
Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606
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“Estou a rEcupErar bEm E
EspEro podEr atuar até
maio”, afirma salvador

TempesTade afeTa monTreal

Neve, aguaceiros, chuva gela-
da, é uma mistura de preci-

pitações que afetaram e afetarão 
a grande região de quebec até 
quarta-feira. Devido às condições 
climáticas, a maioria das escolas 
da área fechou na terça-feira pas-
sada.
A Environment Canada emitiu um 

aviso de tempestade de inverno, 
particularmente nas regiões Chau-
dière-Appalaches e Capitale-Natio-
nale. Cuidado também é colocado 
na estrada para motoristas. Várias 
artérias estão cobertas de neve e a 
visibilidade é reduzida. O vento po-

derá ser intenso resultando em con-
dições difíceis para o trânsito.

condições da estrada
O porta-voz do Ministério dos 

Transportes, Guillaume Paradis, 
diz que as equipas de manutenção 
da estrada se adaptarão às mudan-
ças climatéricas para manter a es-
trada clara. À tarde, as temperaturas 
excedem o ponto de congelamento, 
transformando a neve em chuva 
em algumas áreas. As temperaturas 
acabarão por cair abaixo do conge-
lamento durante a noite, causando 
um novo episódio de neve.

voos cancelados
No Aeroporto Jean Lesage, todos 

os voos da Air Canada, West Jet 
e Pascan Aviation para Montreal, 
Toronto, Sept-Îles e Mont-Joli fo-
ram cancelados. Os vôos em dire-
ção ao sul estão sendo mantidos 
por enquanto.

escolas fechadas
No início da manhã de terça, as 

condições climáticas levaram os 
diretores da escola a dar encer-
ramento das mesmas levando os 
alunos a ficarem em casa por ra-
zões de segurança.
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as contradiçõEs humanas,
rasto no tEmpo do

subjEtivismo pEssoal

A diferença entre desastres naturais e as obras da maldade huma-
na. Aos primeiros se responde com melhores estudos e gestos 

de solidariedade mas a cura do mal que destila os corações endu-
recidos e dobrados sobre si próprios ou servos de valores endeu-
sados, está nas mãos das vítimas. Nos segundos é na especulação 
sobre cidadãos e autoridades, que surge uma cultura que valoriza 
a história humana e o tecido delicado e complexo das relações in-
terpessoais. 
O movimento da democracia encontra resistências à sua atuação por 

parte de algumas  autoridades e cidadãos, quando os resultados não re-
sultam de acordo com a sua imagem. As maiorias para formar governo 
nunca responderam à esperança numa vida melhor para os trabalhado-
res e do povo, oculta as contradições humanas e espalha a ilusão entre 
os cidadãos de Portugal e no mundo.
Hoje o Estado de Portugal emana um imenso poder, que valoriza todos 

os cidadãos de Portugal e não a subjetividade de uma elite que só tem 
o desejo de encontrar a sua satisfação, ficando a nu a desumanidade 
praticada que nos anos anteriores feriu o espírito da comunidade e do 
País e exemplos todos têm na memória, porque a fraqueza alimenta a 
força para que a força esmague a fraqueza
É preciso olhar e ponderar a diferença entre todas as forças que 

apoiam o Governo, que brotam um poder que humaniza entre as tramas 
e problemas a resolver e de modo singular sem «Crucificados». Num 
ponto os opositores concordam «o Partido Comunista Português» pela 
humanidade das suas propostas que a sua presença desencadeia por 
contemplar a raiz mais funda de uma vida melhor para os trabalhadores 
e para todos os cidadãos é uma mais-valia. A sua postura clara junto 
dos empresários e Governo revela a capacidade de resolver problemas 
a médio e longo prazo, que leve em conta um crescimento da produção 
real, responsável e duradouro, sendo uma mais- valia para a sociedade 
e todo o País. Ainda no apoio ao Governo o Bloco de Esquerda é efi-
ciente numa estratégia, consentânea com o dinamismo do desenvolvi-
mento que desencadeia. O PSD atingiu um pico de desumanidade com 
Passos Coelho e Paulo Portas - Cristas do CDS. O rescaldo dos seus 
programas e a mudança de líderes não dissipa a matriz na escalada 
do sofrimento humano dos desafortunados, alimentada por ideologias 
seculares contra cruzadas na democracia. Os confrontos indiretos de 
grupos de elite registam-se nas crises conhecidas: mas sem crise para 
as elites, que conseguem mais valor económico e assim por diante.
O alcance das ações políticas mais eficazes em cada momento da vida 

política do PSD e CDS, têm como objetivo na comunicação social al-
cançar um impacto mediático significativo, que de forma consciente os 
media operam para apagar e marginalizar as outras importantes forças 
políticas, mostrando-as apenas num interesse esporádico e sempre por 
razões de especulação dos princípios e contradições humanas.
Creio que poucos cidadãos duvidarão do facto de que hoje, por di-

versas razões, é mais provável que o povo respeite melhor as leis e o 
comportamento social do que no passado e os parceiros de Governo 
não perdem o seu projeto de sociedade e os portugueses aproveitam um 
conjunto de capacidades estratégicas . Tudo isto explica o porquê do 
Governo minoritário do Partido Socialista, ter de se ajustar a uma base 
de apoio alargada, que representa uma combinação de força e acordos 
tácitos que permitem mais ou menos alimentar a economia, as empre-
sas e o próprio trabalhador. Sustenta o desenvolvimento  de práticas 
competitivas e justas, que são um fator – chave para o desenvolvimento 
e competitividade da economia de Portugal.

o novo psd 

A eleição de rui 
rio vem alte-

rar o panorama po-
lítico em portugal, 
já que o primeiro-

-ministro até agora riu-se com o 
que se passava com a oposição, mas 
este tempo já pertence ao passado, 
porque o papão do passos coelho 
já se foi e as desculpas que a frente 
esquerda recorria sistematicamen-
te deixam de existir.
O novo líder do PSD tem a grande 

missão da oposição à direita do PS e 
mostrar que há outro caminho para 
Portugal, crescer mais tal como os 
países que saíram do resgaste como 
o nosso país e o percurso daqui para 
a frente para ganhar as eleições em 
2019 será muito complicado e cheio 
de obstáculos do que esta corrida que 
se pode considerar umas primárias, 
dado que terá de convencer os por-
tugueses que com ele o crescimento 
económico será maior e não governa-
rá só para algumas franjas da popula-
ção, mas parar todos.
O PSD de Rui Rio terá seguramen-

te como ambição representar aqueles 
que não se revêem num governo da 
geringonça que governa para clien-
telas eleitorais, pelo que terá de ser 
a voz da oposição que não significa 
apenas a alternativa “à frente das es-
querdas”, mas ser alternativa ao Par-
tido Socialista, com ou sem o CDS 
como bengala.
Rui Rio foi deliberadamente mal 

interpretado ao admitir poder vir a 
apoiar um governo minoritário do PS, 
antevendo cenários de derrota, dado 
que se trata de um gesto de aparente 
abertura política que poderia corres-
ponder tão somente a uma tábua de 
salvação para Portugal.
Considero que esta tomada de posi-

ção em tempo de campanha eleitoral 
interna será clarificada no decurso do 
mandato de Rui Rio, porque assim 
equivaleria a assumir que o PS seria o 
partido charneira do poder, quer com 
o apoio da direita, numas ocasiões, 
quer com o apoio das esquerdas nou-
tras situações, mas governando sem-
pre que não houvesse maioria absolu-
ta à direita.
Rui Rio, que assumirá a liderança 

em 18 de fevereiro, rejeitou o epiteto 
de teimoso, afirmando que é apenas 
convicto. Lembramo-nos que mes-
mo contra todas as previsões, ganhou 

a Câmara do Porto, mesmo não ali-
nhando com o Presidente do Porto, 
Pinto da Costa, o que até então todo 
o poder político ia ao beija mão do 
dono do futebol nortenho.
A direita só governa se tiver maio-

ria no parlamento. Foi assim logo em 
1979 com Sá Carneiro, o primeiro a 
ter uma clara consciência dessa reali-
dade quando formou a primeira AD. 
Foi assim com as maiorias absolutas 
de Cavaco Silva, foi assim com Du-
rão Barroso em 2002 e Passos Coelho 
em 2011. Só não foi assim em 1985 
com o primeiro governo de Cavaco 
Silva.
Não nos podemos esquecer que a 

atual solução de governo esquerdi-
zante em Portugal veio mostrar cla-
ramente que este Partido Socialista, 
com os atuais dirigentes, tendencial-
mente, está mais inclinado para a es-
querda, embora respeitando e cum-
prindo as regras europeias, porque a 
isto está obrigado.
Por isso, o país precisa de um PSD 

que defenda as reformas que o PS 
nunca fará, governando apenas para 
algumas clientelas e cumprindo as 
metas à custa das engenhocas e força-
das cativações de receitas, limitando 
as despesas do setor público ao míni-
mo e assim fazer floreados perante a 
Europa e sem investir em setores vi-
tais para a modernização de Portugal.
Rui Rio tem pela frente a grande 

tarefa de construir a base social de 
apoio indispensável às reformas que 
aproximem o nosso país da Europa 
desenvolvida e o afastem da Europa 
subsídio-dependente, arregimentan-
do todos os que não são clientes do 
Estado, como não estão com esta so-
lução esquerdizante.
O novo líder do PSD tem pela frente 

enormes desafios, mormente se dará 
ou não razão ao Presidente da Repú-
blica, quanto ao veto às alterações à 
lei do financiamento partidário apro-
vadas em Dezembro passado pelo 
Parlamento, à socapa do povo portu-
guês e que o PS e PCP querem manter 
o mesmo articulado, tentando desa-
fiar assim Marcelo Rebelo de Sousa, 
para o colocar no seu “lugar”, sem 
interferências na Assembleia e no 
Governo. A bancada social-democra-
ta pediu para que a reapreciação do 
diploma só fosse agendada depois do 
congresso do PSD. Vamos ver quem 
ganha a batalha e Rui Rio começa o 
seu mandato definindo águas com o 
PS. Os próximos tempos prometem.
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AgeNDA comuNItárIA

matança do porco
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua 
festa tradicional da matança do Porco no dia 24 de fe-
vereiro de 2018 às 19h. A festa será animada pelo DJ 
Beatz. Preço: 30 matanças. Para mais informações: 
Wilson: 514-826-2291, Sandra: 514-758-9651.

