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Um Aniversário inesqUecível 
no Clube oriental de Montreal
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chinA AUmentA pressão sobre cAnAdá 
pArA qUe liberte meng WAngzhoU

A china aumentou a pressão so-
bre o canadá para que liberte 

a diretora financeira da Huawei, 
meng Wangzhou, e ameaçou o país 
com “consequências graves” pela 
sua detenção, convertendo este 
caso num dos piores conflitos di-
plomáticos entre Pequim e Otava.

Meng Wangzhou foi presa pelas 
autoridades canadianas no passado 
dia 03 a pedido dos Estados Unidos 
que solicitavam ainda a sua extra-
dição para que enfrente acusações 
de fraude e de violação das sanções 
impostas por Washington ao Irão.
Filha do fundador da Huawei, Ren 
Zhengfei, Meng Wangzhou foi acu-
sada na sexta-feira de fraude, após 
ter comparecido perante um juiz de 
Vancouver, no Canadá.Segundo do-
cumentos apresentados na audiência 

no tribunal de Vancouver, a diretora 
da Huawei foi detida por suspeita de 
ter mentido sobre uma filial da em-
presa, para poder aceder ao mercado 
iraniano, violando sanções norte-
-americanas.O tribunal de Vancouver 
decretou a sua liberdade condicional, 
apesar de o advogado representante 

do Governo canadiano se ter oposto.
As autoridades dos Estados Unidos 
suspeitam que o grupo chinês expor-
tou produtos de origem norte-ameri-
cana para o Irão e outros países vi-
sados pelas sanções de Washington, 
violando as suas leis.Este caso acon-
tece numa altura de difíceis relações 
entre chineses e norte-americanos, 
condicionadas pelas negociações co-
merciais, em plena trégua de 90 dias 
determinada pelos dirigentes das 
duas potências.
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FernandO PireS

A qUem AindA não cAiU nA
rAtoeirA dA pregUiçA mentAl?!

escreve José Pacheco Pe-
reira no jornal o “Publi-

co” o seguinte artigo, “apren-
der com a crise da Fundação 

de Mário Soares”. É possível que a notícia que 
faz agora eco do “abandono” a que foi ago-
ra votada esta Fundação não seja novidade 
para aqueles que confundem nacionalismo e 
patriotismo! Segundo eu, nunca suspeitei que 
Mário Soares fosse anti-patriota. Foi, sim, um 
anti-sistema da ditadura do nacionalismo de 
antónio Oliveira Salazar, dois conceitos dis-
tintos daquilo que é a nação Pátria é o cida-
dão patriota que deriva do termo grego, lati-
no, (pater) ou seja, patrício, muito antes da 
existência de nações.
Antes das nações existiram regiões, sítios, ou 

impérios.
Este acontecimento não nos surpreende como 

aqueles que ideologicamente não gostavam do 
conceito ideológico do socialista, e venham ago-
ra em nome do digital numérico gritar aqui-d’el-
-rei, que a memória do homem democrata Mário 
Soares, que foi deportado para o campo de con-
centração de São Tomé e Príncipe, não merecem 
agora ter uma Fundação com o seu nome!
Antes do 25 de Abril de 1974 a Pátria Portugue-

sa não era uma nação para todos os portugueses 
que ocupavam um espaço patriótico!
Esqueçamos agora todos esses “canta manha-

nas” dos tempos obscuros e muitos modernos 
que andam na crista da onda, porque infelizmen-
te são toupeiras como outros Durão Barrosos 
deste mundo ao volante do Banco Goldman Sa-
chs, das Uberes do transporte da roubalheira da 

Pátria para paraísos fiscais. Mas enfim, a pregui-
ça mental da informação de qualidade de leitura 
apoderou-se de muitas mentalidades das socie-
dades dos nossos tempos, ou seja, Facebooks, 
Twitter, Instagram, Netflix por aí adiante. Deve 
dizer-se que as fundações, mesmo se não têm 
cunho público, ou privadas, são preciosas para 
guardar a memória de “homens e mulheres que 
só o tempo arrasta para a cova” ou para o “vale 
dos caídos”? Mas já agora que falamos de fun-
dações, e voltando ao tempo da vaca fria, onde 
param alguns dos espólios da nossa comunidade 
portuguesa de Montreal, que desapareceram sem 
deixar rasto?
Estou a pensar no Movimento Democrático 

Português (M.D.P.) de Montreal que é o que no 
momento mais me ocorre. Por aí passaram al-
guns presidentes e do espólio desse organismo 
nada se sabe? Da primeira presidência como mi-
litante, do M.D.P. de Montreal publiquei há pou-
co tempo no jornal a Voz de Portugal um original 
que me foi entregue logo após a sua fundação, 
em 1965 pelo ti Neves, que coitado, como um 
grande homem culto nunca quis ser presidente 
de nada, apenas das ideias.
Este vosso autodidata participou também em 

tempos num debate organizado pelo jornal Lu-
sopresse, em que propus metaforicamente a cria-
ção de uma Catedral na comunidade, para acabar 
com as capelas de clubes associativos que pensa-
va eu, que não nos levavam, levam, a nada, sem 
alicerces culturais estáveis. Outros recuperaram 
esta metáfora (retoricamente) fazendo dela sua, 
e (chamando-lhe Casa Portuguesa) acontece que 
quando não temos ideias penduramo-nos nos 
ideais dos outros. Foi sempre assim, mesmo com 
o ti Neves Rodrigues passou-se o mesmo com a 
Caixa dos Portugueses!
Quero aqui mencionar a omnipresença cons-

tante dos meios de comunicação estruturais di-
gitais numéricos, tais como: Facebook, Twitter, 
Instagram, Netflix, Smartphones e tudo quanto 
carregando na tecla, mesmo se o calculo algo-
rítmico está ligado à emoção, destes enxertos 
mundiais da chamada comunicação superficial e 
hipócrita! Estando ligado à emoção facilita-nos 
a vida nos cálculos dos horizontes! Termino por-
tanto deixando um recado àqueles que utilizam 
os conteúdos da Internet que puxem pela cabeça, 
“como se dizia antes na minha terra”!

linhA AbertA:
514 790.0251

pUblicidAde:
514 366.2888

domingo dAs 16h às 18h
5877 pApineAU, montreAl, qc

prodUtorA
rosA velosA
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VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

A AssembleiA como bArómetro
dA qUAlidAde democráticA

Verifica-se um crescendo 
de situações nebulosas 

na forma como a assem-
bleia legislativa em Portu-

gal vai funcionando. ele é votos fantasmas, 
viagens fantasma, moradas fantasma, agora 
há ainda um relatório do tribunal de contas 
que em nada abona a favor de uma imagem 
transparente da assembleia e dos deputados 
que por lá andam.

Obviamente não devemos assumir que seja 
tudo farinha do mesmo saco, mas quando estes 
casos vêm à luz do dia verifica-se o emaranha-
do de regras pouco claras, com muitas “terras 
de ninguém” que permitem, claro, a oportu-
nistas ganharem terreno nos seus interesses 
e mancham todos os outros que por ventura 
até estejam lá de boa vontade. Será admirável 
para o leigo, e penso naqueles cidadãos com 
pouca instrução que seguem a sua vida esfor-
çada e que não têm alternativa a não ser em 
confiar nos seus representantes eleitos, como 
é que um grupo de 230 deputados, fora os co-
laboradores que têm à sua volta, não consegue 
criar um conjunto de procedimentos que lhes 
facilite o trabalho que necessitam de represen-
tar, contudo respeitando a transparência que é 
devida aos seus eleitores.

Temos assistido às manifestações em Paris, 
com a destruição e violência em protesto do 
nível de vida cada vez mais difícil; será que 
não assusta aos deputados que estas manobras 
se tornem rastilho para algo do mesmo calibre 
em Portugal? E ainda se fala de populismos! 
Não me vou deter nos inúmeros casos de hi-

pocrisia que assistimos no passado recente, ou 
na incompetência e frieza com as desgraças de 
Pedrogão Grande e Borba, pois não há espa-
ço para as rever. No entanto é imprescindível 
que os representantes eleitos respeitem aque-
les que os elegeram. É certo que quando tra-
balham para uma empresa sabe-se quem é o 
proprietário, os seus dirigentes, etc., mas no 
Estado a propriedade do mesmo, que é dos 
cidadãos, encontra-se dissolvida dada a quan-
tidade de “acionistas” e na forma complexa 
destes se fazerem ouvir. Mas o mal-estar vai 
se instalando, a abstinência sobe, os populis-
mos aparecem e aí o copo entorna só com uma 
gota de água, sem nos apercebermos que fo-
ram todas as outras gotas de água que foram 
enchendo o copo.

Que a Assembleia da República seja um lugar 
de regras claras, de responsabilização, de qua-
lidade dos seus deputados, de ética apartidá-
ria, enfim, um lugar de exemplo para que haja 
confiança entre eleitores e eleitos de forma a 
evitar-se a desassociação entre estes com pos-
síveis consequências desastrosas resultantes 
de más escolhas democráticas.
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SylVIo mArtINS9:11 Zig Zag
9:45 Aqui Portugal
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Madeira 2018
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Donos Disto Tudo
21:00 excursões Air Lino
21:45 De Lisboa a Helsínquia
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cá Por Casa
 com Herman José
0:00 3 Mulheres
0:45 A essência
1:00 Janela indiscreta
dOMingO, 16 dE dEZEMbrO                     
1:30 olhar o Mundo
2:15 TecNet
2:30 Siga o Coelho Branco
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Todas as Palavras
7:00 De Lisboa a Helsínquia
7:15 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:13 Belenenses x Sporting
 Futsal: Liga Sport Zone
10:45 As Receitas Lá de Casa
11:30 Sociedade Recreativa
12:30 Podium
13:30 espécies oportunistas
 Biosfera
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Viagens à Volta do Mundo!
 Volta ao Mundo
16:15 Damel e 
 Trimarine Compósitos
 Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Decisão Nacional
20:30 à Porta da História
 (Microprogramas)
21:00 Hora dos Portugueses
21:30 A Cidade na
 Ponta dos Dedos
21:45 Voz do Cidadão
21:57 Notícias do Atlântico
23:00 Cosido à Mão
0:00 Sociedade Recreativa
1:00 Lusa Music Box

2ª-fEira, 17 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 As Novas
 Viagens Philosophicas
5:30 Atlântida - Madeira 2018
7:00 Decisão Nacional
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 oceanário 20 Anos
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP
17:30 oceanário 20 Anos
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Prós e Contras
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP
0:30 Criar.pt
0:45 Literatura Aqui
1:15 Hora dos Portugueses

3ª-fEira, 18 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Raízes
5:45 uma História de Autonomia
6:45 Damel e
 Trimarine Compósitos
 Network Negócios
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Movimento Gentil
 embaixadores
10:00 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal

4ª-fEira, 12 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo é economia
6:00 Nostalgia de Natal
 Sociedade Civil
7:04 Cíntia Gil
 Filhos da Nação
7:39 Todas as Palavras
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:41 Movimento Gentil 
 embaixadores
9:46 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
13:51 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Sinais de Vida
16:45 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:34 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:21 Joker
22:10 Notícias do Atlântico
23:11 Mulheres Assim
23:56 Francisca Van Dunem
 Grande entrevista
0:49 os Rosa Cruz
 Portugal Culto e oculto
1:17 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 13 dE dEZEMbrO                             
1:30 Bom Dia Portugal
4:00 Natal dos Hospitais
8:00 Jornal da Tarde
9:15 Natal dos Hospitais
12:30 Portugal em Direto
13:50 à Porta da História
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Sinais de Vida
17:15 Janela indiscreta
17:45 Sociedade Recreativa
18:45 Criar.pt
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Madeira 600 Anos, 
 Madeirenses ilustres
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Mulheres Assim
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 14 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
5:57 Sociedade Civil
7:00 espécies oportunistas
 Biosfera
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Movimento Gentil
 embaixadores
10:00 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:06 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Mulheres Assim
23:45 Circo Paraíso
0:30 Visita Guiada
1:18 Hora dos Portugueses

sábadO, 15 dE dEZEMbrO                     
1:30 escrito no Basalto
2:45 TecNet
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Visita Guiada
5:45 Criar.pt
6:30 Sociedade Civil
7:00 Siga o Coelho Branco
7:30 Janela indiscreta
8:00 Jornal da Tarde

qUAndo A voz nos
fAz ver cArAs diferentes

tive a oportunidade de 
encontrar um artista 

fora do normal. greg Tu-
deski é um imitador e come-
diante musical. 

