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A Direção e os colaboradores
do jornal A Voz de Portugal

desejam a todos os
leitores e anunciantes

um Feliz Natal!
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mensagem de nataL do
embaixador de portugaL no canadá
Caros compatriotas

Quando estou prestes a completar três meses 
da minha chegada ao Canadá e aproximando-se 
as celebracões do Natal gostava de vos deixar 
uma palavra de apresentação e também de feli-
citações por ocasião desta quadra festiva.

O meu nome é João da Camara, sou casado e 
tenho três filhos. Sou natural de Lisboa e an-
tes de assumir as minhas atuais funções estive 
colocado na Índia, em Angola, no Zimbabwe, 
no Reino Unido, no Brasil e na África do Sul. 
Tem sido, como podem constatar, uma carreira 
bastante diversificada e sobretudo muito inte-
ressante. Estou certo que o Canadá se inserirá 
nessa linha.

Qualquer Embaixador português que chegue 
ao Canadá verifica que a relação entre os nos-
sos dois países assenta em grande medida na 
comunidade portuguesa que aqui reside e traba-
lha. Não posso aliás deixar de sentir um enorme 

orgulho quando oiço os meus interlocutores ca-
nadianos falar da nossa comunidade. Políticos, 
funcionários públicos, empresários e membros 
da sociedade civil com quem tenho falado di-
zem-me que esta é uma comunidade estimada, 
bem inserida na sociedade canadiana e que tem 
dado um contributo significativo para o desen-
volvimento do país.

A recente visita ao Canadá do Senhor Primei-
ro-Ministro, António Costa, permitiu contudo 
abrir novos horizontes ao relacionamento bila-
teral num momento em que o Canadá preten-
de também estabelecer novas parcerias na cena 
internacional. O meu trabalho no Canadá vai 
ser portanto e fundamentalmente a seleção das 
áreas em que o dialogo entre os dois países po-
derá assentar e a identificação das oportunida-
des que poderão surgir desse diálogo e que irão 
certamente permitir que Portugal e Canadá, 
bem assim como os seus respetivos cidadãos, 
beneficiem deste relacionamento futuro.

Estou muito animado com o trabalho que tenho 
pela frente e a gostar imensíssimo desta minha 
primeira experiência no Canadá. Os canadianos 
têm sido de uma grande gentileza e têm sabido 
acolher-me a mim e à minha família muitíssimo 
bem. Creio que nem o frio irá conseguir estra-
gar este bom sentimento que nos tem acompa-
nhado desde a nossa chegada.

Mas é Natal! E pelo que já pude constatar, os 
canadianos sabem festejar o Natal como nin-
guém.

Para nós os crentes, o Natal é o princípio de 
tudo e é por isso um momento de uma enorme 
alegria. Mas mesmo para os não crentes o Natal 
é a festa da família e nesta época do ano esta-
mos todos irmanados no desejo de harmonia e 
de paz.

Gostava pois de desejar muito sinceramente a 
todos e a cada um dos que me irão ler, um feliz 
Natal e um ano de 2019 pleno de venturas. E 
que essas venturas se estendam também ao Ca-
nadá e sobretudo a Portugal.

Otava, 6 de Dezembro de 2018
João da Camara

Embaixador de Portugal no Canadá
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mensagem de nataL do cônsuL-geraL
de portugaL em montreaL
Estimadas Portuguesas, 
Portugueses e Luso-descendentes,

Pela primeira vez e como Cônsul-Geral de Por-
tugal em Montreal tenho a felicidade de celebrar 
convosco o Natal de 2018.

Este é um período durante o qual as famílias e 
os amigos partilham em amizade e solidarieda-
de momentos especiais de carinho e afeto e por 
isso aproveito esta forma para desejar a todas e 
a todos, em meu nome e dos funcionários deste 
Posto Consular, um Feliz Natal.

Ao longo destes três meses desde que iniciei 
funções nesta bela cidade de Montreal, tive o 
prazer e a alegria de conhecer e partilhar mo-
mentos muito especiais e agradáveis com os 
Representantes de várias Associações e muitos 
Membros da nossa querida Comunidade.

Durante estes meses tive igualmente a opor-
tunidade de constatar a alegria que revelam em 
relação às vossas origens e pelo país que repre-
sentam. É, pois, com muito orgulho que verifico 
a vossa participação ativa nas várias atividades 
culturais e associativas que organizam, procu-
rando manter vivas as nossas tradições e costu-
mes e defendendo a nossa cultura e língua por-
tuguesa. No Canadá, neste País de acolhimento 
ao qual começaram a chegar a partir dos anos 50 
fizeram o vosso Lar, mas continuaram a manter 
viva a chama da nossa identidade portuguesa.

Nesta época em que as tradições natalícias por-
tuguesas muito contribuem para o espírito de 
união familiar e comunitária, permito-me realçar 
a importância da língua e cultura portuguesas 
entre as gerações mais novas, as quais devem 
manter e perpetuar a ligação à terra dos seus 
antepassados. Esta é uma questão fundamental 
para todos nós. 