matança do porco
A Comissão de festas de São Pedro organiza na Asso-
ciação Portuguesa de Ste-Thérèse a sua festa tradicio-
nal da Matança do Porco no dia 24 de fevereiro às 19h. 
A festa será animada pelo DJ Jeff Gouveia. Para mais 
informação: Humberto Soares: 514-826-0851 ou Alice 
Andrade 450-967-0034.

angariação dE fundos para
nossa sEnhora do montE
Haverá uma angariação de fundos para a festa de Nos-
sa Senhora do Monte com um jantar dançante para 
sábado 17 de março de 2018 às 19h na grande sala da 
Santa Cruz. A noite será abrilhantada pelo DJ Moreira. 
Informações e reservas: José Andrade 514-655-3464.

convívio anual dos amigos
dE rabo dE pEixE do usa
O círculo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza um 
autocarro para os Estados Unidos para participar no 
convívio anual dos Amigos de Rabo de Peixe do USA. 
Assistir à festa não é obrigatório, podem aproveitar para 
um passeio se querem visitar família. Para mais infor-
mações: D. Borges: 514-549-4344; A. Calisto: 514-777-
1551; N. Calisto: 514-815-3322; J. Teixeira: 514-926-
9522; R. Barbosa: 514-999-1546.

matança do porco
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hoche-
laga organiza a sua festa tradicional da matança do 
Porco à moda dos terceirenses no sábado, dia 3 de 
março de 2018 às 19h. A festa será animada pelo DJ 
Entre-Nós. Para mais informações: 514-817-5875 ou 
514-593-7898.

jorge correIA

QuEm é capaz dE nos tornar absurdos,
é capaz dE nos fazEr injustos

“Mas, senhor, em sendo per-
suadidos pela fé, de coisas que 
parecem absurdas à nossa inte-
ligência, isto é, em acreditando 
naquilo que não acreditamos, 

evitemos de fazer esse sacrifício da nossa razão 
na conduta da vida. Há pessoas que disseram: 
‘Vocês acreditam em coisas incompreensíveis, 
contraditórias, impossíveis, porque vos havemos 
ordenado; façam então coisas injustas porque 
nós vos ordenamos’. Essas pessoas argumentam 
ilusões. Certamente quem é capaz de nos tornar 
absurdos, é capaz de nos tornar injustos. Se vocês 
não se opõem às ordens de crer no impossível, na 
inteligência que Deus colocou no vosso espírito, 
vocês não serão capazes de se opor às ordens de 
malfeitoria, na justiça que Deus colocou nos vos-
sos corações. Uma faculdade da vossa alma uma 
vez tiranizada, todas as outras faculdades o serão 
igualmente. E é assim que se produziram todos os 
crimes religiosos que inundaram a Terra.” (Carta 
de Voltaire a Sr. Covelle).
Interessante como estas linhas refletem ainda 

hoje muito do que se passa a nível humano, não 
só religiosamente - assunto original desta carta 
de Voltaire -, onde temos talvez o caso do ra-
dicalismo religioso, incluindo outros exclusivis-
mos religiosos originados por um orgulho cego 
de casta; mas também a nível político, onde a 
arma de domínio do espírito humano penetra 
subtilmente e produz aberrações visíveis para 
quem está de fora mas completamente aceitáveis 
e coerentes para quem se encontra envolvido no 
assunto. A educação, algo que desde sempre foi 
encarado como libertador do pensamento, está 
muito aquém desta função primordial. A vida, 
mesmo na atual época, está estruturada por for-
ma a absorver incansavelmente o espírito huma-
no na rotina diária de sobrevivência ou de sa-
tisfação dos instintos, quer sejam eles sexuais, 
emocionais, de gula, de posse, de poder, oblite-
rando por completo a nossa ligação à consciên-
cia que pre-existe nos nossos espíritos, nos nos-
sos corações, desligando-a completamente da 
inteligência prática como se fossem duas irmãs 
desavindas destinadas a nunca se entenderem. 
Não nos admiremos portanto de ver a insensa-

tez ganhar terreno de forma descarada; veja-se 

o exemplo dos EUA, onde o seu presidente diz 
e desdiz-se a velocidade alucinante; não é à toa 
que em plena campanha eleitoral ele afirmou - 
está filmado - que ele poderia matar alguém em 
plena 5ª avenida que nada lhe aconteceria. Ou 
proclamando-se como um génio, um mestre 
em obter compromissos, mostrando-se inca-
paz, nem sequer se dando ao trabalho de meter 
as suas capacidades para quebrar este impasse 
que conduziu o país a um “fecho” dos serviços 
governamentais. Veja-se Putin na Rússia, levan-
tando velhos fantasmas imperialistas nacionalis-
tas com raízes no orgulho patriótico. Veja-se a 
Turquia, país muçulmano modelo em democra-
cia, que cada vez se afasta mais de ser modelo e 
que se lança de uma forma oportunista pela Síria 
a dentro contra as fações Curdas, aproveitando 
o vazio militar deixado pela derrota do ISIS e 
fraqueza militar do exército Sírio. A China, até 
então fechada sobre si mesma, abre-se ao mundo 
apenas por uma questão materialista de poder e 
posse, menosprezando a sua tradição milenar es-
piritual e filosófica. O Japão, levantando as hos-
tes nacionalistas e ambições desestabilizantes. 
A Coreia do Norte, dominada por uma dinastia 
tirânica que oprime um povo inteiro, incapaz de 
se integrar a não ser pela ameaça de represálias. 
Mesmo em Portugal, fações políticas procuram 
dominar ou ter influência sobre o aparelho do 
Estado apenas para interesse próprio, perverten-
do instituições, desde os sindicatos até associa-
ções de empresários, desportivas ou de caridade, 
a troco de migalhas de aumentos do funciona-
lismo público, compensações descabidas, pro-
veitos ilegítimos e descabidos face às missões 
dessas instituições. A integridade de atitudes e 
comportamentos, que nascem da integridade de 
pensamentos por sua vez derivada  da harmonia 
entre consciência e vontade, coração e intelecto, 
são amplamente desrespeitados, desrespeito esse 
glorificado pelas massas cegas nos seus interes-
ses individuais fruto de um egoísmo feroz.
A humanidade atualmente alcança feitos cien-

tíficos incríveis, no entanto os mais simples pre-
ceitos de desenvolvimento humano são deixados 
para trás, ignorados, espezinhados, a pretexto de 
ilusórias libertações que nada mais são do que 
rebaixamentos à prisão da mediocridade e infe-
rioridade.

são valEntim no clubE oriEntal
O Clube Oriental celebra sábado dia 17 de fevereiro 
2018 pelas 19h, o São Valentim, a noite dos amores 
animação musical a cargo do melhor DJ da comunida-
de Jeff Gouveia. Ementa carne de porco alentejano e 
uma entrada de sopa, salada, café e sobremesa. Só-
cios 25 amores e não sócios 30 amores. Vamos a festa 
dos amores no oriental. Para reservas: 514-342-4373.

fEsta do chicharro
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua 
festa tradicional do Chicharro no dia 27 de janeiro de 
2018 às 19h. A festa será animada pelo DJ Beatz. Pre-
ço: 25 chicharros. Para mais informações: Wilson: 514-
826-2291, Sandra: 514-758-9651.

fEsta dE são valEntim
Lindíssima noite de São Valentim no dia 10 de feverei-
ro de 2018 pelas 19h na grande sala da igreja Santa 
Cruz. A noite será animada pelo grande artista vindo 
de Portugal, Jorge Guerreiro e o DJ Alex Moreira. Para 
mais informações ou reservas contatar R. Carvalho 
514-237-3994.
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6ª-fEira, 26 dE janEirO             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
6:45 Visita Guiada
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:45 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Sexta às 9
0:15 Notícias do Meu País
1:15 Hora dos Portuguesesº

sábadO, 27 dE janEirO            
1:30 Fugiram de
 Casa de Seus Pais
2:15 Cidade Despida
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 Magazine Literacia 3D
7:15 Vamos Ouvir
7:30 Quem Fala Assim
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios 2017
10:15 Podium
11:15 A Cidade na Ponta dos Dedos
11:45 Ilha a Cores
12:00 Atlântida - Madeira
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:15 Futebol: Taça da Liga
18:30 Visita Guiada
19:00 24 Horas
20:00 Filme a Designar
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Inesquecível
1:00 Todas as Palavras

dOMingO, 28 dE janEirO               
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Magazine Literacia 3D
7:00 Quem Fala Assim
7:30 50 Graus

4ª-fEira, 24 dE janEirO              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Braga
 RTP Mais Perto
7:08 50 Graus
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:16 Magazine Literacia 3D
9:49 Braga
 RTP Mais Perto
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
15:40 Sporting x FC Porto
 Taça da Liga (Taça CTT)
17:46 Pós-Match
18:16 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
18:31 Sempre em Dia
18:47 Hora dos Portugueses
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Palavra aos Diretores
21:08 Laureano Barros,
 Rigoroso Refúgio
22:04 Notícias do Atlântico
23:06 O Sábio
23:32 Janela Indiscreta
0:03 Volta ao Mundo
0:15 Sérgio Godinho
 Grande Entrevista
1:10 Criar.pt
1:17 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 25 dE janEirO               
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Sérgio Godinho
 Grande Entrevista
5:57 Desejo Sexual
 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 What´s Up - Olhar a Moda
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Grande Área
1:15 Hora dos Portugueses

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.