Chegou a Montreal com 16 anos, ele é Franco/
Belga e já faz anos que ele trabalha nesta área 
de divertimento do público. Em 
2012 apresentou um grandioso 
espetáculo no Festival Juste pour 
Rire e as pessoa queriam muito 
mais, com um “show” muito di-
ferente e sensacional para todos 
os gostos. Ele vem realmente 
captar a nostalgia do público com 
canções de Elton John, Jacques 
Brel, Robert Charlebois, Louis 
Armstrong, Charles Aznavour, 
The Temptations, Mika, Rick As-
tley, Joe Cocker, Pierre Lapointe, 
Corey Hart, The Righteous Bro-
thers, Roy Orbison, Bryan Ada-
ms, A-Ha, Depeche Mode, Ed 
Sheeran, U2 e Freddie Mercury. 
Mas também faz a voz feminina 
tal como Tina Turner, Ginette 
Reno, Cher, Edith Piaf, Euryth-
mics (Annie Lenox), Coeur de 
pirate, Lady Gaga, Niagara, Patricia Kaas, Da-
lida, Mel C., Les Rita Mitsouko, Marie-Élaine 
Thibert, Shakira, Isabelle Boulay, Diane Dufres-
ne, Cyndi Lauper, Adele, Norah Jones, Shania 
Twain, Beyoncé, Madonna, Katy Perry, Gwen 
Stefani e Marie Mai.

Em 2016, ele voltou ao festival e foi uma expe-
riência incrível da parte do artista e do público. A 
sua careira está sempre a crescer e a desenvolver 
mais novidades.
Se querem ver e ouvir algumas das suas imita-

ções podem ir ao YOUTUBE e fazer uma pes-
quisa, Greg Tudeski-Imitateur-Chanteur.
Ele vai dar mais um “show” a 17 de janeiro de 

2019 ao Club Soda situado no 1225 Boul. St-

-Laurent, em Montreal às 20h, e parece que 
vai ser, mais uma vez, memorável com 85 vo-
zes imitadas e 2h20 de espetáculo. Vai ser um 
“show” bastante preenchido com muita música 
e bem diferente de todos os outros espetáculos 
de comédia.

Não há sofrimento sem solução… Não viva mais no nega-
tivo, a chave do sucesso está ao seu alcance. Com 35 anos 
de experiência. especialista de todos os trabalhos ocultos, 
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: 
Amor, Negócios, Má Sorte, invejas, Maus-olhados; Bruxar-
ia; Desvios, Amarrações, impotência Sexual, Mau vício, etc. 
Resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. Não 
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

asTrÓloGo – Grande mÉdium VidenTe
professor aidara

falo Português
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A Arte de bem comer no restAUrAnte viAnA sol
SylVIo mArtINS

o que é desconhecido é 
uma pérola que deve 

ser reconhecida. Há três se-
manas encontrei duas pes-

soas com um amor à sua cultura, tradição e 
a gastronomia portuguesas. abriram um res-
taurante há tanto tempo e agora é que vamos 
apresentar este restaurante chefiado por José 
da rocha e Miguel de almeida.
O restaurante Viana-Sol está situado no 5428 

Boulevard Cousineau em Saint-Hubert, onde a 
cozinha portuguesa é saboreada na sala de jantar 
num estilo familiar. A sala de jantar é linda e mi-
mada com um ementa exótica bem à portuguesa. 
A especialidade do estabelecimento é muito dife-
rente do nosso paladar tradicional, tal como um 
medalhão de canguru ao porto, e é mesmo uma 

verdadeira delícia. “Fazemos tudo o que é bom 
na nossa cozinha, temos uma grande variedade 
de pratos, tal como a caça canadiana, mas tam-
bém pratos requintados para todos os gostos”, 
diz o proprietário, José da Rocha. Frango grelha-
do à maneira portuguesa, borrego, peito de pato 
com tempero caramelizado e muitos produtos lo-
cais do Quebec também estão na nossa ementa. 

Peixes como bacalhau, sardinhas e lulas também 
são pratos bastante apreciado na nossa região: 
“O bacalhau é um dos nossos pratos tradicionais 
e que é muito apreciado pelos clientes”.
“Nos tempos antigos muitos fugiam da sardi-

nha por causa do cheiro mas é muito bom para 
nossa saúde, promovendo este peixe e é também 
muito apreciado nos nossos pratos por causa do 
seu alto teor de ómega 3”, diz o senhor Rocha. 
Os clientes mais fiéis do restaurante Viana-Sol, 
por vezes, têm gostos refinados, como polvo 
grelhado. Se os clientes reservarem o seu lugar 
com antecedência, o chefe Miguel de Almeida 

vai preparar os pratos com muito carinho e amor. 
“Para acompanhar a refeição, traga sua garrafa 
de vinho da sua adega pessoal, isto pode favore-
cer o cliente mas como dizem sempre, o cliente é 
rei na nossa casa”.

PraTOS reFinadOS e PrOdUTOS
A cozinha do restaurante Viana-Sol também 

pode ser apreciada em casa. Basta pedir o seu 
prato preferido a qualquer hora do dia e buscá-lo 
a partir das 17h de quinta a domingo. É simples 
e eficaz para os nossos clientes.
“É uma maneira diferente de os nossos clien-

tes saborearem os nossos pratos em casa com o 
sabor português na sua boca”, Os proprietários 
José Da Rocha e Miguel de Almeida oferecem 
uma grande variedade de produtos importados 
diretamente de Portugal para cozinhar em casa. 
É hora de se sentar para comer!



Um Aniversário inesqUecível 
no clUbe orientAl de montreAl
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A vida comunitária é sem-
pre cheia de surpresas, 

de um dia para o outro e de 
ano para ano. nunca é igual. 
Há sempre altos e baixos em 

qualquer associação e para manter um orga-
nismo como este é preciso trabalhar muito.
Gilberto Alves, o presidente do Clube Oriental 

de Montreal, esteve presente ao longo da histó-
ria deste clube, trabalhando em todos os pilares 
deste organismo. E, é de louvar esta pessoa que 
fez muito, e está ainda a representar muito bem 
o grande Clube Oriental. Sábado 8 de dezem-
bro organizou-se no Clube Oriental Português 
de Montreal um grandioso jantar de gala para 
comemorar o seu quadragésimo aniversário de 
existência. 
Há 14 anos eu tinha começado a escrevinhar um 

pouquinho como colaborador. Quando não havia 
ninguém que pudesse ir a um evento, eu dizia 
ao Eduíno Martins, editor do jornal nessa altu-

SylVIo mArtINS ra, que é importante marcar presença em todos 
os eventos, quer seja um colaborador, diretor ou 
chefe da redação, devia ter sempre uma pessoa 
do jornal presente. A minha primeira reportagem 
jornalistica foi sobre o Euro 2004, apresentan-
do algumas pessoas da comunidade e discutindo 
sobre quem seria o vencedor. O segundo foi de 

uma cantora em Toronto e o terceiro foi quando 
o Mike Ribeiro, o primeiro jogador português no 
NHL esteve presente no Clube Oriental, desta 
vez fui lá como fotógrafo. E, a quarta foi uma 
grande exposição artística e cultural. Na minha 
primeira visita ao Clube Oriental perdi-me nos 
caminhos (para as pessoas que não sabem ir lá 
usem o GPS). Tudo o que eu posso dizer é que 
fui lá, e toda a direção estava de braços abertos 
para nos acolher. Fiquei muito impressionado 
com a sede e a história que eles têm, e a sua aber-
tura cultural. Já vi de tudo nas suas festas: danças 
da Rússia, peças de teatro, cantores de Portugal 
e ideias diferentes. Uma coisa é certa é que o 
Clube é bem vivo e que merecem todo o nosso 
apoio. A sala repleta de associados e frequenta-
dores do clube que sem eles como é óbvio não 
haveria clubes e associações na diáspora pois 
são todas as pessoas que por hábito as frequen-



tam que as tornam realizáveis. Foi 
servido um saboroso jantar durante 
a noite confecionado pela excelente 
equipa da cozinha do clube. Logo 
no início da noite o presidente do 
clube Sr. Gilberto Alves fez um pe-
queno discurso agraciando todos os 
presentes.  Durante a noite tivemos 
uma supresa... quando o show era 
para começar, ficámos no escuro. A 
eletricidade foi cortada e estávamos 
todos a ver o que aconteceu. Pouco 
a pouco as informações entravam, 
e era um incêndio a três cantos de 
rua. E, o pior, quando é que a ele-
tricidade voltava. Na internet estava 
escrito 1h da manhã. Todos estavam 
a ver o tempo a passar e quando o 
presidente pisou o palco para anun-
ciar que a festa seria adiada até do-
mingo à tarde, um milagre chegou. 
A luz voltou e a banda correu para 
reanimar a festa.
E podemos dizer que o grupo Con-

tacto apresentaram um grande show, 
cheias de energias, e calorosos.

Depois, teve o momento protoco-
lar onde o Cônsul-Geral de Portugal 
em Montreal, o Sr. António Barroso 
deu umas palavrinhas, seguidamen-
te, foi a minha vez como editor do 

jornal A Voz de Portugal, tendo co-
mentado sobre os meus primeiros 
passos no Clube Oriental; o presi-
dente do Clube Portugal de Mon-
treal António Moreira que dignifi-
cou o acontecimento com uma placa 
comemorativa e finalmente veio o 
presidente do Festival Portugal, Joe 

Puga que deu algumas dicas sobre a 
passagem artítica no Clube Oriental.
Depois desta parte o grupo Contac-

to continuou meia hora a mais para 
fazer mexer o povo presente, e de-
pois chegou o tempo do grande ar-
tista da noite Zé Amaro. Ouvi que 
ele vinha para o aniversário e que é 
um dos melhores cantores em Por-
tugal neste momento e disseram-me 
que o show dele é realmente muito 
especial e agradável. Eu quis ir ver 
quem é este novo artista. E posso 
dizer que este novo artista fez um 
grandioso espetáculo e que marcou 
o quadragéssimo aniversário deste 
Clube com uma boa mistura de mú-
sica e de estilo para todos os gostos 
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e o carisma foi mesmo sensacional. 
E para finalizar esta linda noite bas-
tante emocionado o grupo Contacto 
tocou até quase 2h30 da manhã com 
a sala esta ainda cheia e muitos a 
dançar e a bailar.
Parabéns ao Oriental e à sua ad-

ministração, a todos os patroci-
nadores que ajudaram, e votos de 
muitos anos de atividades.
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grande duplex 2X51/2 com ga-
ragem e subsolo, perto da rua 
sherbrooke e todos os servi-
ços. Possibilidade de fazer um 
bachelor.

Mercier - 3705 Pierre-bernard

luxuoso condo com 3 quar-
tos e 3 casas de banho. com 
acabamentos sensacionais e 
condo de alta qualidade. tem 
terraço to topo da casa.

Esta linda casa situada em val 
des brises oferece uma luxuo-
sa casa aberta. Podem vir visi-
tar esta casa, é um verdadeiro 
sonho.

lindo 4plex localizado numa 
área muito procurada, casa em 
bom estado, ideal perto de ser-
viços e transportes, inquilinos 
de confiança!

3plex! Propriedade ideal para 
ocupante proprietário e/ou in-
vestidor, perto de serviços e 
transportes públicos, inquili-
nos fiáveis. Boa oportunidade.

novo projeto localizado perto 
do metro iberville, condos de  
luxo e dando uma excelente 
visibilidade com um preço in-
crível!

