defesa-central espanhol “um grande jogador”, e não 
esqueceu o papel que Jorge Jesus teve no seu desenvolvimento no último ano ao serviço do Flamengo. 
“Para mim, foi um prazer ver o Pablo a jogar tão bem no Brasil. Espero que nos possa ajudar. Ele esteve 
muito bem sob as ordens de Jorge Jesus”, comentou o internacional brasileiro, em declarações reproduzi-
das pelo portal Goal.