671a bOul curé-labEllE
EM laval, h7v 2t8

EsPEcialidadE frangO
nO churrascO

450-682-9414
www.patisseriemedeiros.com

bailE dE convívio

A direção do clube orien-
tal realizou um baile de 

convívio de uma equipa de 
trabalho que no decorrer 
do ano desempenhou o me-

lhor possível agradando aos sócios e amigos, 
mas mesmo assim não houve uma afluência 
numerosa ao baile, com um jantar à maneira 
orientalista, um bacalhau assado que estava  
apetitoso e para acompanhar tiveram uma 
boa música do Dj entre-Nós.
 antes da noite terminar o presidente agradeceu 

a todos os presentes e a todos aqueles que du-
rante o ano marcaram a presença aderindo aos 
eventos realizados. No final de mandato a dire-

ção do Oriental está de parabéns pela excelente 
contribuição em prol da cultura portuguesa. Para 
os festejos dos 40 anos, o Clube Oriental vai pro-
mover grandes surpresas a anunciar brevemente. 
Parabéns ao Oriental.

telmo bArboSA
tbarbosa@avozdeportugal.com

monsEnhor piErrE blanchard
visitou a nossa comunidadE

monsenhor blanchard, 
voltou a ser nomeado 

vigário episcopal das comu-
nidades culturais e rituais 

pela Diocese de montreal.
Já se encontrava na reforma, quando o Arcebis-

po de Montreal, Christian Lépine, lhe pediu para 
voltar ao ativo e substituir o Vigário, Pierangelo 
Paternieri.

Na Passada quarta-feira Monsenhor Pierre 
Blanchard veio almoçar connosco, ao habitual 
“Vamos Comer Juntos”, antes da reunião que 
teve com o Padre Phong, atual responsável pela 
Missão Santa Cruz.

Conhecemos muito bem o Vigário Episcopal. 
Esteve ligado às comunidades culturais e à igreja 
de Santa Cruz, desde 1999.
O papel do Vigário Episcopal é de ser interme-

diário entre o arcebispo e as várias comunidades. 
De lhes transmitir a sua visão, as suas orienta-
ções e as suas politicas. 
Antes de ter sido nomeado em 1999, respon-

sável pelas comunidades culturais, nunca tinha 
pisado uma igreja senão a francófona, mas diz 
que é gratificante viver outras realidades.
A riqueza da Diocese de Montreal é a diversi-

dade das pessoas que a compõem. O que nos une 
é mais importante do que nos separa. Neste seu 
novo mandato tem como desafio criar na diversi-
dade, uma unidade mais forte. 

ANtero brANco
abranco@avozdeportugal.com



A VOz DE PORTUgAl lE jORnAl DE lA cOmmUnAUTé PORTUgAIsE à mOnTRéAl                   mERcREDI, 24 jAnVIER, 2018  |  P. 5

naufrágio QuE lEvou cocaína a rabo dE pEixE

o jornal español “el 
pAIS’’publicou na sua edi-

ção do dia 6 de Dezembro de 
2017. “el naufragio de un bar-

co que transportaba droga dejó accidentalmen-
te el alijo en una población portuguesa. tiempo 
después, los efectos son devastadores”. Docu-
mentário em espanha dedica-se ao naufrágio 
que levou cocaína a rabo de peixe. em 2001, 
uma embarcação que transportaria meia tone-
lada de cocaína naufragou ao largo dos Açores. 
o acidente desencadeou uma caça à droga na 
vila de rabo de peixe. As marcas ainda se no-
tam, 17 anos depois. Duas jornalistas espanho-
las dedicam-lhe um documentário.
A história de como a droga literalmente se espa-

lhou na pequena vila piscatória com cerca de 7500 
habitantes de Rabo de Peixe, no Norte da ilha aço-
riana de São Miguel, vai ser tema de um documen-
tário em Espanha.
As jornalistas Rebeca Queimaliños e Macarena 

Lozano são as autoras, mas já desvendaram algo 
sobre a história que têm para contar. Publicaram 
uma reportagem no El País que também serve de 
aperitivo para o filme, que está ainda em fase de 
produção mas já tem trailer.
Tudo se centra no momento em que a referida em-

barcação naufragou transportando, calcula-se, mais 
de 500 quilos de cocaína de uma pureza que atingia 
os 80%.

A mercadoria afundou-se e mais tarde começaram 
a dar à costa, na pequena e pobre zona piscatória. 
A notícia correu depressa. Diz quem testemunhou 
que dezenas de pessoas acorreram ao mar numa 
autêntica “caça ao tesouro”, como descrevem no 
texto publicado naquele jornal espanhol. A polícia, 
mais tarde, afirmava que tinha recuperado 400 dos 
500 quilos de cocaína perdida. No entanto, a julgar 
pela forma como o consumo da droga se generali-
zou na vila, muitos apontam que a quantidade de 
droga transportada pela embarcação naufragada 
era bem superior ao calculado.
Nos testemunhos incluídos no trailer divulgado 

pelo El País, conta-se que era possível comprar um 
copo cheio de cocaína por cinco mil escudos (qua-
se 25 euros, no valor actual), um preço irrisório. 
O título do documentário remete para esse facto: 
#cincomilescudos.
Nuno Mendes, que acompanhou na altura o epi-

sódio do naufrágio para o PÚBLICO, fala ao jor-
nal espanhol sobre a teoria de que a quantidade de 
droga transportada pelo barco era bem superior ao 
alegado: “A polícia sustentou que o iate transporta-
va só 500 quilos, mas isso é um absurdo. O navio 
comportava até 3000 quilos de cocaína, e ninguém 
cruza o Atlântico cobrindo um percentual tão bai-
xo do espaço disponível. Cem quilos de cocaína, 
mesmo com pureza excelente, não destroem uma 
geração”.
É neste apecto que 

se centra a produção: 
“Como meia tonelada 
de cocaína extraviada 

destruiu um povoado português de 7000 habitan-
tes”. É essa a ideia que puxaram para título da re-
portagem publicada pelo diário espanhol.
Nas três semanas que se seguiram ao incidente 

com a embarcação, foram contabilizadas 20 mor-
tes e “dezenas de internamentos por intoxicações”, 
lembra ainda Nuno Mendes. A verdadeira dimen-
são das consequências nunca foi calculada de 
forma exata. Passados 17 anos, a ferida continua 
aberta e há quem argumente que o problema com 
o consumo de heroína que se verifica atualmente 
nesta zona é consequência do episódio de 2001.
Na operação policial que se desencadeou depois 

do desembarque inesperado da enorme quantidade 
de cocaína, foi detido um cidadão italiano, Antoni 
Quinzi, depois de ter sido encontrada cocaína es-
condida no seu iate que coincidia com aquela per-
dida no mar.
Acabou por fugir do Estabelecimento Prisional de 

Ponta Delgada dez dias depois, bastando para isso 
saltar o muro da prisão e colocar-se na parte de trás 
de uma mota que o esperava à beira da estrada.
Acabou por ser capturado 15 dias depois em São 

Miguel. Foi transferido para Coimbra e foi conde-
nado a quase dez anos de prisão. Provou-se que o 
seu objetivo era dirigir o barco da Venezuela até às 
Ilhas Baleares em Espanha. Foi o único detido em 
toda a operação.

márIo cArvAlHo
mcarvalho@avozdeportugal.com
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angariação dE fundos para o Espírito santo da santa cruz
SylvIo mArtINS
Fotos de manuel Neves
e Noemy moreira

2018 é um ano de mudan-
ça na Santa cruz. e o pa-

dre josé maria cardoso or-

questrou isso tudo para a nossa comunidade.
As grandes mudanças iniciou-se pouco-a-pou-

co com as grandes festas da Santa Cruz. A Asso-
ciação Saudades da Terra Quebequente estão a 
tomar contar das grandes festas do Senhor San-
to Cristo dos Milagres, as festas dos Espírito 
Santo está a cargo uma linda comissão que tem 
uma grande fé nas nossas tradições, a festa dos 
madeirenses tem um bom grupo de trabalhado-
res que adoram as suas raízes, e o resto das co-
memorações da Santa Cruz tem uma equipa que 
queiram continuar e ajudar a Igreja Santa Cruz 
com fé e boa vontade sem resmungar e criticar 
o próximo. É assim que devemos continuar em 

força para o bem da nossa comunidade.
Em maio 2017, a senhora Armanda Garcia foi 

eleita por ser a Mordoma de 2018. Ela não é 
rica, nem pobre, e sempre admirei esta senho-
ra de boa fé. Ela festeja o Espírito Santo a sua 
maneira e tenta agradar todos. O custo de uma 
festa do Espírito Santo não é como antigamen-
te. Há 20 anos podiamos fazer uma grande festa 
com 2000$ e todos davam e ajudavam. Hoje a 
realidade é muito diferente. o custo de uma fes-
ta do Espírito Santo é de 20 000$ mais ou me-
nos, e, se ninguém ajudar é ainda mais difícil. 
Pela primeira vez, há uma angarição de fundos 
para ajudar a comissão e a Mordoma a enfrentar 
os custos desta festa.