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

triplex bastante acolhadora 
numa parte da cidade muita 
procurada. com todos os ser-
viços pertos de si e o parque 
jarry. boa oportunidade.

Vendido

rosemont - 6974, 30e avenue                                                       novo no mercado
st-hubert - 1761 rua charles

villeray - 8605 rua clark

duvernay (laval)
2965 av. des aristocrates

villeray - 7004 rua des Écores                                             nOvO PrOjEtO - 3 condos
villeray - 7126 av. louis-hébert

villeray - 7840 st-dominique                     

20 anos de experiência para melhor Vos serVir
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cá estamos nós a cami-
nho da meta final des-

te ano de 2018, estes anos 
passam depressa, a própria 
vida vai a uma velocidade 

que nós, muitas vezes, não nos apercebe-
mos, ou melhor quando damos por isto já 
estamos à porta de mais um natal.
As minhas prendas entre outras são vocês lei-

tores do jornal A Voz de Portugal, que este ano 
mudou de editor, dizia eu que vocês leitores 
me dão prendas durante o ano inteiro quan-
do se cruzam comigo na rua e me dizem que 

gostam de ler estas coisinhas que eu lá, de vez 
em quando, escrevo. Para mim é mais do que 
um salário de milhares de patacas portugue-
sas que o charmoso Sylvio me paga todas as 
semanas. Eu não sei quanto ganham os outros 
mas eu por acaso não tenho nada que dizer. Já 
abri uma conta num banco português que acei-
ta estas patacas que é p’rá minha reforma, que 
também já está a caminho, p’ra depois ir p’rá  
Florida no inverno andar de mota.
Falando na América, todos vocês que já pas-

saram noites naquele Faial sabem quantos al-

coisAs do corisco
drabões logo de manhã na televisão falam de 
Deus, é aquele que mais pode aldrabar. No fim 
que neste caso o nunca acaba e os dinheiros que 
eles pedem aos pobres de espírito, que aqui não 
é santo.
Pois aqui também já temos estes vigaristas em 

dois canais de TV, eu levanto-me sempre cedo 
e vejo eles a pôr “faladura” com Bíblias sempre 
abertas e prontas a serem citadas.
Cuidado que esta escumalha não aceita como 

eu patacas portuguesas, eles querem é o suor do 
vosso labor, que em nome de Deus vá da vossa 
conta p’rá algibeira deles.
Agora num tom mais solene eu e a conversada 

aproveitamos esta última “faladura” deste ano 

p’ra vos desejar um Santo Natal com vossos fa-
miliares, bem comer e bem beber mas por favor 
não conduzam depois, mesmo se teu cunhado 
já te quer ver pela porta fora, para ele se ir dei-
tar, se tiveres bebida vai te deitar com ele, mas 
não repitas muitas vezes, de repente ele pode 
gostar. Um ano novo cheio de boas coisas p’ra 
todos.
“Algum dia tudo fará sentido, enquanto isto, 

ria da confusão, chore um pouco.... e entenda 
que tudo acontece por alguma razão”

Paulo Coelho

tristes estAtísticAs

o tema da pobreza tem 
sido recorrente nas mi-

nhas crónicas semanais e as 
últimas estatísticas vieram-
-me incitar a discorrer acerca 
da situação dos açores. as po-

líticas sociais europeias não estão a ser imple-
mentadas de forma eficaz.

Ficámos agora a saber que a taxa de risco de 
pobreza nos Açores atinge os 31,5%, o que é su-
perior aos 17,3% da média nacional em 14,6%; 
e superior aos 12,3% da taxa de risco de pobreza 
da Área Metropolitana de Lisboa em 19,2%. 
Infelizmente, fica claro o abismo entre a taxa 

de risco de pobreza nos Açores e a taxa de ris-
co de pobreza em todas as regiões do Continen-
te, ficando a Madeira mais próxima de nós com 
27,4%.

Por outro lado, é no mínimo assustador apreen-
der que na União Europeia, cerca de 120 milhões 
de cidadãos europeus estão em risco de exclusão 
social e que, no caso dos Açores, 25% dos be-
neficiários em idade ativa, estão dependentes de 
rendimentos sociais de inserção.

Apesar da crise económica e social já estar de-
belada, nos Açores, os números de beneficiários 
de rendimento social de inserção nestas ilhas e 
em Portugal no seu todo têm vindo a aumentar 
dramaticamente. De facto, alguma coisa não está 

a correr bem neste pequeno torrão açoriano no 
meio do oceano Atlântico plantado.

De acordo com os sociólogos peritos nestas 
áreas, torna-se necessário apostar na prevenção, 
com os devidos apoios ao nível do mercado de 
trabalho, e também apostar na educação e na 
formação adequada às exigências do mundo la-
boral. É preciso que o rendimento mínimo seja 
essencialmente uma política de inserção e não 
uma política de subsidiodependência.

De acordo com as entrevistas dadas por Monse-
nhor Weber Machado, figura conhecida por tra-
balhar em favor dos mais desprotegidos da nossa 
sociedade, tendo muito recentemente lançado 
um livro sobre a mesma temática, intitulado, 
“Denunciar, formar e amor”, esta situação de-
via preocupar e até tirar o sono aos responsáveis 
governamentais ou àqueles que têm a grave res-
ponsabilidade de olhar para este fenómeno como 
sendo um problema gravíssimo para o qual urge 
encontrar solução.

Trata-se de uma figura destemida da nossa so-
ciedade que reclama e aponta caminhos para a 
solução da pobreza nos Açores. A legião de po-
bres e excluídos existentes nos Açores engrossa 
e as percentagens da população pobre excedem 
largamente a que se verifica no todo nacional.

De acordo com aquele sacerdote, ele ficou mui-
to surpreendido por aquilo que disseram os go-
vernantes açorianos e os responsáveis do partido 
que os suportam com o discurso de encerramen-
to do debate sobre o Plano e Orçamento da Re-
gião para 2019.

No seu entender, aquilo que se fez passar para 
os açorianos foi que vivemos numa Região que 
não é a nossa. A realidade açoriana é outra. In-
teressa pouco pensarmos nos termos que nos le-
vam a pensar numa Região virtual. Ou, então, a 
legião de pobres que povoam as nossas ilhas é 
uma realidade à parte que é esquecida no discur-
so político governamental.
 
O pilar europeu dos direitos sociais é um bom 

instrumento para que isso aconteça, mas é pre-
ciso que o implementemos nos nossos Estados-
-membros de forma a que efetivamente as pes-
soas sintam que têm uma Europa melhor.

Cerca de um milhão de cidadãos oriundos de, 
pelo menos, um quarto dos Estados-Membros da 
UE apresentaram à Comissão Europeia propos-
tas legislativas nos domínios da sua competên-
cia, tendo em vista acabar com a fome que afeta 
8 % da população europeia». 

Os objetivos declarados da iniciativa de cida-
dania proposta incluem incentivar os governos a 
terem em conta o problema da fome e destacar a 
responsabilidade dos governos para erradicar o 
problema.





Eu não tive um bom relaciona-
mento com meu pai porque ele 
roubou-me por muito tempo. 
além disso, sua nova esposa 
pegou minha herança e fez coi-
sas ruins para mim que prejudi-
caram a minha sorte, e foi por 
isso que fui ver josé. Eu que-
ria que josé consertasse minha 
sorte e protegesse meu filho 
para que ele não passasse pelo 
que eu passei. Eu recomendo 
josé. carlos e Manuel

graças ao josé, eu pos-
so estar com o meu 
marido novamente. 
Ele teve problemas de 
próstata e josé tomou 
em suas próprias mãos 
para resolver o proble-
ma. a ajuda de josé é 
imediata, seu conheci-
mento é infinito. Deus 
abençoe josé.

Mr & Mrs santos



O que mais podemos pedir da vida do 
que ter um parceiro vitalício ao meu 
lado? josé tornou possível trabalhar 
uma foto e nome. O que os outros não 
conseguiram fazer, josé fez. casar 
com o natal josé.

sophie e joão

depois de tanto tempo 
confinada a uma cadei-
ra de rodas devido à 
magia negra feita pela 
amante de meu pai que 
jurou vê-la paralisada, 
minha mãe finalmen-
te está fazendo o que 
mais ama, está viajan-
do pelo mundo. tudo 
isso é possível por 
causa dos trabalhos de 
josé. Obrigado.

rosa

Minha esposa e meu filho terão seu ma-
rido e seu pai neste Natal finalmente. 
depois de me arrepender de ser mulhe-
rengo, josé me ajudou a recuperá-los. 
Eu estou ótimo por josé me ajudar a 
acreditar que eu estava realmente arre-
pendido. josé e família

O natal mais feliz de nossas vidas. josé 
uniu a nossa família e agora estamos 
felizes como deveria ter sido sempre. 
josé e seus empregos familiares muda-
ram minha vida.

família Morais
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pArAlelo 38: oUtro nAtAl, o João tiAgo e A “UrbAn”
JOãO gagO da câMara

e aí vem outro natal sem que 
os pais de João Tiago ilu-

minem mais uma vez a árvore e 
preencham a cadeira vazia.
Foi em 2013 – faz seis anos a 7 

de fevereiro de 2019 – que o jo-
vem micaelense, vivendo então 

na Madeira, desapareceu após ter saído da disco-
teca “Urban Beach” de uma noite passada com 
amigos de infância com quem se foi encontrar du-
rante uma semana em Lisboa. Após visionamento 
das gravações das câmaras de segurança, foi pro-
vado que, passados alguns minutos das quatro da 
madrugada, João Tiago terá sido acompanhado à 
porta de saída da “Urban” por seguranças dessa 
discoteca (ainda não foi convincentemente expli-
cado porquê!), seguidamente contornou um carro 

branco ali estacionado e seguiu a pé em direção ao 
Cais do Sodré para nunca mais ser visto. O facto 
é que se passaram cinco anos e temos uma polícia 
que nada descobriu nem descobre, um processo-
-crime suspenso e um jovem açoriano na força da 
juventude a integrar a lista de desaparecidos da 
Polícia Judiciária. Pergunta-se como e porquê. Os 
nossos filhos estão em Lisboa, não estão em Bag-
dad! E a nossa polícia de investigação, tida como 
uma das mais bem formadas e sucedidas do mun-
do, não diz “a” nem “b” sobre este caso e porquê? 
O desaparecimento deu-se numa madrugada ou 
princípio de um dia de investigação que deveria 
ter sido imediata sendo necessárias horas para que 
alguém conseguisse atravessar a fronteira. Não se 
resolveu na hora, é um facto, mas não há pontos 
de situação? O caso está esquecido, congelado, 
morto?
Há todo um historial de agressões por seguranças 

da “Urban Beach” contra gente indefesa, incluin-
do miúdos frequentadores desse espaço suposta-
mente de diversão noturna que, da parte da inves-
tigação, era suposto terem outras abordagens, que 
mais não fosse do ponto de vista comunicacional 
para com os cidadãos. 
Recordemos que ainda há dois meses decorria no 