Como Cônsul-Geral procurarei incentivar os 
mais jovens da nossa Comunidade, mas para 
uma efetiva manutenção daquele vínculo é ne-
cessário o apoio fundamental e constante das Fa-
mílias e das Associações Portuguesas.

É igualmente minha missão ajudar a nossa Co-
munidade aqui residente a reforçar os laços que 
a une a Portugal, e uma das expressões mais 
nobres desses laços é o exercício dos vossos di-
reitos e deveres como cidadãos portugueses. As-
sim, lanço um apelo aos que ainda não o fizeram 
para que se registem no Consulado-Geral e aos 
que já se encontram inscritos para atualizarem os 
vossos dados se necessário. Estes atos simples 
são de grande utilidade e essenciais no exercício 
da vossa cidadania, nomeadamente na participa-
ção nos atos eleitorais nacionais. De facto, a par-
ticipação no processo eleitoral é para a Diáspora 
portuguesa uma das formas de decidir sobre o 
futuro de Portugal.

Por último, apenas para partilhar convosco que 
durante a minha missão nesta área consular que 
inclui cinco Províncias, serei sempre o Cônsul-
-Geral de todas as portuguesas e de todos os por-
tugueses e luso-descendentes e trabalharei com 
todos e para todos com o objetivo de representar 
bem Portugal, prestar a melhor imagem de Por-
tugal e bem Servir as/os nossas/os queridas/os 
compatriotas neste País que vos acolhe desde há 
várias décadas.

Gostaria, assim, de reiterar a todos os Membros 
da Comunidade Portuguesa os meus calorosos e 
amigos votos de um Feliz Natal e um Ano de 
2019 repleto de saúde, em harmonia, com suces-
sos profissionais e, muito especialmente, pleno 
de realizações pessoais.

Com elevada estima e consideração,
António Barroso

Cônsul-Geral de Portugal em Montreal
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refLexões nataLícias

Com a época natalícia à porta 
e um novo ano que se avizinha 
entramos na tão afamada épo-
ca das festas onde socialmente 
se reflete sobre o que foi este 

ano, ou finge-se que se reflete, tomam-se resolu-
ções para o novo ano, ou finge-se que se tomam 
resoluções: emagrecer, fazer aquela viagem que 
se planeia há anos, comprar casa, comprar carro, 
etc. Neste frenesim consumista e imediatista em 
que se tornou esta quadra natalícia infelizmente 
não há tempo para refletir sobre a cidadania, ou 
porque não lhes interessa de todo, ou porque há 
um bombardeamento de informação que, à se-
melhança de uma gritaria, nos esgota sem nos 
informar, levando-nos por vezes ao erro. Veri-
fica-se uma transformação em todos os campos 
do globo: extremismos, nacionalismos, os movi-
mentos anti isto e aquilo, a falta de filtro de con-

sideração na forma e no conteúdo das opiniões 
manifestadas, entre outras. Uns queixam-se dos 
políticos; outros queixam-se do monstro finan-
ceiro que domina tudo e todos; outros queixam-
-se dos migrantes, outros queixam-se por tudo e 
por nada. Amiúde colocam-se na praça pública 
sugestões cuja maior tragédia é a desfaçatez com 
que são assumidas, e defendidas, transbordando 
de iniquidade numa clara afronta às mais fun-
damentais conquistas em termos de direitos hu-
manos. Na Hungria, por exemplo, levantam-se 
contestações contra o governo e na reportagem 
que tive a oportunidade de ver os cidadãos hún-
garos entrevistados manifestavam-se claramente 
fartos do aperto moral e material em que vivem. 
“Farto” era a palavra mais expressa e via-se nos 
seus semblantes o quase desespero, talvez por 
não verem saída ou melhores perspetivas para 
o desalento e desencanto que sentiam. Portugal 
também não está imune a esse estado de espírito 
e a prova disso é a crescente onda de greves que 
embaladas na ilusão do “agora está tudo bem”, 
exigem a sua parte nesse bolo de ilusão, ainda 
que haja muito aproveitamento político. Nota-
-se acima de tudo uma desassociação entre as 
promessas políticas, os desejos e motivações da 
sociedade e as possibilidades reais. Este desen-
contro é agravado pelo somatório das qualidades 
de cada individuo constituindo a sociedade, di-
tando como elas se comportam, sociedades estas 
que estão tomadas pelo profundo egocentrismo, 

vaidade e falta de princípios. Exemplo pessoal: 
outro dia fui obrigado a ser mais insistente com 
a buzina devido a alguém que abandonou o veí-
culo mal estacionado bloqueando o movimento 
de outras viaturas; para minha surpresa fui inter-
pelado agressivamente por um morador que se 
queixou que incomodei dezenas de outras pes-
soas, mas jamais durante a discussão ele pergun-
tou ou manifestou interesse em perceber o que 
se havia passado. Outros exemplos poderia dar, 
como estar a segurar a porta para a minha es-
posa passar em qualquer lugar público e outros 
cidadãos, jovens e menos jovens, aproveitarem 
e ultrapassarem-na só para aproveitar o “portei-
ro”; ou reclamarem do atraso quando se chama 
um elevador e esse utente não percebe que a cha-
mada dos elevadores obedece a uma pré-progra-
mação; ou quando se bloqueia o estacionamento 
em frente de uma escola na conversa com outros 
pais enquanto outros são obrigados a largar as 
suas crianças no meio da estrada com os conse-
quentes perigos, etc.
A História ensina-nos que a queda de grandes 