Na parte da animação tivemos Eddy Sousa 
com o seu DJ que fizeram um grande sensacio-
nal, fazendo mexer toda a sala até a última. De-
pois tivemos duas surpresas, Jordalina Benfei-
to, a nossa Cotovia Açoriana, que nos encantou 

com alguns fados e a nossa Sabrina que cantou 
a canção Jardins proíbidos, uma das minhas 
canções preferidas em português. Espero a ver 
mais vezes no palco, tem um tom inesquecível, 
“Bravo”.
Também podemos salientar que tudo correu 

muito bem e a comida foi muito bom e bem ser-
vido. A equipa do bar foram rápidos e simpati-
cos. Sem esquecer que as crianças tiveram uma 
surpresa, “Barbe à Papa”. Todas estas crianças 
adoraram. Também quero informar que houve, 
antes da festa, uma missa celebrada por Alma 
de todos os Fundadores e Mordomos da Santa 
Cruz que foi muito bem orquestrada pelo padre 
Phong.
No final, a missão foi cumprida, a angaria-

ção de fundo foi um grande sucesso, a missa 
foi memorável. podem ver a reportagem sen-
sacional da viva tv montreal no youtube 
de 1h30 para poder apreciar a festa. A co-
missão do espírito Santo estão de parabéns.
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coisas do corisco
joSé De SouSA
jsousa@avozdeportugal.com

caros leitores, a nova presi-
dente da câmara de mon-

treal, valerie plante, depois de 
rir e saltar de alegria por ter 

ganho as eleições, apresentou um orçamento 
que fez saltar e não rir, os proprietários e os 
comerciantes desta linda cidade de montreal. 
Depois de ter prometido o impossível como to-

dos os politicos durante as campanhas eleitorais, 
exeção do “maire” do Plateau, que promete e 

cumpre, todos os políticos vão vos cantar a me-
lodia que nós queremos escutar. 
Vejam agora mesmo o que se passa com o go-

verno do Quebeque, o nosso simpaticíssimo mi-
nistro da finanças, Carlos Leitão, depois de três 
anos de austeridade nas finanças da provínca, 
parece que foi de férias e deixou a chave do “co-
ffre-fort” na fechadura. Os outros ministros pas-
sam lá e vêm com sacos de dinheiro, os nossos 
impostos, e um tal prometer e distribuir presen-
tes a todos e todas. As escolas vão ser renovadas, 
os idosos vão ser mais bem tratados, vai haver 
mais camas nos andares dos hospitais p’ra liber-
tar as urgências, a hipocrisia destes senhores que 
em outubro vão tentar saltar e rir como a Valerie 
Plante por terem sido eleitos, na semana a seguir 
às eleições vão vir com uma cara de enterro nos 
informar que afinal o simpaticíssimo Carlos Lei-
tão fez as contas a todas aquelas promessas e que 
não há nada p’ra ninguém. 
É a pura da verdade aquilo que estou escre-

vendo, milagres não existem. Todos os partidos 
misturados vão tentar vender a mesma salada, só 
que apresentada de formas diferentes mas que no 
fim vão ter o mesmo sabor amargo. Mudando de 
assunto, p’ra não enjoar muito os milhões de lei-
tores que gostam das Coisas do Corisco, queria 

salientar o restaurante Casa Minhota, que sábado 
fui com a minha conversada e dois casais amigos 
que frequentam o mesmo ginásio connosco. De 
vez em quando vamos apresentar restaurantes e 
saborear o que há de bom entre os casais,... desta 
vez fui à Casa Minhota. A casa estava cheíssima, 
nós e os nossos convidados, um quebequense ca-
sado com uma russa e um novo escocês casado 

com um marroquina fomos deliciados com uns 
excelentes pratos e um ótimo serviço. Eu tenho 
levado estes dois casais a vários restaurantes 
portugueses que conheço e que estão ao nível 
das minhas finanças, e todos em geral têm sido 
deliciosos, aliás como é deliciosa a nossa cozi-
nha portuguesa. “SER HONESTO NÃO VAI TE 
TRAZER MUITOS AMIGOS, MAS VAI TRA-
ZER OS BONS”, John Lennon.
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forbEs dEstaca Quatro portuguEsEs na lista
dos 30 jovEns “mais brilhantEs” da Europa

São quatro os portugueses dis-
tinguidos na lista dos 30 jovens 

abaixo dos 30 anos da Forbes. o lí-
der da juventude popular é um dos 
nomeados na categoria de “Direito 
e política”.
São quatro os jovens “mais brilhan-

tes” escolhidos pela Forbes na lista 
anual dos “30 under 30″ (30 pessoas 
influentes com menos de 30 anos). 

Um bailarino (Marcelino Sambé), 
duas empreendedoras no comércio de 
vestuário de luxo (Filipa Neto e Lara 
Vidreiro e, surpreendentemente, um 
jovem político. Chama-se Francisco 
Rodrigues dos Santos, é presidente 
da Juventude Popular (a juventude 
partidária do CDS/PP) e, numa das 
escolhas com maior relevo, é um dos 
distinguidos na categoria de “Direito 
e Política”, desvendou a revista esta 
segunda-feira em Londres, Inglaterra.
Em declarações ao Observador, 

Francisco Rodrigues do Santos as-
sumiu ter sido “surpreendido” com 
a nomeação. Quanto ao que esta re-

presenta, o dirigente partidário afir-
mou que mostra “que, efetivamente, 
a juventude popular está a liderar o 
centro direita em Portugal”. Rodri-
gues dos Santos adiantou ainda que 
a escolha da Forbes mostra que “este 
é o momento de pôr os pais a votar 
nos filhos e não os filhos votar nos 
pais”. Assunção Cristas já contactou 
o jovem político a congratulá-lo pela 

distinção. O presidente 
da Juventude Popular foi 
considerado pela revista 
Forbes um dos 30 jovens 
“mais brilhantes, inova-
dores e influentes” da Eu-
ropa na categoria “Direito 
e Política”. Francisco Ro-
drigues Dos Santos é ad-
vogado no escritório Vala-

das Coriel & Associados. A Forbes diz 
que o conimbricense de 29 anos, que 
fará 30 anos em setembro deste ano, 
merece este distinção porque ajudou 
a Juventude Popular “a crescer para 
mais de 20 mil afiliados e para o do-
bro de membros eleitos” nas últimas 
eleições autárquicas. A liderar esta 
organização política relacionada com 
o CDS-PP desde dezembro de 2015. 
Fonte oficial da JP confirmou ao Ob-
servador que a organização, desde 
que o jovem político passou a liderar 
aquela estrutura partidária, passou de 
“cerca de 17 mil filiados” para “perto 
de 21 mil”

costa anuncia QuE vai “sEguir caminho”
com mEsma “companhia” dE há dois anos

líder socialista foi às jornadas 
parlamentares do pS deixar 

claro que, mesmo com novo líder 
no pSD, é à esquerda que quer 
continuar.  “quando se está bem 
acompanhado não se muda de 
companhia”, disse.
O discurso do líder fica sempre para 

o fim e foi nessa altura do jantar das 
Jornadas Parlamentares do PS, em 
Coimbra, que chegou o anúncio po-
lítico relevante sobre a sua vontade: 
António Costa quer reeditar a “ge-
ringonça”. Perante uma sala 
cheia de socialistas, quando 
o PSD renovou a sua lide-
rança e já se fala de entendi-
mentos à direita, Costa vem 
pôr água nessa fervura, ao 
dizer que “a primeira coisa a 
fazer é simples: seguir o ca-
minho que iniciámos há dois 
anos com a companhia com 
que iniciámos há dois anos”. An-
tes desta frase, Costa já tinha lan-
çado a pergunta e dado a resposta: 
Quando me perguntam, então o que 
vão fazer agora? Quando se está no 
bom caminho só há uma coisa a fa-
zer, que é não mudar de caminho. 
Quando se está bem acompanhado, 
o que se faz? Não se muda de com-
panhia”. O discurso do secretário-
-geral e primeiro-ministro foi, aliás, 
muito elogioso para a maioria que 
constituiu em 2015, quando PS, 

PCP e Bloco de Esquerda assinaram 
posições conjuntas para viabilizar 
o seu Governo. “Sem esta maioria 
não tínhamos estas políticas e sem 
estas políticas não tínhamos estes 
resultados”, disse o socialista numa 
altura em que a eleição de Rui Rio 
no PSD tem levantado dúvidas 
quanto a entendimentos futuros que 
o PS possa vir a defender. E, no últi-
mo fim-de-semana, os parceiros do 
PS também mostraram desconforto 
com essa tese. Jerónimo de Sousa, 

do PCP, falou na “retoma 
formal ou informal do cha-
mado Bloco Central”. E 
Catarina Martins, no Bloco 
de Esquerda, acusou Rui 
Rio de querer “voltar ao 
Bloco Central. Aos sociais-
-democratas pede, no en-
tanto, coerência. E o recado 
vai direto ao recém-eleito 

líder do partido, pelas posições que 
tem tido em matéria de defesa da 
descentralização — um tema que 
está em discussão nestas Jornadas 
Parlamentares e em que o Gover-
no quer avançar em definitivo este 
ano. Rio já disse que está disponível 
para isso ainda no tempo desta le-
gislatura e Costa disse esperar que 
“de uma vez por todas” os partidos 
que nas autárquicas elogiam o po-
der local “honrem a sua palavra e 
dêem mais poderes às freguesias”.
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Contribua para o REER ou CELI       
Poupe nos impostos        
As melhores taxas de juro no mercado

DATA LIMITE PARA COTIZAR:  

1 DE MARÇ0 DE 2018

CONSULTE UM DOS NOSSOS CONSELHEIROS:  

(514) 842-8077

REER - CELI
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Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. const. 2004. chão em madeira. 
insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. garagem. $459,000

belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra ao gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
chão em madeira. lareira ao gás. balcão. 
Paredes interiores em tíjolos. disponivel 

imediatamente. $289,000 negociavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.quintal com estacionamento. 

renovado. interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’victoria village’’ com 4 qts. 
casas de banho renovadas. telhado alto. quin-
tal. MuitO bem situado ao pé do novo hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negociavel