Campus de Justiça do tribunal de Instrução Cri-
minal de Lisboa a fase de instrução do processo 
contra três seguranças da “Urban Beach”, um de-
les em prisão preventiva, acusados de tentativa de 
homicídio de dois homens selvaticamente agredi-
dos alegadamente a socos, pontapés e a golpes de 
navalha, isto em novembro de 2017.
Outro caso aconteceu há poucos anos atrás com 

um jovem universitário açoriano, este natural da 
ilha Terceira, que foi brutalmente espancado e de-
pois transportado inanimado em ambulância para 
o hospital após ter sido violentamente socado na 
cara e na cabeça por um segurança da “Urban”, e 
só por acaso não houve uma fatalidade. Um terror 
desenha-se frente aos nossos olhos vindo de uma 
discoteca que já devia ter sido definitivamente en-
cerrada porque segue conspurcando uma metró-
pole europeia e ocidental. 
O percurso de vida do João Tiago foi conhecido 

por absolutamente normal e pacífico. Era um ra-
paz calmo e agradável para com todos, amigos e 
conhecidos. Por que razão este jovem desaparece 
numa madrugada de Lisboa e nunca mais volta a 
ser visto? Volatilizou-se? E porquê este silêncio 
ensurdecedor das autoridades que se prolonga? 
Não foi teatro, não foi magia, foi real! Este jo-
vem, esteja ele vivo ou morto, tem, há quase seis 
anos, os pais mergulhados num inferno em vida. 
Hajam, pois, desenvolvimentos, por favor. As lis-
tas de desaparecidos da PJ são lápides silenciosas 
e etéreas? O João Tiago, ou a sua memória, a fa-
mília e amigos, merecem, que mais não seja, uma 
palavra, um esclarecimento. 
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dia de MOnTraS aSSinaLadO cOM MUiTa aniMaçãO eM SãO MigUeL

decorAções AtrAem milhAres
de pessoAs às rUAs de pontA delgAdA
olIVérIA SANtoS
Diário de Notícias

micolcheias - Coro Infantil Vox Cordis, seguindo-
-se, às 21h00, no lado Norte do Largo da Matriz, 
concertos pela Associação Musical Edmundo Ma-
chado de Oliveira e pelo Grupo Johan Sebastian 
Bach. Na Rua Hintze Ribeiro, às 21h00, haverá 
um concerto por Filipe Frazão e Jéssica Sousa, en-
quanto no Jardim Sena Freitas, às 21h00, terá lugar 
um concerto por Clayton e convidado. À mesma 

hora, mas na Praça do Município, o concerto será 
pelos “One Short of a Quartet”. Ainda às 11h00, na 
Rua dos Mercadores, atuará Sara Cruz e, às 21h00, 
na Ermida de Santa Luzia, na Rua Machado dos 
Santos, atuarão os Tunídeos - Tuna Masculina da 
Universidade dos Açores. Na Rua Diário dos Aço-
res, ainda às 21h00, actuará o Duo Pedro Silva e 
João Melo.

riBeira grande aSSinaLa dia daS
MOnTraS cOM aniMaçãO

nO cenTrO HiSTóricO 
O Dia das Montras também será assinalado na Ri-

beira Grande com um programa festivo promovido 
pela autarquia em parceria com o comércio local. 
Este ano estão inscritos no concurso de montras 
cerca de trinta estabelecimentos comerciais. As 
atividades começaram logo pela manhã, às 10h30 
horas, com a tradicional corrida de Natal, evento de 
carácter desportivo que vai juntar muitos dos atle-
tas da ilha que normalmente participam nas pro-
vas organizadas pela Associação de Atletismo de 
São Miguel, parceira da Câmara da Ribeira Grande 
neste evento.
A animação de rua no centro histórico da cidade 

começou às 16h00 com a abertura da Aldeia de Na-

tal, no largo Hintze Ribeiro. Decorrerá também o 
concurso de montras promovido pela autarquia e 
que volta a contar com o apoio da Câmara de Co-
mércio e Indústria de Ponta Delgada.
A partir das 20h00 teve início o tradicional desfile 

da charanga dos bombeiros voluntários da Ribei-
ra Grande acompanhada por cerca de três dezenas 
de viaturas que embelezaram o desfile ao longo da 

rua Direita. A finalizar a noite, o habitual Toque de 
Magia na escadaria da igreja da Conceição com a 
presença de vários artistas e desfile de moda, para 
além da atuação dos Tambomgaita no largo Hintze 
Ribeiro.

neLag PrOMOve TradiciOnaL
cOncUrSO de MOnTraS na LagOa 

Também o Núcleo de Empresários da Lagoa (NE-
LAG) tem apostado numa forte campanha nesta 
quadra de Natal para a promoção do comércio tra-
dicional local com o intuito de dinamizar e descen-
tralizar pessoas do centro urbano de Ponta Delgada 
para a cidade de Lagoa. Esta campanha iniciou-se 
com a primeira edição do projeto Black Friday, nos 
passados dias 23 e 24 de Novembro, que teve uma 
forte adesão do comércio local, contando com cer-
ca de 25 estabelecimentos. Por outro lado, o NE-
LAG, em parceria com a Câmara do Comércio e 
Indústria de Ponta Delgada, também levou a cabo o 
tradicional Concurso de Montras, com a atribuição 
de prémios monetários às três montras vencedoras. 
Neste dia, quem visitou a Lagoa pôde ainda apre-
ciar a iluminação de Natal bem como desfrutar de 
animações diversas pelas principais ruas da Lagoa.

o dia é feriado religioso e invoca a imaculada 
conceição, mas para a maioria das pessoas 

o 8 de dezembro é também o arranque oficial 
da época natalícia. Por tradição, é também 
neste dia, chamado de dia das Montras, que 
os comerciantes aproveitam para atrair mais 
clientes, decorando as suas montras de forma 
apelativa. este ano estarão a concurso, em Pon-
ta delgada, 39 montras.
Nas principais cidades de São Miguel, e também 

um pouco por todo o arquipélago, as autarquias 
preparam todo um programa com muita animação 
para acolher os milhares de pessoas que enchem 
as ruas para apreciarem as novidades e fazerem al-
gumas compras de Natal. O programa de Natal da 
Câmara de Ponta Delgada já iníciou-se, prolongan-
do-se até 30 deste mês, e promete levar às ruas do 
centro histórico muita música e animação alusivas 
a esta quadra festiva. Em Ponta Delgada, o Dia das 
Montras começou com a abertura do Mercadinho 
de Natal, na Rua Manuel da Ponte, nº 31, que fun-
cionará do 8 a 22 de dezembro, entre as 10h00 e as 
19h00. Das 10h00 às 12h00, no lado Norte do Lar-
go da Matriz, “O Natal Encantado” (modelagem de 
balões e pinturas faciais) fará as delícias dos mais 
novos. Já entre as 12h00 e as 14h00, no Mercado 
da Graça, a animação itinerante estará a cargo de 
“Back to the Funk”.
Também o centro histórico da cidade terá anima-

ção itinerante a partir das 14h00 com os “Os Duen-
des de Natal” (Fungis Magic Truxis). À mesma 
hora, mas na Rua Diário dos Açores, haverá Mú-

sica de Natal ao vivo, com Anderson Ouro Preto, 
enquanto às 15h00, no lado Norte do Largo da 
Matriz, terá lugar o concerto pelo Coro da Esco-
la Secundária das Laranjeiras. Entre as 15h00 e as 
17h00, o lado Norte do Largo da Matriz voltará a 
receber “O Natal Encantado” e às 17h00 o centro 
histórico terá animação itinerante, novamente com 
“Os Duendes de Natal”. Das 17h00 às 19h30, na 
Igreja Matriz, terá lugar a Eucaristia e Procissão 
em Honra de Nossa Senhora da Conceição, inicia-
tiva da Paróquia de São Sebastião. O programa do 
Dia das Montras prolonga-se pela noite dentro, no 
centro histórico, com o desfile da Charanga da As-
sociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Ponta Delgada, às 20h00, e com animação itine-
rante, a partir das 20h10 - “É Natal na Cidade”, da 
Associação Tradições. Pelas 20h30, no lado Norte 
do Largo da Matriz, haverá um concerto pelas Se-
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nos 70 Anos dA declArAção
UniversAl dos direitos hUmAnos

Foi no dia 10 de Dezembro 
de 1948 que a Assembleia 

geral da Organização das 
nações Unidas, em reunião 
realizada em Paris, aprovou e 

proclamou a declaração Universal dos direi-
tos Humanos. O septuagésimo aniversário de 
tão importante acontecimento foi celebrado 
por todo o Mundo e em Portugal teve mesmo 
honras especiais de uma comissão organiza-
dora, que infelizmente não levou a sua missão 
a projectar-se por todo o País, ao menos na 
região autónoma dos açores pouco se ouviu 
falar do assunto e decerto ele merecia ser tam-
bém entre nós assinalado condignamente.
Com efeito, a nossa afirmação europeia e a rei-

vindicação de um estatuto especial no enquadra-
mento de Portugal no grande projecto de integra-
ção assentou na invocação dos direitos do Povo 
Açoriano ao desenvolvimento e ao respeito pelas 
suas diferenças identificativas e os seus interes-
ses específicos.
Em termos mais gerais, a problemática insular 

e dentro dela a das ilhas mais pequenas e remo-
tas – a ultraperiferia! – foi desde o início apre-
sentada como uma questão de direitos humanos, 
e como tal veio a ser acolhida pelo organismo 
especialmente comprometido com a salvaguarda 
deles no âmbito do Velho Continente, que é o 
Conselho da Europa.

Mas a Declaração Universal tinha obviamente 
um escopo muito mais geral e um significado pe-
culiaríssimo no contexto do período de imediato
subsequente à II Guerra Mundial. As desuma-

nas
destruições, de gente, de bens e de princípios, 

verificadas no decurso das hostilidades e os abu-

sos terríveis e as violências repugnantes prati-
cadas pelos regimes totalitários, nomeadamen-
te o nazismo, nos anos anteriores, impunham 
uma afirmação peremptória de regras de defesa 
da dignidade inviolável da pessoa humana, de 
modo que tais horrores fossem definitivamente 

expulsos do concerto das nações.
Os direitos contidos na Declaração Universal 

inspiram-se em documentos anteriores sobre a 
matéria, proclamados na Revolução Americana e 
na Revolução Francesa, ambas do século XVIII, 
e reproduzem o conteúdo de muitas constitui-
ções que foram beber nas mesmas fontes. A no-
vidade foi serem incluídos num texto internacio-
nal, dirigido a todos os estados, pressionando-os 
para nele se inspirarem. Não sendo embora um 
tratado em moldes formais, nem por isso o seu 
peso político é menor, nem menor o seu valor 
vinculativo, ao menos num plano moral.
Em Portugal, os sucessivos textos constitucio-

nais sempre incluíram extensas declarações de 
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 
desde o primeiro deles a Constituição de 1822, 
aprovada pelas Cortes Gerais e Constituintes 
eleitas após a Revolução de 1820, quase portan-
to a celebrar dois séculos, que o actual Presiden-
te da Assembleia da República, Eduardo Ferro 
Rodrigues, já indicou pretender assinalar devi-
damente.
Até a Constituição de 1933 reproduzia boa 

parte do catálogo herdado das constituições de 
inspiração liberal, desde logo a imediatamente 
anterior de 1911. Mas o vezo autoritário e con-
fessadamente anti-democrático do regime do 
Estado Novo remetia para a lei a determinação 
do conteúdo de tais prerrogativas e era nela que 
as mesmas se esvaíam em pouco ou quase nada, 
tantas eram as autorizações e controles admi-
nistrativos e policiais a que ficava sujeito o seu 
exercício.
Recolhendo esta lição e marcando bem a dife-

rença do novo regime, plenamente democrático, 
implantado pela Revolução do 25 de Abril, os 

Deputados Constituintes eleitos em 1975, para 
além de se alargarem numa avançada elaboração 
sobre a crucial matéria dos direitos, liberdades 
e garantias dos cidadãos – que aliás as revisões 
constitucionais posteriores não têm feito senão 
aprofundar e ampliar – tiveram a cautela de in-

cluir no Artigo 18º a regra fundamental: “Os pre-
ceitos constitucionais respeitantes aos direitos, 
liberdades e garantias são directamente aplicá-
veis e vinculam as entidades públicas e priva-
das”.
Por iniciativa individual do então Deputado 

Constituinte Diogo Freitas do Amaral, aprova-
da por unanimidade, foi incluído no Artigo 16º 
da Constituição um parágrafo com a seguinte 
redacção: “Os preceitos constitucionais e legais 
relativos aos direitos fundamentais devem ser 
interpretados e integrados de harmonia com a 
Declaração Universal dos Direitos do Homem”. 
Donde deriva que o conteúdo de tal documento 
está desde o início do novo regime constitucio-
nal acolhido no ordenamento jurídico português 
e com o mais alto título possível, que é o próprio 
texto da Constituição.
Mais tarde veio o mesmo a ser abrangido num
procedimento formal de aprovação, ratificação 

e publicação, por sinal há 40 anos, como se ti-
vesse andado esquecido ou fosse repentinamente 
descoberto, o que não era o caso.
Faz todo o sentido que a Declaração Universal
dos Direitos Humanos seja divulgada entre os 

cidadãos, a começar pelos mais jovens ainda a 
frequentar os diferentes graus de ensino. Uma 
edição popular de tão importante documento in-
ternacional seria especialmente oportuna neste 
ano de aniversário redondo. Quando há, infeliz-
mente, tantos milhões de seres humanos pade-
cendo sob regimes políticos totalitários, em toda 
a roda do planeta, devemos orgulhar-nos da Li-
berdade usufruída e comprometer-nos todos na 
sua defesa e difusão.

(O Autor, por opção pessoal, não respeita 
o assim chamado Acordo Ortográfico.)



carnEirO: Carta Dominante: o imperador, que signi-
fica Concretização. Amor: Poderá despertar a atenção 
daquela pessoa que tem debaixo de olho há muito tem-
po. Nunca desista dos seus sonhos! Saúde: Pode sofrer 

algumas dores musculares. Dinheiro: Poderá ter alguns gastos 
extra, previna-se. Números da Sorte: 2, 4, 8, 12, 51, 53

tOurO: Carta Dominante: os enamorados, que signi-
fica Escolha. Amor: Exprima os seus sentimentos sem 
medo de não ser correspondido. Aprenda a trazer para 
a luz o melhor do seu ser! Saúde: Cuidado com o calor, 

proteja a sua pele.  Dinheiro: Modere a possível tendência para 
gastar desenfreadamente. Números da Sorte: 3, 6, 21, 38, 44, 70

gÉMEOs: Carta Dominante: o Eremita, que significa 
Procura, Solidão. Amor: Se se sentir sozinho saia e 
distraia-se mais. A vida é uma surpresa, divirta-se! Saú-
de: Poderá ter problemas de estômago. Dinheiro: Tudo 

estará a correr pelo lado mais favorável.
Números da Sorte: 5, 9, 17, 28, 51, 67

caranguEjO: Carta Dominante: o Louco, que signifi-
ca excentricidade. Amor: Aproveite muito bem esta onda 
de romantismo que o está a invadir. Que a alegria de 
viver esteja sempre na sua vida! Saúde: Cuidado com os 

excessos alimentares. Dinheiro: Tente controlar a impulsividade 
nos gastos. Números da Sorte: 15, 21, 29, 32, 55, 66

lEãO: Carta Dominante: a Temperança, que significa 
equilíbrio. Amor: Dê mais atenção ao seu companhei-
ro que está carente. Que o amor esteja sempre no seu 
coração! Saúde: Vá ao médico, nem que seja por roti-

na. Dinheiro: Seja mais exigente consigo, só assim conseguirá 
atingir o sucesso tão desejado nesta área da sua vida.
Números da Sorte: 1, 2, 19, 24, 30, 42

virgEM: Carta Dominante: Valete de Paus, que signi-
fica Amigo, Notícias Inesperadas. Amor: Uma relação 
de amizade poderá tornar-se mais séria. Abra o seu 
coração para o amor, seja feliz! Saúde: Consulte o seu 

médico e faça exames de rotina. Dinheiro: Resolverá os seus 
problemas facilmente. Números da Sorte: 3, 10, 19, 22, 48, 61

balanÇa: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa 
Nostalgia. Amor: Não deixe que os seus amigos tenham 
saudades suas. Combine uma saída com eles. Que o 
seu olhar tenha o brilho do sol! Saúde: Cuidado com o 

aparelho digestivo. Dinheiro: Tenha cuidado com as intrigas no 
local de trabalho. Números da Sorte: 6, 13, 18, 25, 55, 70

EscOrPiãO: Carta Dominante: Rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Saiba ouvir aqueles que 
necessitam da sua ajuda. Seja bondoso e verdadeiro e 
assim, a felicidade e o bem-estar serão permanentes 

na sua vida! Saúde: Com disciplina e controlo melhorará certa-
mente. Dinheiro: uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda. 
Números da Sorte: 9, 12, 16, 28, 37, 44

sagitáriO: Carta Dominante: Rei de espadas, que 
significa Poder, Autoridade. Amor: Não deixe que abu-
sem da sua boa vontade. Que a sabedoria infinita este-
ja sempre consigo! 

Saúde: Possíveis dores em todo o corpo. Dinheiro: Cuidado 
com os grandes investimentos.
Números da Sorte: 11, 29, 30, 45, 56, 62

caPricórniO: Carta Dominante: o Julgamento, que 
significa Novo Ciclo de Vida. Amor: Alguém que lhe é 
muito chegado pode desapontá-lo. Seja paciente se o 
comportamento dos outros não corresponder às suas 
expectativas. 

Saúde: Coma mais fruta e legumes. Dinheiro: Momento sem 
preocupações. Números da Sorte: 2, 10, 15, 24, 64, 71

aquáriO: Carta Dominante: A Justiça, que significa 
justiça. Amor: Momento em que andará mais isolado 
dos seus familiares. Que a luz da sua alma ilumine 
todos os que você ama! Saúde: Cuidado, pois o seu 

sistema imunitário anda mais frágil. Dinheiro: Seja prudente na 
forma como administra a sua conta.
Números da Sorte: 4, 8, 14, 21, 35, 68

PEiXEs: Carta Dominante: A Morte, que significa Re-
novação. Amor: Procure esquecer as situações menos 
positivas do seu passado afetivo. Rejeite pensamentos 
pessimistas e derrotistas. Dê mais de si! Saúde: Pro-

cure com mais regularidade o seu oftalmologista. Dinheiro: 
Segurança financeira. Números da Sorte: 5, 22, 30, 41, 58, 71
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Um sistemA incUmprido 
JOrge MaTOS

A atuação do Ministério da 
educação, responsável 

por acionar e movimentar o 
sistema educativo de forma a 

torná-lo eficiente, desventura as nossas esco-
las e o país, atingindo valores nalguns ciclos 
de estudo inimagináveis; ai do poder político 
seja ele de que ideologia for, que não percebe 
isto, ai do poder político que, embora perce-
bendo-o, não retira as consequências imedia-
tas e arrepia caminho. 
Em Portugal nunca se percebeu que o insuces-

so escolar e o analfabetismo consequente é um 

dos obstáculos ao desenvolvimento social, cul-
tural e económico do país. Nunca se percebeu 
a sério, nunca se percebeu no verdadeiro senti-
do de perceber, senão não se adiavam soluções, 
havia frontalidade nas decisões, vontade política 
para as enfrentar. Combater o insucesso nas suas 
múltiplas formas e vertentes, expor não é impe-
dir, sufocar, improvisar, e não planear. Expor-se 
é sobretudo comunicar, avançar com coerência. 
Hoje, por aquilo que vou lendo e ouvindo, o Mi-
nistério da educação ainda é ingovernável pois 
conserva o mesmo cariz organizativo de antiga-
mente. Apregoa-se a descentralização, mas no 
fundo é cada vez mais centralista. Assim não ad-
miram os atropelos ao sistema educativo e à de-
riva especialmente no início de cada ano escolar.

cOrTOU Barriga de grávida, rOUBOU-LHe O FiLHO e aTirOU-a a UM riO

o crime chocoU os estAdos Unidos,
AgorA, A vítimA dá nome A UmA novA lei

Savanna greywind estava grávida de oito 
meses quando a vizinha, Brooke crews, a 

convidou a entrar em sua casa em Fargo, na 
dakota do norte (eUa), com a desculpa de 
que precisava de uma modelo para uma rou-
pa que estava a costurar. 

Sem desconfiar de nada, Savanna acedeu ao 
pedido e entrou na casa da vizinha de onde só 
saiu morta. Brooke agrediu a jovem grávida de 
22 anos deixando-a inconsciente, momento que 
aproveitou para lhe fazer uma cesariana amado-
ra. Sem recurso a anestesia, Brooke cortou a bar-
riga de Savanna de uma ponta à outra e tirou-lhe 
o bebé, um menino, deixando que a mãe morres-
se devido a uma grave hemorragia interna.
Ao juiz, a suspeita revelou ainda que Savanna 

acordou durante o procedimento, mas que voltou 
a desmaiar devido às dores.
Tudo aconteceu no ano passado e o caso foi a 

julgamento este ano. Em tribunal, Brooke con-
fessou o crime, explicando que o fez porque ha-
via dito ao namorado que estava grávida, tudo 
para que ele não a deixasse. Ao longo de oito 
meses, a mulher de 36 anos mostrou falsas eco-

grafias ao namorado e até fez o download de um 
batimento cardíaco, dizendo tratar-se do som do 
coração do bebé que ela esperava.

Durante o julgamento, William Hoehn confes-
sou que assim que chegou a casa e viu o bebé per-
cebeu que algo não estava certo e acabou por des-
cobrir a verdade. No entanto, ajudou a namorada 
a livrar-se do corpo de Savanna que enrolou num 
plástico e atirou ao rio. O casal foi condenado a 
prisão perpétua, com a única diferença de que 
Brooke não pode sair em liberdade condicional e 
William pode. Na senda desta situação, o Senado 
norte-americano aprovou, esta semana, uma nova 
lei. Chama-se Savanna’s Act (em homenagem à 
vítima) e pretende ser uma adenda à lei que tra-
ta os crimes contra as mulheres, obrigando a que 
seja criada uma base de dados onde conste a iden-

tificação de todas as 
mulheres nativas norte-
-americanas assassi-
nadas ou dadas como 
desaparecidas. Quanto 
ao bebé, de referir que 
o teste de ADN provou 
que era filho de Savan-
na, tendo então sido en-
tregue à família.
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De acordo com o secretário de estado das 
comunidades Portuguesas, José Luís 

carneiro, até ao final deste ano, em que foi 
concedida autorização para a contratação de 
116 trabalhadores para embaixadas e consu-
lados, “concluem-se os concursos para cerca 
de 89 lugares”.

“O reforço dos meios humanos tem vindo a ser 
uma constante deste 2015/2016, período em que 
o Governo abriu concurso para a admissão de 31 
funcionários. Em 2017, foram admitidos trabalha-
dores para 64 novos lugares”, referiu o membro 
do Governo. Este ano, os pedidos de autorização 
para contratação destinam-se aos consulados-
-gerais de Beira, Boston, Caracas (duas vagas), 
Estugarda, Joanesburgo, Londres (duas vagas), 
Lyon, Maputo, Nova Iorque (duas vagas), Salva-
dor, Sydney, Toronto, Valência e Vancouver; aos 
consulados de Belo Horizonte e New Bedford, 
ao vice-Consulado de Providence e ao Escritório 
Consular de Santos (três vagas). Incluem-se neste 
reforço as Secções Consulares de várias embai-
xadas, entre as quais as de Madrid (duas vagas), 
Berlim, Dublin e Praia. O reforço de técnicos su-
periores verificar-se-á nos consulados-gerais de 
São Francisco, Pequim, Cantão, Abuja, Camberra 
e Telavive, enquanto os de Genebra, Joanesburgo, 
Newark, Rio de Janeiro, São Francisco, São Paulo 
e Toronto receberão chanceleres. Com estas con-
tratações, o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
(MNE) terá, em 31 de dezembro de 2018, mais 
de 3.033 trabalhadores em funções, representan-
do um aumento de 275 postos de trabalho face 
ao período homólogo, dos quais 100 resultam do 
processo de integração de precários. José Luís 
Carneiro assinalou que, neste ano, inverteu-se a 
tendência de redução dos anteriores, com incidên-
cia no pessoal diplomático e técnico nos serviços 
internos e externos. Em 2016, além do reforço 
dos consulados-gerais de Londres, Paris e São 
Paulo com a colocação de cônsul-geral adjunto, 
foram admitidos 21 trabalhadores, dois técnicos 
superiores, 18 assistentes técnicos e um assistente 
operacional. Nesse ano, foram igualmente colo-
cados chanceleres nos consulados de Manchester, 
Luxemburgo, Luanda, Estugarda e na embaixada 
de Díli, além de um conselheiro técnico principal 
no Consulado de Barcelona e de um adido para a 
área social na embaixada de Caracas, na Venezue-
la. No ano passado, foram admitidos 64 assisten-
tes técnicos para a rede consular e foram coloca-
das duas adidas para a área social em embaixadas, 
uma em Londres e outra em Caracas.
Como refere o Programa Orçamental de Repre-

sentação Externa, documento do Orçamento do 
Estado 2019, alargamento de recursos humanos 
na rede diplomática e consular “permite dar con-
tinuidade ao processo de reposição do nível de re-
cursos humanos considerado indispensável para o 
desenvolvimento da ação externa do Estado”.

governo reforçA rede externA 
com mAis 89 trAbAlhAdores

Até finAl do Ano

“o qUe não é Aceitável é qUe
o governo não qUeirA negociAr”
A Ordem dos enfermeiros considera ina-

ceitável que o Ministério da Saúde não 
negocie com os sindicatos que convocaram a 
greve em blocos operatórios e lembra que o 
governo negociou com os estivadores durante 
uma paralisação.