681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

aGÊnCIas de VIaGens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4701 St-Urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

granitE lacrOiX inc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

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

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
tel.: 514.376.4124

ConTabIlIsTa

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

www.acaixa.ca

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

tel.: 514.499.1624

denTIsTa

eleTrICIdade

aGÊnCIas
funerárIas

merCearIas

monumenTos

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

padarIa

renoVações

antÓniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalves

ImporTadores

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

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

514.522.5175

sErviÇOs cOnsularEs                                             
EMBAIXADA DE
PORTUGAL EM OTAVA t.: 613.729.0883 
CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL t.: 514.499.0359
assOciaÇÕEs E clubEs                                                  
ASSOCIAçãO DOS PAIS t.: 514.495.3284
ASS. MULHER PORT. DO CANADÁ t.: 514.983-7837
ASS. PORTUGUESA DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMAN DE LAVAL t.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ t.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DO ESP. SANTO t.: 514.251.9791
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 COMUNITÁRIO
             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
DIVINO ESP. SANTO DE WEST-ISLAND t.: 450.424.1534
FESTIVAL PORTUGAL EM MTL t.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES t.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA t.: 514.273.4389
ranchOs fOlclÓricOs                                           
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
RANCHO FOLC. SANTA CRUz t.: 514.844.1011
PRAIAS DE PORTUGAL t.: 514.844.1406

cEntrOs                                                                                  
AJUDA à FAMíLIA t.: 514.982.0804
AçãO SóCIO COMUNITÁRIO t.: 514.842.8045
INTEGRAçãO E CULTURA LUSO t.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
PORTUGUESA DE BROSSARD t.: 514.466.9187
PORTUGUESA DE LAVAL t.: 450.681.0612
SANTA CRUz / LUSITANA t.: 514.844.1011

filarMÓnicas                                                                                  
FILARMóNICA DIVINO ESPíRITO SANTO t.: 514.844.1774
FILARMóNICA
PORTUGUESA DE MONTREAL t.: 514.982.0688

igrEjas                                                                                  
MISSãO SANTA CRUz t.: 514.844.1011
MISSãO DE Nª Sª DE FÁTIMA t.: 450.687.4035

IGreja

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

h1s1a2, st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

noTárIos

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

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

info@beiranova.ca

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câmbIo Do DólAr cANADIANo
23 De jANeIro De 2018
1 euro = cAD 1,539770

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

serVIços fInanCeIros

gilbErtO
EsPEcialista EM 

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 

resTauranTes

casas de banho, cozinha ao 
completo, chão de madeira (bois 

franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

Guia do consumidor
um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível

linhas da mão e cartas. vidente com dons naturais. 
resolve os seus problemas sem voodoo.

rOsa: 514-278-3956

serVIços

noTárIos

Me. Malissa
furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
Esc.: 206, Mtl, Qc, H1R 0C1

t.: 514-394-7983 #103
f.: 514-394-7984

jes
renoVaTIons

jOsé silva
Companhia portuguesa 

especializada em
renovações gerais.

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

resTauranTes

mAItre
eDuArDo DIAS

senhora que se ocupa 
de pessoa idosa com

muita experiência, 
carinhosa, paciente, 

confiante
e dá um excelente 

serviço para pessoas 
que vivem sozinhas. 

se interessado
ligue para

aurora rodrigues:
514-548-2128

empreGos

Precisa-se de uma 
senhora para fazer 

limpeza de uma casa 
com experiência.
1 dia por semana.

514-893-2023

Precisa-se de uma 
senhora para fazer 

limpeza de uma casa 
em Westmount com 

experiência.
1 dia por semana.

514-726-4245

Precisa-se de uma 
senhora para tomar 
conta uma senhora 
idosa e pequena ta-

refas ligeiras. condu-
tora seria uma mais 

valia para o emprego.

514-737-6411
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Pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

Precisa-se de homens e mulheres 
com experiência em limpeza escri-

tórios de companhias a tempo intei-
ro ou a tempo parcial. deve ter um 

carro. Por favor, envie seu cv por fax 
para 450-975-1977 ou

ligue para 450-975-2303 9h-17h.

empreGos

Classificados e pequenos anúncios
uma esColha CerTa... Telefone 514-284-1813 Necrologia

restaurante português procura um/a cozinheiro/a 
com experiência para trabalhar a tempo inteiro

ou parcial e também fins de semana. 
514-816-8022

Precisa-se de uma empregada de balcão 
para uma pastelaria. 514-281-6947

companhia em serviço de limpeza de escritórios 
está à procura de empregados/as de segunda-feira 
até sexta-feira depois das 18h às 22h, 18$/h. Preci-
sa de ter um  carro. Michael: 514-624-3437

assistente padeiro com
experiência a tempo inteiro

e uma senhora para trabalhar
ao balcão a tempo inteiro. 

tania: 514-795-8277

Precisa-se de torneiro mecânico
(machiniste) que saiba trabalhar em 

máquinas convencionais.
sudwest de Montréal perto do Metro 

charlevoix. tel 514-933-6819

† franciscO dE sOusa, “chicO”
1952-2018

Faleceu em Portugal, no dia 
18 de janeiro de 2018, com 
66 anos de idade, o senhor 
Francisco de Sousa natural 
de Maia, São Miguel, Açores, 
Portugal. Deixa na dor a sua 
esposa Chantal, sua filha Ge-
nevieve, irmão Artur (Helena), 
José (Filomena), João (Daniel-
le), irmã Jorgina (Mike) e a sra. 
Júlia já falecida (Arturo já fale-
cido), sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
O funeral foi celebrado sexta-
-feira 19 de janeiro de 2018 em 
Ponta Delgada, São Miguel. 
Haverá uma missa em sua me-
mória no dia 27 de janeiro de 
2018 às 18h30 na igreja Santa 
Cruz. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Haja.

† jOsé bEntO cOrdEirO
1944-2018

Faleceu em Laval no dia 20 de 
janeiro de 2018, o Sr. José Ben-
to Cordeiro, com a idade de 73 
anos, natural de Lomba Da Maia, 
São Miguel, Açores.
Deixa na dor sua esposa a Sra. 
Laura Maria Cordeiro Da Costa, 
seus filhos Danny, Sandra (Jo-
hnny) e Carla (Brian), seus netos 
Giulio, Elliana, Cristiano, Ale-
xio, Alicia e Maya, seus irmãos, 
cunhados/as assim como outros 
restantes familiares e amigos.
Os servicos fúnebres estiveram a 
cargo de:
grupo Yves legaré
1350, autoroute 13, laval
victor Marques
514-595-1500
O seu corpo encontra-se exposto hoje, dia 24 de ja-
neiro, das 14h às 17h e das 19h as 21h. O funeral tem 
lugar amanhã, quinta-feira, dia 25 de janeiro pelas 11h 
na capela do complexo funerário, seguindo depois para 
o cemitério de Laval (Magnus Poirier), onde será se-
pultado.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignarem tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem Haja.

† Maria graciEtE lOPEs cOElhO
1928-2018

Faleceu em Montreal no dia 19 
de janeiro de 2018, a Sra. Ma-
ria Graciete Lopes Coelho, com 
a idade de 89 anos, natural de 
Tomar, Portugal.
Deixa na dor seu esposo Carlos 
Coelho suas filhas Adélia (Faus-
tino) e Ana Paula (José Hum-
berto). Netos Julie, Vanessa, 
James, Alexandra e Tatiana, bis-
neto  Ryan, sobrinhos/as assim 
como outros restantes familiares 
e amigos.
Os servicos fúnebres estiveram 
a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar ontem, terça-feira, dia 23 de janeiro 
de 2018 às 10h na igreja Santa Cruz, seguindo depois 
para o cemitério Notre-Dame-des-Neiges onde foi se-
pultada. Renovam com profunda saudade a missa do 
sétimo dia que se realiza quinta-feira 25 de janeiro às 
18h30 na igreja Santa Cruz.
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Haja.

† crEMildE frEitas carvalhO
1950-2018

Faleceu em Montreal no dia 21 
de janeiro de 2018, a Sra. Cre-
milde Freitas Carvalho, com a 
idade de 68 anos, natural de 
Santa Bárbara, Ribeira Grande, 
Açores, Portugal, esposa do já 
falecido Sr. Jaime Carvalho.
Deixa na dor seus filhos Dean-
na, Lanny, Wilson e John Car-
valho. Netos Vanessa, Brandon, 
Andrew, Samuel e Kemy-Lee. 
Irmãos/ãs Rosarinha, Maria 
José, António Vicente, Concei-
ção e Gabriella, sobrinhos/as assim como outros res-
tantes familiares e amigos.
Os servicos fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral tem lugar hoje, quarta-feira, dia 24 de janei-
ro de 2018 às 10h na igreja Santa Cruz, seguindo de-
pois para o cemitério Repos St-François D’Assise onde 
será sepultada. 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 
associam na dor. Bem Haja.