A bastonária Ana Rita Cavaco respondeu ao 
primeiro-ministro, que considerou a greve dos 
enfermeiros inaceitável, afirmando que “o que 
não é aceitável é que o Governo não queira ne-
gociar”.
O Ministério da Saúde suspendeu as negocia-

ções com os dois sindicatos que convocaram a 
greve em blocos operatórios quando a paralisa-
ção começou.
“Se há uma ministra que negoceia com os sin-

dicatos dos estivadores em greve, e bem, certa-
mente a ministra da Saúde poderá fazer o mesmo, 
estando dentro do mesmo Governo”, declarou a 
bastonária aos jornalistas, no final de uma reu-
nião sobre a greve com os sindicatos e com os 
enfermeiros diretores dos hospitais onde decorre 
a paralisação.
Sobre os efeitos da greve, a bastonária subli-

nhou que até hoje nenhuma situação colocou em 
risco a vida dos doentes e lamentou que tenham 
sido proferidas afirmações para tentar denegrir a 

imagem dos enfermeiros.
A este propósito, Ana Rita Cavaco adiantou, 

por exemplo, que no hospital Santa Maria foram 
operadas 30 crianças desde o início da greve.
No final da semana passada, a administração do 

hospital tinha vindo referir que nenhuma criança 

tinha sido ainda operada desde o início da greve 
dos enfermeiros.
A “greve cirúrgica” dos enfermeiros, que se ini-

ciou a 22 de novembro e termina a 31 de dezem-
bro, está a decorrer nos blocos operatórios do 
Centro Hospitalar Universitário de S. João (Por-
to), no Centro Hospitalar Universitário do Porto, 
no Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra, no Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte e no Centro Hospitalar de Setúbal.
Os enfermeiros têm apresentado queixas cons-

tantes sobre a falta de valorização da sua pro-
fissão e sobre as dificuldades das condições de 
trabalho no Serviço Nacional de Saúde, preten-
dendo uma carreira, progressões que não têm há 
13 anos, bem como a consagração da categoria 
de enfermeiro especialista.
A paralisação foi convocada pela Associação 

Sindical Portuguesa de Enfermeiros (ASPE) e 
pelo Sindicato Democrático dos Enfermeiros de 
Portugal (Sindepor).

o pAi nAtAl escreveU à psp
(e A cArtA tem Um recAdo pArA todos)
A Polícia de Segurança Pública (PSP) parti-

lhou, no Facebook, uma carta do Pai na-
tal enviada diretamente da Lapónia para esta 
força de segurança.
Na carta, o Pai Natal 

começa por agradecer o 
trabalho desenvolvido 
pela PSP em “prol da se-
gurança de todos e, parti-
cularmente, nesta época 
de grande trabalho” para 
ele e para as suas renas. 
De seguida, o Pai Natal 
alerta para o perigo das 
burlas online que, nesta altura do ano, tendem 
a crescer. “Tenho seguido os vossos conselhos. 
Acedo apenas a sites fidedignos, credíveis, com 

direito a defesa do consumidor e sempre sus-
peitando de negócios demasiado vantajosos”, 
garante o velhinho de barbas brancas. O Pai Na-

tal alerta ainda todas as 
pessoas para que façam 
o mesmo, visto que não 
consegue comprar pren-
das para todos, apenas 
para as crianças.
Com a aproximação da 

época natalícia, o Pai 
Natal tem muito traba-
lho por isso conta com 
a ajuda dos batedores da 

PSP para desembaraçarem o trânsito para conse-
guir entregar todos os presentes a tempo e horas, 
pode ainda ler-se na missiva.
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sAlário mínimo frAncês vAi sUbir 100 eUros.
como compArA com o de portUgAl?
macron decidiu acelerar o aumento do sa-

lário mínimo para travar os protestos 
dos “coletes amarelos”. em Portugal, o salário 
mínimo deverá continuar a aumentar em 2019. 
como comparam?
Esta segunda-feira, 10 de Dezembro, Emmanuel 

Macron anunciou um aumento de 100 euros do sa-
lário mínimo em França. Em Portugal, o salário mí-
nimo deverá aumentar 20 euros. A questão impõe-
-se: como comparam os salários mínimos dos dois 
países? 

Primeiro é preciso traçar à partida algumas dife-
renças entre os dois. O salário mínimo em Portugal, 
tal como os restantes salários, é pago em 14 meses 
(12 meses mais o subsídio de férias e o subsídio de 
Natal). Em França são pagos 12 meses. Outra dife-
rença são as horas trabalhadas: 40 horas semanais 
em Portugal, 35 horas semanas em França.  Acresce 
que o salário mínimo francês é alvo de tributação 
em sede de IRS ao passo que o português não (é tri-
butada a contribuição para a segurança social). Isto 
significa que no caso francês existe diferenciação 
no salário mínimo, em termos fiscais, consoante a 
composição familiar.  Importa também ter em men-
te como evoluíram nos últimos anos os dois salá-
rios mínimos. Segundo os dados do Eurostat, com 
base nos salários em termos brutos (sem descontar 
os impostos), o salário mínimo em Portugal cresceu 
entre 2008 e 2018 a uma taxa anual superior a 3% 
enquanto o francês cresceu pouco mais de 1%.
em quanto vai ficar o salário mínimo em Fran-
ça?
No anúncio de ontem, o presidente francês ditou o 

aumento de 100 euros do salário mínimo, mas sem 
custos para os empresários. Ou seja, seriam os con-
tribuintes a pagar essa subida. Como?
A ministra do Trabalho, Muriel Pénicaud, expli-

cou esta terça-feira, 11 de Dezembro, em entrevista 
à rádio France Inter, que há uma subida de 20 euros 
com isenção de impostos pagos pelos trabalhadores 
e uma aceleração do aumento (para 80 euros) do 
prémio de actividade dado pelo Estado aos traba-
lhadores mais pobres. O aumento de 100 euros é, 
por isso, líquido. 
Estes 100 euros juntam-se ao aumento automáti-

co para compensar a inflação que já estava previsto 

para 2019. Segundo a ministra, esse aumento leva 
o salário mínimo de 1.174 euros mensais líquidos 
de 2018 para os 1.210 euros mensais líquidos em 
2019. Somando os 100 euros, um trabalhador com 
o salário mínimo em França deverá levar 1.310 eu-
ros para casa ao fim de cada mês do próximo ano. 
França vS. POrTUgaL
Comparar de forma generalizada o salário mínimo 

em França e em Portugal pode traçar uma imagem 
distorcida uma vez que o sistema fiscal francês tri-
buta o salário mínimo e diferencia-o consoante a 

composição familiar. Ainda assim, utilizando os da-
dos revelados pela ministra do Trabalho, é possível 
concluir que num ano o salário mínimo líquido em 
França vai aumentar 10,5% ao crescer cerca de 125 
euros. Comparando com 2015, para efeitos de com-
parabilidade com a actual legislatura em Portugal, o 
salário mínimo francês deverá aumentar 15,3%, o 
que se traduz em mais 174 euros líquidos.
Já o salário mínimo português, excluindo a contri-

buição para a segurança social, vai aumentar 3,49% 
de 2018 para 2019 ao crescer cerca de 21 euros. 
Comparando com 2015, o salário mínimo portu-
guês aumentou 19%, o que se traduz em mais 99 
euros líquidos, de acordo com as contas do Negó-
cios. Nestas contas o Negócios retirou os montantes 
pagos em impostos e adaptou o salário mínimo em 
Portugal (que é pago em 14 meses) para 12 meses 
de forma a que este fosse comparável com o fran-
cês.
O que dizem os números do eurostat?
Em termos brutos, o salário mínimo de Portugal 

em 2018 estava a meio da tabela dos países da 
União Europeia ao passo que o francês era o quin-
to maior. No entanto, dadas as diferenças do custo 
de vida, esta comparação não permite tirar grandes 
conclusões.
Utilizando paridades de poder de compra, um mé-

todo do Eurostat que tenta eliminar as diferenças de 
preços entre os países (custo de vida), já é possível 
concluir que o salário mínimo em França permite 
ter um estilo de vida superior ao de Portugal. Se-
gundo os dados do gabinete europeu de estatísticas, 
o salário mínimo bruto de França em paridades de 
poder de compra é de 1.377 euros em 2018 enquan-
to o de Portugal é de 795 euros.

OS TraBaLHadOreS da SeMana

Foto DA SemANA

aMigaS da SeMana

UM HOMeM FeLiz



681 Jarry est, Montreal
tel.: 514.273.9638

aGências de ViaGens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

Tony
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

conTabilisTa

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

tel.: 514.499.1624

denTisTa

eleTricidade

aGências
funerárias

granitE
lacrOiX inc.

Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

monumenTos

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

renoVações

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
aLgarve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

Tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

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

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca
4701 St-urbain, Montreal

tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

imporTadores

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

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

info@beiranova.ca
stEvEn Ou Élias
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUia dO cOnSUMidOr

Me. Malissa furtado
notária

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

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

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

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

www.acaixa.ca

Seguros
- doença grave

- invalidez
- Vida

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

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

tel.: 514.522.5175

serViços
financeiros

jes renoVaTions
jOsÉ silva

Companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

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

mAItre
edUardO diaS

imobiliário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

resTauranTes

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

Tingimento e Verniz
Renovações gerais

514-272-0519

mercearias

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

anedoTas da maria rosa

caça PaLavraS | BOLSa de MULHer

CANeTA
BAToM
PeRFuMe
PiNCeL
ABSoRVeNTe
eSCoVA
NéCeSSAiRe
PiNçA

CeLuLAR
eSPeLHo
BASe
óCuLoS
BLuSH
CHAVeS
RíMeL 

renoVações

informe-se sobre 
os nossos

preços
a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E EXtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

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

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras
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A VoZ DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs
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o que é que casa muitas vezes, mas sempre está sol-
teiro?
– o padre

58

1

2

5
3 4

7
9

3

dOidOs PintaM ParEdE dE ManicôMiO
empoleirado numa escada comprida, um doido pinta 
uma parede do manicómio e outro serve de ajudante, 
segurando a escada ao pintor.
A certa altura diz o ajudante para o pintor:
- Agarra-te bem à trincha que eu vou mudar a escada.

6

raPtaraM a sOgra
em casa o homem atende o telefone, e do outro lado, 
dizem em tom muito ameaçador e com voz distorcida:
– Raptamos a sua sogra! Quer fazer um acordo ou não? 
o homem, vira-se para a mulher, que estava ao seu lado 
e e diz: – está aqui um homem a dizer que sequestrou 
a tua mãe!
– Calma querido! Talvez seja alguém na brincadeira. – 
responde a mulher.
o homem, volta para o telefone ediz:
– Só acredito se me mandarem a cabeça dela como prova.
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PavÉ bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para traba-
lhar no Betão e finalização de piscina. 

Nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. 
vidente com dons naturais. 

resolve os seus problemas sem 
voodoo.
rOsa

514-918-3956

empreGos

Classificados e pequenos anúncios

uma escolha cerTa... Telefone 514-284-1813 Necrologia

serViços
Precisa-se de pessoal para trabalhar em 
“Pavé-uni”, asfalto e betão. 514-293-4658

vEstshEll inc 
situadO EM MOntrEal nOrtE Está à 

PrOcura dE OPEradOrEs dE PrOduÇãO.
EMPrEgOs PErManEntEs

dE dia E dE tardE.
514-326-1280 EXt. 225

PrEcisa-sE dE uMa sEnhOra Para 
faZEr liMPEZa dE uMa casa cOM 

EXPEriência. hOras flEXÍvEis.
514-270-3378

Precisa-se de cozinheiro/a responsável com 5 anos 
de experiência em cozinha portuguesa e mediterrâni-
ca, a tempo inteiro, 40h por semana. 514-563-1211

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa 
ou governanta numa casa em centro da cidade de 

Montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos. 

Deve falar inglês e ter uma carta de condução válida. 
lilasara2015@gmail.com

Mercearia portuguesa bem estabelecida precisa de um 
empregado na preparação da nossa especialidade, 
chouriço português, desde o início até ao final do 
processo, bem como as especiarias, embalagem e 
preparação das encomendas. o candidato deve ter 
experiência nesta área. 514-849-3808

Precisa-se de um trabalhador para um armazém para 
trabalhos gerais durante uma estação, 13$/h.

Domingo até sexta-feira, trabalho para homem ou 
mulheres e deve falar um pouquinho de inglês.

connie: 514-875-4800 ext.: 161

Precisa-se de preparador/pintor de 
automóveis para uma garagem de 

alta qualidade. Pode apresentar-se no
5757 Papineau ou chamar para 

luís: 514-279-7224

Concierge (s) recherché pour un immeuble au centre 
ville proche de Atwater. Proches de toutes les com-
modités : parcs, supermarchés, restaurants et pleins 
d’autres. La personne recherchée devrait parler fran-
çais, être responsable, très fiable et accepter d’habiter 
sur les lieux. Les responsabilités du profile recher-
ché sont les suivantes : Maintenir les lieux en bon-
nes conditions; Collecter les loyers; Faire visiter les 
appartements aux éventuels locataires; Distribuer des 
avis dans l’immeuble; Assurer la médiation et commu-
nication entre l’administration et locataires; intervenir 
en cas d’urgences : D’autres tâches connexes seront 
requises. Avoir de l’expérience est considérée comme 
atout. Le logement du concierge est gratuit. La rému-
nération sera discutée en fonction de l’expérience. 
Veuillez S.V.P nous faire parvenir votre Curriculum Vi-
tae via emails. Seules les personnes retenues seront 
contactées. Merci. repairs@cifproperties

PrEcisa-sE dE uMa sEnhOra 
Para tOMar cOnta da Minha MãE.

514-748-7141

Precisa-se de padeiro com experiência 
para a Padaria lajeunesse. Muito bom 

salário. Patricia: 514-814-0362

conTenTor

cOMPanhia lOlly POP (indÚstria dE rOuPa) 
para crianças e senhora procura pessoas para tra-
balhar na secção das mesas de corte para separar 

o trabalho já cortado. compreender um pouco
de computador para fazer etiquetas, trabalho todo 

o ano, e bom salário. 
Por favor contactar stella #514 277-4700 ext:5 

também pode contactar por email:
stella@masterkid.com

empreGos

contentor para barcelos, Portugal, para o 
mês de maio 2019. quer enviar alguma coisa 

para lá? Podem me contactar durante a 
semana das 14h às 16h e domingo durante 

todo o dia. 514-647-3611

Precisa-se de cozinheiro/a 
com ou sem experiência

514-664-4455

Precisa-se de uma senhora para tomar conta de 
uma casa com 2 pessoas com problemas, 
deficientes inteletuais e o pai, para viver lá 

também. tarefas: comida e fazer limpeza da casa. 
450-669-4885

Precisa-se de um cozinheiro/a a tempo inteiro espe-
cializo em gastronomia portuguesa e latina. Com ao 

menos 5 anos de experiência.
Nous sommes à la recherche d’un cuisinier a temps 

pleins qui est spécialiser en cuisine portugaise et lati-
ne avec, au moins 5 ans, d’expérience. 450-669-4885

brUno de cArvAlho tiroU meio
milhão de eUros do sporting
No dia 24 de junho deste ano, um dia após 

a saída de Bruno de carvalho do clube 
de alvalade, o Sporting fez duas transferên-
cias de dinheiro no valor total de meio milhão 
de euros, para duas empresas construtoras. 
as autoridades fiscais ainda não apuraram 
os motivos para o pagamento da alegada dívi-
da, embora o movimento bancário tenha sido 
feito numa altura de grande mudança para o 
clube, levando a suspeitar que este possa estar 
relacionado com a destituição do então presi-
dente do clube, conta o correio da Manhã na 
sua edição desta terça-feira.
Esta situação ocorreu no mesmo dia em que Jai-

me Marta Soares apresentou a Comissão de Ges-
tão, liderada por Artur Torres Pereira, e segun-
do o CM, coincidente com o dia em que Bruno 
foi afastado, com 70% dos votos dos sócios. Há 
também suspeita de que no mesmo dia tenham 
sido apagadas as memórias de vários computa-
dores da SAD do Sporting.Avança ainda que foi 
quando Bruno de Carvalho aceitou sair das ins-
talações do clube, e permitiu a entrada de Sousa 
Cintra, enquanto presidente da SAD, que foram 
levadas todas as atas sobre a constituição das co-

missões transitórias. As situações em causa te-
rão sido detetadas na auditoria, ainda a decorrer, 
cujos resultados só deverão tornar-se de conheci-
mento público no início de 2019.
O CM acrescenta que há também uma outra 

investigação em curso, nomeadamente sobre a 
empresa que construiu o pavilhão João Rocha 
que avançou com uma queixa contra Bruno de 
Carvalho por burla e associação criminosa.

A empresa diz ter sido enganada no valor de 
375 mil euros e indica que todos os restantes 
membros da antiga direção do Sporting devem 
ser também culpabilizados. Alega ainda ter en-
tregue uma garantia bancária para levar a obra 
por diante, dizendo que Bruno de Carvalho se 
apoderou da quantia, após a ter acionado alguns 
dias antes de ser destituído.
Ao CM a empresa contou que tentou reaver o 

dinheiro durante alguns meses e que tentou rea-
ver os 375 mil euros junto da atual direção leoni-
na. No total a empresa tentou que fossem pagos 
trabalhos num valor de cerca de quatro milhões 
de euros. A queixa já deu entrada no Departa-
mento de Investigação e Ação Penal (DIAP) e 
foram anexados diversos elementos de prova.

Precisa-se de uma pessoa com experiência na 
administração de uma mercearia a tempo inteiro 

que fale francês, inglês ou português.
514-843-6036



 P j v E d
1-liverpool 42 16 13 3 0
2-Man. city 41 16 13 2 1
3-Tottenham 36 16 12 0 4
4-Chelsea 34 16 10 4 2
5-Arsenal 34 16 10 4 2
6-Man. united 26 16 7 5 4
7-everton 24 16 6 6 4
8-Bournemouth 23 16 7 2 7
9-Leicester City 22 16 6 4 6
10-Wolverhampton 22 16 6 4
11-West Ham 21 16 6 3 7
12-Watford 21 16 6 3 7
13-B&H Albion 21 16 6 3 7
14-Cardiff City 14 16 4 2 10
15-Newcastle 13 16 3 4 9
16-Crystal Palace 12 16 3 3 10
17-Burnley 12 16 3 3 10
18-Huddersfield 10 16 2 4 10
19-Southampton 9 16 1 6 9
20-Fulham 9 16 2 3 11

Inglaterra
PremIer league

campeonaTos europeus - classificação

 P j v E d
1-juventus 43 15 14 1 0
2-napoli 35 15 11 2 2
3-internazionale 29 15 9 2 4
4-Milan 26 15 7 5 3
5-Lazio 25 15 7 4 4
6-Torino 22 15 5 7 3
7-Atalanta 21 15 6 3 6
8-Parma 21 15 6 3 6
9-Roma 21 15 5 6 4
10-Sassuolo 21 15 5 6 4
11-Sampdoria 20 15 5 5 5
12-Fiorentina 19 15 4 7 4
13-Cagliari 17 15 3 8 4
14-Genoa 16 15 4 4 7
15-empoli 16 15 4 4 7
16-SPAL 2013 15 15 4 3 8
17-udinese 13 15 3 4 8
18-Bologna 11 15 2 5 8
19-Frosinone 8 15 1 5 9
20-Chievo 3 15 0 6 9

 P j v E d
1-Paris sg 44 16 14 2 0
2-lille 31 17 9 4 4
3-Montpellier 29 16 8 5 3
4-Lyon 28 16 8 4 4
5-Marseille 26 16 8 2 6
6-Saint-étienne 25 16 7 4 5
7-Nimes 25 16 7 4 5
8-Nice 25 16 7 4 5
9-Strasbourg 23 17 5 8 4
10-Rennes 23 17 6 5 6
11-Stade de Reims 22 17 5 7 5
12-Bordeaux 21 16 5 6 5
13-Nantes 20 16 5 5 6
14-Angers 18 16 4 6 6
15-Toulouse 18 16 4 6 6
16-Dijon 16 17 4 4 9
17-Amiens 16 17 5 1 11
18-Caen 14 17 2 8 7
19-Monaco 13 16 3 4 9
20-Guingamp 8 17 1 5 11

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-B. Dortmund 36 14 11 3 0
2-B. M´gladbach 29 14 9 2 3
3-B. München 27 14 8 3 3
4-RB Leipzig 25 14 7 4 3
5-e. Frankfurt 23 14 7 2 5
6-Hertha BSC 23 14 6 5 3
7-TSG Hoffenheim 22 14 6 4 4
8-Werder Bremen 21 14 6 3 5
9-Wolfsburg 19 14 5 4 5
10-Mainz 19 14 5 4 5
11-B. Leverkusen 18 14 5 3 6
12-SC Freiburg 17 14 4 5 5
13-Schalke 04 14 14 4 2 8
14-FC Augsburg 13 14 3 4 7
15-FC Nürnberg 11 14 2 5 7
16-Stuttgart 11 14 3 2 9
17-Hannover 96 10 14 2 4 8
18-F. Düsseldorf 9 14 2 3 9

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 31 15 9 4 2
2-sevilla 28 15 8 4 3
3-Atlético Madrid 28 15 7 7 1
4-Real Madrid 26 15 8 2 5
5-Alavés 24 15 7 3 5
6-Levante 22 15 6 4 5
7-Real Betis 22 15 6 4 5
8-Getafe 21 15 5 6 4
9-Girona 21 15 5 6 4
10-espanyol 21 15 6 3 6
11-Celta de Vigo 20 15 5 5 5
12-Valladolid 20 15 5 5 5
13-eibar 19 15 5 4 6
14-Real Sociedad 19 15 5 4 6
15-Valencia 18 15 3 9 3
16-Leganés 17 15 4 5 6
17-Villarreal 14 15 3 5 7
18-Athletic 14 15 2 8 5
19-Rayo Vallecano 10 15 2 4 9
20-Huesca 7 15 1 4 10

eSPanha
lIga Santander
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Liga: a FigUra da 12.ª JOrnada

JonAs contrA
               A crise
Aos 34 anos, Jonas continua a ser o núcleo 

do Benfica. ele é o homem que junta os 
cacos de uma equipa acometida por estes dias 
a uma gigante crise de confiança.
Depois de um arranque de época marcado por 

problemas físicos, que o impediram de jogar até 
à segunda quinzena de setembro, Jonas está de 
volta ao estado de alma que melhor o tem carac-
terizado desde que em 2015 chegou ao Benfica 
a custo zero.