† ManuEl fErrEira
1925-2018

Faleceu em Montreal, no dia 22 
de janeiro de 2018, com 92 anos 
de idade, o senhor Manuel Fer-
reira  esposo da senhora Maria 
Adelina Dias natural de Ribeira 
Seca, São Miguel, Açores, Por-
tugal. Deixa na dor seus filhos/
as, Edwina, Manuel (Estelle), An-
tónio (Alda), Maggie (Emanuel), 
Joby e Betty (Michael), seus ne-
tos/as e seus bisnetos/as.
Os serviços fúnebres estiveram 
a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
O velório  tem lugar hoje quarta-feira 24 de janeiro de 
2018 das 14h às 17h e das 19h às 22h. O funeral sera 
celebrado de corpo presente quinta-feira 25 de janeiro 
de 2018 às 10h na igreja Santa Cruz,  Montréal e sera 
sepultado no cemitério Notre-Dame-des-Neiges. Reno-
vam com profunda saudade a missa do sétimo dia que 
se realiza domingo 28 de janeiro de 2018 às 11h30.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

† idalia MaruM guErrEirO
1924-2018

Faleceu em Montréal, no dia 22 
de janeiro de 2018, com 93 anos 
de idade, a senhora Idalia Marum 
Guerreiro esposa do já falecido 
senhor Manuel Lopes, natural de 
Loulé, Algarve, Portugal. Deixa 
na dor sua filha Zidia (Joaquim 
Manuel), seus netos Jennifer 
(Vishaan) e Valérie (Kevin), so-
brinhos/as assim como outros 
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
3254, bellechasse, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar amanhã, quinta-feira 25 de janei-
ro de 2018 das 18h às 22h. O funeral será celebrado 
de corpo presente sexta-feira 26 de janeiro de 2018 às 
10h na igreja Santa Cruz, e será sepultada em cripta no 
Repos St-François d’Assise. Renovam com profunda 
saudade a missa do sétimo dia que se realiza domingo 
28 de janeiro de 2018 às 11h30.
A familia vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.
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carnEirO: Carta Dominante: 4 de Ouros, que significa Projetos.
Amor: Demonstre, com mais entusiasmo, as suas emoções. Procure não ter 
discussões com o seu companheiro. Não entre em conflitos desnecessários. 
Saúde: A sua vitalidade estará à vista de todos, mas tenha calma. Dinheiro: 
Reflita sobre a sua vida profissional, poderá ser o momento ideal para reciclar 

os seus conhecimentos. Números da Sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

tOurO: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. Amor: Não 
deixe transparecer tanto os seus ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua 
relação. Saúde: Poderá sentir algum desgaste físico. Tenha cuidado com as 
mudanças de temperatura. Dinheiro: Poderá surgir uma oportunidade de ob-
ter rendimento extra, através de um part – time. 
Números da Sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

géMEOs: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e 
Justiça. Amor: Tenha cautela, não deixe que a sua vida amorosa caia na ro-
tina. Saúde: O seu sistema nervoso poderá estar mais abalado, refletindo-se 
no funcionamento do seu organismo. Dinheiro: Altura propícia para enfrentar 
novos desafios. Não seja conformista, avance. 
Números da Sorte: 47, 45, 41, 40, 2, 5

caranguEjO: Carta Dominante: 4 de Copas, que significa Desgosto. 
Amor: Esta semana estará disposto a fazer de tudo para agradar a sua cara-
-metade. Existirá um clima favorável ao diálogo e ao romance. Saúde: Tudo 
correrá pelo melhor devido ao seu otimismo e confiança. Dinheiro: Por in-
fluência de terceiros poderão surgir alterações neste domínio. Para cumprir 

os seus objetivos, vai ter que se esforçar a duplicar. Números da Sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9

lEãO: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: Tente não ser 
tão possessivo e dominador, para poder reencontrar o equilíbrio que a sua 
relação necessita neste momento.  Saúde: Aja com prudência, não exceda os 
seus limites físicos. Dinheiro: A sua vida financeira encontra-se num período 
francamente positivo. Números da Sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2

virgEM: Carta Dominante: 7 de Ouros, que significa Trabalho. Amor: É prio-
ritário que deixe de exigir tanto do seu par. Não se tem dado o devido valor, 
deve acreditar mais em si, e ver que é uma pessoa com muito valor. Saú-
de: Não se prive de pequenos prazeres apenas porque deseja ter uma boa 
aparência física. Dinheiro: Não fique triste se não conseguir atingir o sucesso 
que merecia profissionalmente. Para atingir os seus objetivos deverá trabalhar 

com mais afinco. Números da Sorte: 1, 4, 5, 2, 3, 36

balanÇa: Carta Dominante: 4 de Paus, que significa Ocasião Inesperada, 
Amizade. Amor: Boas perspetivas neste campo, continue a investir. Aproveite 
bem este período pois goza um momento favorável. Saúde: Aprenda a con-
trolar os seus nervos, será benéfico para si. Dinheiro: Invista na organização 
para melhorar a funcionalidade do seu departamento.  
Números da Sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

EscOrPiãO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: 
Respeite a forma de expressar os sentimentos da sua cara-metade. Deverá 
falar abertamente com aqueles que ama, não se iniba a expor os seus sen-
timentos. Saúde: Tendência para se sentir um pouco depressivo. Dinheiro: 
Deverá agarrar todas as oportunidades que lhe vão surgir, esteja sempre de 

olhos bem abertos. Números da Sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

sagitáriO: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa Generosidade
Amor: Favoreça a sua relação através do carinho e do companheirismo.
Saúde: Controle melhor os seus horários de sono. Deverá visitar o seu médico 
regularmente, faça um check-up. Dinheiro: Aposte na disciplina e motivação 
para atingir os seus fins. Obterá benefícios se cultivar o relacionamento inter-

pessoal. Números da Sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29

caPricÓrniO: Carta Dominante: A Temperança, que significa Equilíbrio.
Amor: Arrisque mais no amor, pode ser que se surpreenda. Lembre-se que só 
gozará de uma maior felicidade se for mais aberto a revelar os seus desejos à 
sua cara-metade. Saúde: Poderá andar com o ritmo cardíaco muito acelerado. 
Dinheiro: Evite entrar em confrontos com um colega. Seja mais comunicativo, 

partilhe as suas ideias com os colegas de trabalho e daí poderão advir ideias mais 
aliciantes. Números da Sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11

aquáriO: Carta Dominante: A Estrela, que significa Proteção, Luz.
Amor: Não ponha em causa a sua relação por coisas de pouca importância. 
Seja mais afetuoso. Dê uma maior atenção à sua família, é um período que as 
relações familiares são bastante importantes. Saúde: O seu aparelho digesti-
vo poderá estar mais vulnerável. Dinheiro: Ouça com mais atenção a opinião 
dos seus colegas. Deve gerir bem os seus negócios se não quer ter surpresas 

desagradáveis. Números da Sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5

PEiXEs: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equilíbrio. Amor: 
Esta poderá ser uma semana muito intensa a nível do romantismo e da aventura. 
Saúde: Psiquicamente poderá sentir-se cansado. Tenha mais atenção ao seu siste-
ma nervoso, não deixe que o stress tome conta de si. Dinheiro: Momento favorável 
para aplicações financeiras. Números da Sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30

horósCopo maria hElEna martins

sUDOKU: níVEl QUAsE ImPOssíVEl
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Porque é que se um astronauta matar outro no espaço 
não é preso?
– Porque é um crime sem gravidade.

Estão duas bolas de Berlim num precipício, uma vira-se 
para a outro e diz: – Estás com medo?
Responde a outra: – Não é medo, é recheio.

o pior do cinEma. os nomEados aos razziEs

já foram anunciados os nomeados para os 
prémios que provavelmente nenhum ator 

quer receber. Falamos dos razzies, ou Fram-
boesas de Ouro, que têm como objetivo sati-
rizar e destacar aquilo que de pior foi feito no 
cinema ao longo do ano.
É na véspera da cerimónia dos Óscares, que se 

realiza no dia 4 de março, que serão entregues 
os Razzies, os prémios que satirizam os Óscares.

Entre as nove categorias, destaque para o nome 
de vários atores consagrados que já receberam 
Óscares ao longo da carreira, conheça os nomea-
dos nas categorias que mais se destacam!
Nomeado pior Filme - ‘As Cinquenta Sombras 

Mais Negras’; ‘Emoji: O Filme’; ‘A Múmia’; 
‘Transformers: O Último Cavaleiro’; ‘Baywa-
tch: Marés Vivas’.
Nomeada pior Atriz - Katherine Heigl - ‘Unfor-

gettable’; Jennifer Lawrence - ‘Mãe!’; Tyler Per-
ry - ‘Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween’; 

Emma Watson - ‘O Círculo’; Dakota Johnson - 
‘As Cinquenta Sombras Mais Negras’.
Nomeado pior Ator - Tom Cruise - ‘A Mú-

mia’; Johnny Depp - ‘Piratas das Caraíbas: Ho-
mens Mortos Não Contam Histórias’; Zac Efron 
- ‘Baywatch: Marés Vivas’; Mark Wahlberg 
- ‘Pai Há Só Um... Ou Dois’ e ‘Transformers: 
O Último Cavaleiro’; Jamie Dornan - ‘As Cin-
quenta Sombras Mais Negras’.
pior Ator Secundário - Javier Bardem - ‘Mãe!’ 

e ‘Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não 
Contam Histórias’; Josh Duhamel - ‘Transfor-
mers: O Último Cavaleiro’; Mel Gibson - ‘Pai Há 
Só Um... Ou Dois’; Anthony Hopkins - ‘Collide 
- A Alta Velocidade’ e ‘Transformers: O Último 
Cavaleiro’; Russell Crowe - ‘A Múmia’.
pior Atriz Secundária - Kim Basinger - ‘As 

Cinquenta Sombras Mais Negras’; Laura Ha-
ddock - ‘Transformers: O Último Cavaleiro’; 
Goldie Hawn - ‘Olha Que Duas’; Sofia Boutella 
- ‘A Múmia’; Susan Sarandon - ‘Mães à Solta 2’.
pior Argumento - ‘Baywatch: Marés Vivas’; 

‘Emoji: O Filme’; ‘As Cinquenta Sombras Mais 
Negras’; ‘A Múmia’; ‘Transformers: O Último 
Cavaleiro’.
pior realizador - James Foley - ‘As Cinquenta 

Sombras Mais Negras’; Alex Kurtzman - ‘A Mú-
mia’; Tony Leondis - ‘Emoji: O Filme’; Darren 
Aronofsky - ‘Mãe!’; Michael Bay - ‘Transfor-
mers: O Último Cavaleiro’.

“Estou a rEcupErar bEm E EspEro
podEr atuar até maio”, afirma salvador

o cantor esteve à conversa com a bbc, 
após ter-se submetido a um transplante 

de coração.
Depois de ter falado com a 

Euronews sobre a sua recupera-
ção, tendo afirmado que estava 
a “sentir-se melhor a cada dia 
que passa”, desta vez Salvador 
Sobral esteve à conversa com 
a BBC. Inicialmente, o cantor 
começou por voltar a falar na 
sua recuperação, uma vez que 
se submeteu a um transplante 
de coração em dezembro do ano 
passado. Além disso, o artista 
não vê a hora de regressar aos 
palcos e espera que esse momento seja em bre-
ve. “Felizmente, estou a recuperar bem e espe-
ro poder atuar até maio”, disse Salvador Sobral 
à BBC, referindo o desejo de estar presente na 
edição deste ano da Eurovisão, que vai decorrer 
em Lisboa. O cantor - que foi o vencedor do fes-

tival no ano passado, em Kiev – confessou ainda 
que a sua vida “mudou completamente” desde 

que trouxe o prémio para casa. 
“Não vendia muitos discos antes 
e estava bem com isso, sabia que 
a música que fazia não ia vender 
muito. Mas depois da Eurovisão 
as pessoas receberam-me a mim 
e ao meu álbum. Gravei um ál-
bum ao vivo e agora é o álbum 
mais vendido em Portugal. Um 
álbum de jazz que tem um solo de 
bateria de seis minutos. Para mim 
essa é a maior conquista”, acres-
centou, referindo ainda que este 
ano já está a “pensar num novo 

álbum”.  Aos olhos de Salvador Sobral, Portugal 
“está na moda”. “Ganhámos o campeonato Eu-
ropeu, a Eurovisão, o turismo está a aumentar, 
a economia está a aumentar, até o fado com a 
mudança da Madonna para cá. Portugal é o foco 
da Europa agora”, afirmou.
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SAlÃo Do Automovel De moNtreAl

carros E mais carros para todos os gostos
E... a viragEm para os Eléctricos

HélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com

é verdade como o tempo 
passa! mais um ano, mais 

uma vez, acompanhado do 
meu velho amigo e fotógrafo 

nestas andanças, Sylvio martins, lá percorre-
mos os vastos salões do “palais des congrès de 
montréal”, este ano o salão está aberto de 19 
ao 28 de janeiro e recebe as maiores marcas 
do mundo Automóvel e isto ao grande prazer 
de centenas de milhares de amadores e direi 
mesmo de consumidores que todos os anos fa-
zem a sua visita ao Salão.

Seja para negociar o seu próximo automóvel, 
seja mesmo para sonhar a frente dos modelos de 
alta gama, descobrir o que de novo existe no que 
diz respeito às tendências na indústria do Auto-
móvel, ou mesmo para passar um dia bem dife-
rente. Isto é o que nos oferece este 75º Salão do 
Automóvel de Montreal. Mas vamos descobrir e 
relatar a exposição, e começamos por:
cArroS elétrIcoS
Desde sempre e até hoje nunca vi tantas com-

panhias a redobrarem esforços com a finalidade 
de trazer para o mercado carros elétricos cada 
vez mais performantes, com uma qualidade e ca-
pacidade de autonomia maior e dotados de uma 
elegância inovadora. Para seu conhecimento 
caro leitor quase todas as companhias presentes 
tem pelo menos um carro elétrico ou hibrido ex-
posto no Salão onde alguns entre eles apresenta-
ram uma primeira canadiana dos seus modelos. 
As apresentações mudam de tal maneira e de 
tal forma que TOYOTA apresentou na passada 
quinta-feira o seu modelo MIRAI ao Quebeque, 
um carro automotriz, a pilhas de hidrogénio e 
isto acontecendo pela primeira vez na Província 

do Quebeque.
Estou plenamente convencido que a maior parte 

dos construtores começam mesmo a fazer uma 
viragem VERDE nas suas fileiras do mundo au-
tomóvel, o que certamente fará um grande prazer 
aos amadores das energias renováveis.
Para satisfazer a sua curiosidade e para entrar 

em contato com os carros eléctricos ,uma dupla 

CAA-QUÉBEC ,oferecem um ensaio gratuito 
de alguns modelos tais como: Chevrolet Bolt Ev, 
Chevrolet Volt, Chrysler Pacífica Hybrid, Hon-
da Clarity Hybride Recarregável, BMW I3 Rex, 
Hyundai Ioniq elétrico, Ford Focus Eléctrico, 
Kia Soul Ev, E Mitsubishi Outlander Phev.
No ano passado cerca de 2000 ensaios foram 

efetuados nas ruas de Montreal, tal a curiosidade 
e o interesse dos adeptos dos carros elétricos.
No que respeita aos carros utilitários-sports, 

não somente as marcas tradicionais nos ofere-
cem modelos extraordinários, como também as 
marcas de Alta Gama, como por exemplo Mase-
rati, BMW, Jaguar, Alfa Romeo e muitos outros, 
apresentam um carro utilitário de luxo neste Sa-
lão aproveitando ao mesmo tempo para nos ofe-
recerem os seus novos modelos o que provocará, 
estou certo, muita dificuldade ao amador deste 
género de automóvel na sua escolha .
Os carros de luxo tais como Lamborghini, Rolls-

-Royce, Maserati e outros aí estão bem patentes, 
para quem tem uma carteira bem abusada ou en-
tão para nos fazerem simplesmente SONHAR!

Outro local muito popular no salão é a Zona 
Performance... aí poderá admirar cerca de três 
dezenas de carros altamente modificados, os 

quais nos farão, sorrir e... sonhar. Bela apresen-
tação de um duplo Volkswagen coccinelle, com 
dois motores e dois volantes e ambos funcionam.
Várias novidades aparecem ao longo das vastas 

salas do Palácio dos Congressos como por exem-
plo a Hyundai que apresenta um VUS nomeado 
KONA e que será um outro ao lado dos Tucson, 
Santa Fé XL e Santa Fé sport mas, quinze outras 
marcas fazem a sua aparição.
Uma réplica do carro de Paul Walker da saga 

“Rápidos e Perigosos” também faz parte destas 
novidades do Salão. Nomeada Saint Graal , foi 

ela que marcou toda uma geração e que deu o 
gosto a tantos para começarem a modificar os 
seus carros. Segundo apurámos o seu proprie-
tário investiu cerca de 150 000 $ mil dólares e 
demorou cerca de três anos a encontrar as peças .
Caro leitor se vier fazer uma volta aqui ao Sa-

lão fazemos-lhe um convite de subir ao sétimo 
andar e quem sabe no final da exposição poderá 
GANHAR ,e isto graças a uma parceria com a 
Mitsubishi Motors, um OUTLANDER PHEV 
2018, no prémio também está incluído o borne 
de carregamento e a sua instalação. A Voz De 
Portugal deseja-lhe um bom salão do automóvel 
e ao mesmo tempo boa sorte.
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cristiano ronaldo suturado com “dois ou três 
pontos”. pEdE tElEmóvEl para vEr fErimEntos
cristiano ronaldo foi suturado com “dois 

ou três pontos”, após um choque no 
triunfo do real madrid sobre o Deportivo (7-
1), disse o treinador dos ‘merengues’, zinedi-
ne zidane.
O futebolista português Cristiano Ronaldo foi 

hoje suturado com “dois ou três pontos”, após 
um choque no triunfo do Real Madrid sobre o 
Deportivo (7-1), referiu o treinador dos ‘meren-
gues’, Zinedine Zidane.
“É um corte, vai levar dois ou três pontos, mas 

está bem, não é nada de grave”, disse Zidane.
Cristiano Ronaldo fez um golpe na cara no mo-

mento em que fez o sexto golo do Real Madrid, 

depois de sofrer um toque na cara quando cabe-
ceou a bola para a baliza, saindo com a cara en-
sanguentada. O jogador pediu um telemóvel para 
ver os ferimentos na cara.
O português, que não terminou o encontro, já 

tinha marcado o quinto golo dos ‘blancos’.

ronaldo e real madrid estão
numa relação complicada
É a terceira vez, em cerca de meio ano, que a 

ruptura do internacional português com o clube 
espanhol é dada como inevitável. O problema é 
só um: o melhor do mundo não é o mais bem 
pago do mundo.
É o mais recente episódio de uma novela com 

um ano e que tem como protagonistas o melhor 
jogador do mundo e um dos clubes mais mediá-
ticos à face da Terra. É notório que Cristiano 
Ronaldo não está satisfeito com as condições sa-
lariais que o Real Madrid lhe proporciona – por-
que Messi ganha mais que ele; porque o salário 
de Neymar é mais chorudo que o do português; 
porque o presidente do Real demora a dar sinais 
claro de querer agarrar o seu número 7. Neste 
início de 2018, a julgar pelos jornais desportivos, 
a saída do madeirense do clube espanhol parece 
estar por um fio. É um remake do verão de 2017.
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1-FC Porto B 41 21 13 2 6 35 24
2-Académica 37 21 11 4 6 35 23
3-Nacional 35 21 9 8 4 35 26
4-Ac. Viseu 35 21 9 8 4 25 20
5-Leixões 35 21 9 8 4 28 24
6-Sp. Covilhã 33 21 9 6 6 21 16
7-Penafiel	 33	 21	 9	 6	 6	 29	 27
8-Arouca 33 21 9 6 6 21 20
9-Santa Clara 32 21 9 5 7 28 26
10-FC Famalicão 30 21 8 6 7 30 24
11-Benfica	B	 28	 21	 8	 4	 9	 25	 31
12-Cova da Piedade 27 21 8 3 10 21 22
13-Sporting B 26 21 7 5 9 27 35
14-U. Madeira 23 21 6 5 10 26 28
15-V. Guimarães B 23 21 7 2 12 25 35
16-UD Oliveirense 22 21 5 7 9 19 28
17-Gil Vicente 22 21 5 7 9 19 22
18-Varzim 22 21 5 7 9 20 22
19-Braga B 20 21 4 8 9 22 30
20-Real 17 21 4 5 12 26 34