O avançado brasileiro soma seis golos nos últi-
mos sete jogos em que participou e leva quatro 
rondas consecutivas a marcar na Liga.
No Bonfim, frente ao V. Setúbal, Jonas voltou 

a ser determinante, ao apontar o único golo do 
jogo que permitiu ao Benfica sair das margens 
do Sado com os três pontos e as distâncias con-
geladas para os rivais.
«Caminhou com ar altivo em campo, pois di-

ficilmente tem motivos para andar cabisbaixo: 
Jonas raramente joga mal. E no Bonfim não foi 
exceção, numa noite em que até em terrenos re-
cuados se apressou a ir para ajudar o Benfica.» A 
pincelada sobre o desempenho de Jonas, figura 
maior do V. Setúbal-Benfica.

espAnhA: ligA lAmentA recUo do
bArcelonA, mAs mAntém intenção
A Liga espanhola lamenta que o Barcelona 

tenha recuado na disponibilidade para 
defrontar o girona nos estados Unidos, mas 
continua empenhado em realizar um jogo no 
estrangeiro.

Em comunicado divulgado nesta segunda-
-feira, pouco depois da mudança de posição do 
Barcelona, a Liga espanhola começa por felici-
tar os dois clubes pela disponibilidade demons-
trada inicialmente, mas assume que, perante a 

decisão «blaugrana», «o 
encontro não pode ser 
realizado na data previs-
ta (26 de janeiro)», e por 
isso decidiu retirar a me-
dida cautelar apresentada.
O organismo liderado 

por Javier Tebas lamenta 
a desilusão que esta al-
teração possa gerar junto 
dos adeptos americanos, 
mas reitera a intenção de 
jogar naquele país «no 
período mais breve pos-
sível».

tiAgo fernAndes é o novo
treinAdor do desp. chAves
o desportivo de chaves confirmou, em co-

municado, que Tiago Fernandes é o novo 
treinador.

O sucessor de Daniel Ramos, que rescindiu 
nesta segunda-feira, assina contrato válido até 

ao final da época 2019/20.
Recorde-se que Tiago Fernandes iniciou a 

época como adjunto de José Peseiro na equipa 
principal do Sporting, e após 
a saída deste assumiu o co-
mando interino, conseguindo 
duas vitórias e um empate (no 
reduto do Arsenal).
A chegada de Marcel Kei-

zer relegou Tiago Fernandes 
para o comando da equipa de 
sub-23, mas apenas dois jogos 
depois (empates com Feiren-
se e Benfica) é recrutado pelo 
Chaves, depois de ter sido 
devidamente autorizado pelo 
Sporting para negociar.
A equipa flaviense está na 

última posição da Liga, com 
apenas sete pontos, e nesta 

segunda-feira prescindiu de Daniel Ramos.



 
EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
11/12 grp.d schalke 04  1-0  lokomotiv
 grp.d galatasaray  2-3  fc Porto
 grp.b internazionale 15:00 PSV
 grp.c Crvena Zvezda 15:00 Paris SG
 grp.a Monaco 15:00 Borussia Dortmund
 grp.b Barcelona 15:00 Tottenham
 grp.c Liverpool 15:00 Napoli
 grp.a Club Brugge 15:00 Atlético Madrid

28/11 grp.c Paris SG 2-1 Liverpool
 grp.c Napoli 3-1 Crvena Zvezda
 grp.b Tottenham 1-0 internazionale
 grp.a Borussia Dortmund 0-0 Club Brugge
 grp.b PSV 1-2 Barcelona
 grp.d FC Porto 3-1 Schalke 04
 grp.a Atlético Madrid 2-0 Monaco
 grp.d Lokomotiv 2-0 Galatasaray

karabakh  1-6  sporting

1-Paços Ferreira 27 11 9 0 2 15 4
2-FC Famalicão 26 12 8 2 2 20 12
3-Benfica B 23 11 7 2 2 12 7
4-Estoril Praia 23 12 7 2 3 25 13
5-Mafra 18 12 5 3 4 15 15
6-Penafiel 17 11 5 2 4 12 10
7-Ac. Viseu 16 12 4 4 4 13 13
8-Farense 16 12 4 4 4 11 11
9-Varzim 15 12 4 3 5 11 13
10-Académica OAF 15 12 4 3 5 11 16
11-Leixões 15 11 4 3 4 10 10
12-Braga B 13 11 4 1 6 13 12
13-UD Oliveirense 12 12 2 6 4 14 14
14-FC Porto B 11 12 3 2 7 13 21
15-Cova da Piedade 11 11 2 5 4 6 12
16-V. Guimarães B 10 11 2 4 5 10 15
17-Arouca 10 11 3 1 7 10 16
18-Sp. Covilhã 9 12 2 3 7 11 18

  P J V E D GM GS

1-fc porto 30 12 10 0 2 26 7
2-sporting 28 12 9 1 2 25 12
3-braga 27 12 8 3 1 22 10
4-Benfica	 26	 12	 8	 2	 2	 24	 11
5-V. Guimarães 21 12 6 3 3 19 14
6-rio ave 18 12 5 3 4 20 19
7-belenenses sad 18 12 4 6 2 11 10
8-V. setúbal 17 12 5 2 5 14 12
9-santa clara 17 12 5 2 5 20 19
10-moreirense 16 12 5 1 6 11 17
11-portimonense 14 12 4 2 6 16 24
12-Nacional	 13	 12	 3	 4	 5	 13	 21
13-marítimo 11 12 3 2 7 7 15
14-boavista 10 12 2 4 6 8 15
15-feirense 10 12 2 4 6 8 16
16-desp. aves 10 12 3 1 8 14 22
17-Tondela 9 12 2 3 7 14 18
18-chaves 7 12 2 1 9 9 19

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
FC Porto 4-1 Portimonense

Belenenses SAD 1-0 Chaves
Tondela 0-1 Braga

V. Setúbal 0-1 Benfica
Moreirense 0-1 Santa Clara

Nacional 0-0 Boavista
V. Guimarães 3-2 Rio Ave
Sporting 4-1 Desp. Aves
Feirense 1-1 Marítimo

13ª joRnADA
14/12 Portimonense 14:00 V. Setúbal
  Braga 16:15 Feirense
15/12 Chaves 10:30 Moreirense
  Boavista 10:30 Tondela
  Desp. Aves 13:00 V. Guimarães
  Santa Clara 15:30 FC Porto
16/12 Rio Ave 10:00 Belenenses SAD
  Marítimo 12:30 Benfica
  Sporting 15:00 Nacional
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taÇa da liga
5/12 Grp.A Benfica 2-0 Paços Ferreira
28/12 grp.b Tondela 14:00 Nacional
 grp.b V. Setúbal 14:00 Braga
 grp.a Rio Ave 16:15 Paços Ferreira
 grp.a Desp. Aves 16:15 Benfica

taÇa dE POrtugal - OitavOs-dE-final
2018/12/19 FC Porto vs Moreirense
  Montalegre vs Benfica
  Sporting vs Rio Ave
  Feirense 10:00 Paços Ferreira
  Desp. Aves 10:00 Chaves
  Leixões 10:00 Tondela
  V. Setúbal 10:00 Braga
  Boavista 10:00 V. Guimarães

quinta-fEira 13 dE dEZEMbrO gruPO E
sporting 15:00 vorskla

 P j v E d gM gs
1-arsenal 13 5 4 1 0 11   2
2-sporting 10 5 3 1 1 10   3
3-Vorskla   3 5 1 0 4   4 10
4-Karabakh   3 5 1 0 4   2 12

Liga: a anáLiSe da 12.ª JOrnada

A lei dos mAis fortes
A lei dos mais fortes prevaleceu na ronda 12 

do campeonato. Fc Porto, Sporting, Sp. 
Braga e Benfica venceram os respetivos jogos 
e as distâncias entre o quarteto mantiveram-
-se como estavam entrada para esta jornada.

O campeão nacional tardou a carburar na rece-
ção ao Portimonense. Entrou a perder, passou 
por vários calafrios, mas Marega empatou a meio 
da primeira parte e levou o jogo empatado para 
o intervalo. Na etapa complementar, os azuis e 
brancos dispararam com dois golos e dois mi-
nutos: Tiquinho Soares ao minuto 58 e Brahimi 

logo de seguida. Ao minuto 66, Marega bisou e 
assinou a goleada (4-1) numa noite marcada pelo 
regresso de Jackson Martínez à Invicta.
O avançado colombiano, melhor marcador da 

história do Estádio do Dragão, regressou a casa, 
agora na condição de adversário. Escassos dias 
depois de se ter lesionado no tornozelo esquer-
do, o mesmo que o obrigou paragem de cerca de 
dois anos, Jackson apareceu surpreendentemente 
no onze do Portimonense. Cha cha cha não é o 
mesmo de outros tempos: o cambalear constante 
e o esgar de dor a cada passada notam-se ao lon-
ge, mas Jackson resiste a tudo isso. Mais do que 
um grande futebolista que foi, o internacional 
colombiano é, hoje, um exemplo de superação e 
o Dragão prestou-lhe uma homenagem arrepian-
te quando foi substituído aos 75 minutos.
Depois das emoções de sexta-feira, a 12.ª jorna-

da prosseguiu no sábado. O Belenenses venceu o 
Desp. Chaves no Jamor com um golo solitário de 
Licá e agudizou a crise da equipa transmontana, 
«lanterna vermelha» do campeonato com apenas 
sete pontos. Foi o fim da linha para Daniel Ra-
mos, demitido nesta segunda-feira do comando 
técnico dos flavienses, que não vencem para a 
Liga desde 21 de setembro.
A ronda prosseguiu com o Tondela-Sp. Braga 

(0-1). Sem serem brilhantes, os homens de Abel 
Ferreira cumpriram os serviços mínimos e re-
gressaram ao Minho com os três pontos, graças a 
um golo de Wilson Eduardo à passagem da meia 
hora de jogo.
Guião semelhante para o Benfica frente ao V. 

Setúbal. Jonas, aos 17 minutos, desbloqueou um 
jogo duro no Estádio do Bonfim e permitiu aos 
encarnados somarem a terceira vitória seguida 
para a Liga em pleno período de convalescença.
No domingo, Nacional e Boavista anularam (0-

0) na Choupana, num jogo em que Helton Leite, 
guarda-redes dos axadrezados, brilhou mais do 

que todos os outros.
O Santa Clara, uma das «equipas sensação» nas 

primeiras jornadas da Liga 2018/19, voltou aos 
triunfos depois de quatro derrotas consecutivas, 
três delas para o campeonato. O conjunto orien-
tado por João Henriques foi ao Minho vencer o 
Moreirense por 1-0 com um golo de Zé Manuel.
No Minho, o V. Guimarães levou a melhor na 

receção ao Rio Ave: 3-2 num jogo com três pe-
náltis e resolvido com um golo do central Pedro 
Henrique já perto do apito final. O V. Guimarães, 
que tinha entrado para a 12.ª jornada em igualda-
de pontual com os vilacondenses, soma agora 21 
pontos e já está no top-5 ao cabo de três triunfos 
consecutivos para a Liga.
Em Alvalade, o Sporting de Keizer meteu a 

quarta, mas demorou a engrenar na receção ao 
Desp. Aves (4-1). Esteve a perder e virou já perto 
do intervalo. Bas Dost bisou e assumiu a lideran-
ça dos goleadores da Liga: já são oito golos em 
apenas sete jogos.
a fechar a ronda, já na segunda-feira, o Ma-

rítimo colocou um ponto final numa série de 
seis derrotas consecutivas ao empatar em 
Santa Maria da Feira (1-1), com um grande 
golo de ricardo valente em tempo de com-
pensação.
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