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 48 18 15 3 0 46 9
2-Sporting 47 19 14 5 0 42 11
3-Benfica	 46	 19	 14	 4	 1	 46	 12
4-Braga 40 19 13 1 5 37 19
5-Rio Ave 33 19 10 3 6 26 17
6-Marítimo 29 19 8 5 6 17 20
7-V. Guimarães 26 19 8 2 9 27 34
8-Chaves 26 19 7 5 7 24 28
9-Boavista 24 19 7 3 9 20 24
10-Tondela 22 19 6 4 9 23 29
11-Belenenses 20 19 5 5 9 16 25
12-Feirense 20 19 6 2 11 17 24
13-Portimonense 18 19 4 6 9 24 31
14-P. Ferreira 18 19 4 6 9 21 34
15-Moreirense 15 19 3 6 10 15 30
16-Desp. Aves 14 19 3 5 11 16 31
17-V. Setúbal 14 19 2 8 9 19 35
18-Estoril Praia 12 18 3 3 12 15 38

  PTS  J V E D GM   GS

19ª jORnADA
V. Setúbal 1-1 Sporting
FC Porto 1-0 Tondela

Marítimo 0-0 Belenenses
Benfica 3-0 Chaves

Portimonense 1-2 Braga
Desp. Aves 0-2 Paços Ferreira

Feirense 1-0 Moreirense
Rio Ave 2-0 Boavista

V. Guimarães 3-1 Estoril Praia

20ª jORnADA
29/01 Paços Ferreira 14:00 Feirense
  Portimonense 14:00 Rio Ave
  Belenenses 16:00 Benfica
30/01 Estoril Praia 14:00 Tondela
  Braga 14:00 Desp. Aves
31/01 Boavista 14:00 Marítimo
  Chaves 14:00 V. Setúbal
  Moreirense 16:00 FC Porto
  Sporting 16:00 V. Guimarães

2018/01/10 caldas 3-2 (a.P.) farEnsE
  riO avE 4-4 (4-5)g.P. dEsP. avEs
  cOva da PiEdadE 1-2 sPOrting
2018/01/11 MOrEirEnsE 1-2 fc POrtO
  1ª MãO 2ª MãO
fc POrtO - sPOrting                   07/02 15h15   18/04
dEsP. avEs - caldas                     28/02 15h15   18/04

TAçA DE PORTUGAL

REsUlTADOs
UD Oliveirense 1-2 V. Guimarães B 

Ac. Viseu 1-1 Sporting B
Nacional 2-0 Benfica B

Cova da Piedade 2-0 Gil Vicente
Real 3-1 U. Madeira

Sp. Covilhã 1-0 Santa Clara
Braga B 0-3 Académica
FC Porto B 1-1 Arouca

Varzim 1-1 Leixões
FC Famalicão 1-2 Penafiel

PRÓXImA jORnADA
29/01 Guimarães B 10:00 Sp. Covilhã
  Sporting B 10:00 Real
  Arouca 10:00 Cova da Piedade
  Gil Vicente 11:00 Varzim
  Académica 11:00 U. Madeira
30/01 Benfica B 13:00 FC Famalicão
  Santa Clara 15:00 Braga B
31/01 Nacional 10:00 UD Oliveirense
  Penafiel 10:00 FC Porto B
  Leixões 10:00 Ac. Viseu

TAçA DA LIGA - MEIAS-FINAIS
2018/01/23  v. sEtúbal 2-0 ud OlivEirEnsE
2018/01/24   sPOrting 15:45 fc POrtO

jOgadOr  j g
1-jOnas [bEnfica] 19 23
2-bas dOst [sPOrting] 19 19
3-MOussa MarEga [fc POrtO] 17 15
4-vincEnt abOubakar [fc POrtO] 18 14
5-raPhinha [v. guiMarãEs] 19 12

mElhOREs mARcADOREs

EsTATísTIcAs DA PRImEIRA lIgA
MElhOr ataquE Benfica  46 Golos
PiOr ataquE Moreirense  15 Golos
MElhOr dEfEsa FC Porto 9 Pts sofridos
PiOr dEfEsa Estoril Praia 38 Golos Sofridos
Mais gOlEadas FC Porto 7 Goleadas
Mais vitÓrias FC Porto 15 Vitórias
MEnOs vitÓrias V. Setúbal 2 Vitórias

maschErano dEixa o barcElona

o barcelona anunciou a saída de javier 
mascherano.

Em comunicado, o clube catalão a rescisão com 
o internacional argentino, cujo futuro é ainda 
desconhecido.
Oito anos depois, “El Jefito” deixa o Camp Nou 

e leva no currículo quatro ligas espanholas, qua-
tro Taças do Rei, quatro Supertaças e duas Ligas 
dos Campeões, 2 campeonatos do Mundo de clu-
bes e duas Supertaças Europeias.
O jogador terá uma despedida institucional esta 

quarta-feira, às 10 horas portuguesas, e vai dizer 
adeus aos adeptos no intervalo do jogo da Taça 
do Rei com o Espanhol.

lidErança pErdida num Quarto dE hora

edinho marcou em Setúbal já nos descon-
tos, de grande penalidade, marega não 

tardou a marcar no Dragão, aos 13 minutos 
de jogo. em sensivelmente um quarto de hora 
baralharam-se as contas da liderança e o Fc 
porto voltou ao topo da tabela, onde esteve 
desde o início da temporada, mesmo sem con-
tabilizar o jogo que falta no estoril.

Antes de se defrontarem na meia-final da Taça 
da Liga, esta quarta-feira, em Braga, o Sporting 
perdeu terreno ao empatar no Bonfim (1-1), no 
jogo que abriu a 20.ª jornada, e o FC Porto, ven-
ceu o Tondela, pela margem mínima.
A escorregadela leonina foi aproveitada pelo 

Benfica, que em casa venceu o Desp. Chaves (3-
0) com bis de Jonas e golo de Pizzi, num jogo 
em que perdeu Krovinovic para o resto da época.
Essa é a má (péssima) notícia para Rui Vitória. 

A boa é o calendário desafogado e o foco pleno 
no campeonato numa altura em que a desvan-
tagem na tabela não é tão significativa como 
dantes: 1.º FC Porto, 48 pontos (menos «meio 
jogo»); 2.º Sporting, 47; 3.º Benfica, 46.
Abaixo do trio inevitável, o Sp. Braga, que foi 

a Portimão conseguir uma difícil vitória por 2-1, 
no jogo que marcou a despedida de Paulinho, 
que rumou ao Dragão.
A jornada foi positiva também para o rival Vi-

tória de Guimarães, que após seis jornadas sem 
vencer e uma semana atribulada, conquistou os 
três pontos em casa frente ao «lanterna» Esto-
ril (3-1). Na luta pela manutenção, dois triunfos 
importantes: o do Feirense na receção ao Mo-
reirense (1-0); e o do Paços de Ferreira (2-0), na 
Vila das Aves, no jogo que marcou a estreia do 
técnico João Henriques.
Mais acima, na luta pelo quinto lugar, que pode 

valer o apuramento para a Liga Europa, o Rio 
Ave ganha terreno: os vila-condenses venceram 
o Boavista (2-0) e aproveitaram o nulo do Ma-
rítimo, na Madeira, frente ao Belenenses, na es-
treia de Silas como novo treinador da equipa dos 
azuis do Restelo.

psg anuncia lass diarra

lassana Diarra 
foi oficializado 

como reforço do pa-
ris Sg. o internacio-
nal francês assinou 
com os parisienses 
até junho de 2019.

Aos 32 anos, o mé-
dio deixou o Al Jazira e ruma aos líderes do 
campeonato francês. Pela equipa do Emirado fez 
apenas cinco jogos.

robinho assina pElo sivasspor: «dEi um passo acErtado»

robinho já está na turquia para represen-
tar o Sivasspor. o internacional brasilei-

ro chegou esta terça-feira a Sivas 
e milhares de adeptos foram re-
cebê-lo.
«Muito feliz por estar aqui. Creio 

que dei um passo acertado. Dou 
graças a todos, que, apesar do frio, 
vieram receber-me.»

O extremo estava sem clube desde o final do 
ano, quando deixou o Atlético Mineiro, após 

ter sido condenado a nove anos de 
prisão, numa decisão em primeira 
instância, por ter, alegadamente, 
participado numa violação em gru-
po, numa discoteca em Milão, ten-
do recorrido da sentença e negado 
o caso.

KEnEdy a caminho
do nEwcastlE

Kenedy deve ser anunciado nas próximas 
horas como reforço de inverno do New-

castle.
A informação foi adiantada pelo próprio An-

tonio Conte, treinador do Chelsea, o clube que 
vai emprestar o ala esquerdo brasileiro. Em Sta-
mford Bridge desde 2015, Kenedy tem 27 jogos 
pela equipa principal do Chelsea. Esteve empres-
tado ao Watford no início da temporada 2016/17, 
e agora vai «rodar» no Newcastle.
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a minha mãe sempre 
me disse que meu par-
ceiro de negócios era 
uma fraude que roubou 
dinheiro e clientes de 
mim. E ele vai conti-
nuar aproveitar-se. 
Eu confiei nele até des-
cobrir por josé que ele 
estava usando meu 
nome para fazer ne-

gócios ilícitos. agradeço a minha mãe e a josé 
que abriram meus olhos. Eu imploro a deus que 
proteja josé para que ele continue ajudando as 
pessoas.                                                    Armando

Somos fiéis a 
nossa senhora 
e ela nos paga 
com milagres. a 
minha avó tinha 
uma doença 
desconhecida e 
aminha mãe e 
eu pedimos que 
ela nos ajudas-
se com a força 
da luz. 

a luz era josé. Ele destruiu a feitiçaria e a 
minha avó voltou a andar.

Família Costa

Eu tive resulta-
dos de uma rápi-
dez, foi incrível 
o que josé me 
prometeu. 2 dias 
depois eu fui ver 
a josé, porque 
ela estava implo-
rando o amor. Eu 
recomendo josé 
e seus trabalhos 

de amor que me trouxe felicidade.
Ricardo