impérios do passado começou pela decadência 
moral, pela consequente falta de princípios, pelo 
exaltar do egocentrismo que nada mede na perse-
guição das suas cada vez mais desvairadas moti-
vações. Este facto foi destacado por filósofos no 
passado e outros sábios, mas é uma mensagem 
que não fica de uma forma duradoura nos nossos 
espíritos. Por isso, lanço o desafio para que se 
pense nos ideais que abraçamos, na sua equidade 
ou não; que se pense na forma como os coloca-
mos na prática; no respeito que temos para com 
o próximo, quer sejamos uma figura destacada 
ou um obscuro cidadão. Que pensemos naquilo 
que culturalmente até pode ser confortável mas 
que decididamente não nos traz qualquer futuro. 
Mudando a disposição individualmente, estare-
mos a mudar a disposição coletiva, estaremos 
exercendo uma das mais profundas, mas talvez 
mais ignorada, facetas de ser cidadão. Feliz Na-
tal!

jorge correIA
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TRAQUEN’ART APRESENTA

A ESTRELA DO FADO 
ESTÁ DE VOLTA

28 DE ABRIL DE 2019
19 H 30

MAISON SYMPHONIQUE

RESERVE AGORARESERVE AGORA

514 842-2112 – 1 866 842-2112
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mensagem do diretor
do jornaL a Voz de portugaL

Quero desejar a toda a co-
munidade portuguesa um 

feliz Natal e um excelente Ano 
Novo. 

Espero que durante esta época natalícia tenham 
a oportunidade de partilhar lindos momentos em 
família ou com os amigos. 2018 foi um ano boni-
to para as comunidades portuguesas no mundo. 
Embora continuemos a enfrentar dificuldades 

DANIel loureIro
DIretor Do jorNAl
A Voz De PortugAl

obtivemos o recenseamento automático para os 
Portugueses com o cartão de cidadão em dia. 
Este receseamento vem sem dúvida com o im-
portante dever de votar no proxímo dia 6 de Ou-
tubro para as eleições legislativas, mas também 
para o Parlamento europeu já no proximo mês 
de Maio. 
Com o grande desejo que 2019 seja um ano fan-

tástico para todos nós. Que em 2019 consigamos 
nos unir para crescer juntos e que toda a nos-
sa comunidade aproveite de grandes momentos 
juntos. 

poesia nataLícia
Soa a palavra nos sinos

E que tropel nos sentidos
Que vendaval nas emoções 
Natal de quantos meninos 
Em nudez foram paridos 
Num presépio de ilusões 

Natal da fraternidade 
Solenemente jurada

Num contraponto em surdina
À imagem da humanidade

Terrenamente nevada
Dum halo de luz divina.

Natal do que promete
Só bonito na lembrança 

Natal que aos poucos morreu
No coração da criança

Porque a vida aconteceu
Sem nenhuma semelhança.

Poesia de Miguel Torga
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8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Criar.pt
9:45 Todas as Palavras
10:15 Aqui Portugal
11:45 Voz do Cidadão
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Donos Disto Tudo
14:30 Lusa Music Box
14:59 Telejornal
16:01 Madeira 600 Anos, História
16:30 Aqui Portugal
17:45 Festa é Festa 2018
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 Janela indiscreta

dOMingO, 23 dE dEZEMbrO                     
1:30 olhar o Mundo
2:15 TecNet
2:30 Geoparque Açores
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Todas as Palavras
7:00 De Lisboa a Helsínquia
7:15 António Manuel 
 Ribeiro e os uHF
 Viva a Música
8:00 Jornal da Tarde
9:13 o futsal de regresso à RTP
 Futsal: Liga Sport Zone
11:00 As Receitas Lá de Casa
11:45 Sociedade Recreativa
12:30 Podium
13:30 Biosfera
14:15 Hora dos Portugueses
14:59 Telejornal
16:00 Volta ao Mundo
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´ Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Decisão Nacional
20:30 à Porta da História
21:00 Hora dos Portugueses
21:30 europa Minha
21:45 Voz do Cidadão
21:57 Notícias do Atlântico
22:45 Cosido à Mão
0:00 Noite do Mercado 2018

2ª-fEira, 24 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Festa de Natal
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Festa de Natal
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Mensagem de Natal do 
 Cardeal Patriarca de Lisboa
16:15 Golo RTP
17:45 37º Festival da 
 Canção infantil da Madeira
19:00 24 Horas
20:00 Missa do Galo
21:30 Hora dos Portugueses
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP
0:00 Festa é Festa 2018

3ª-fEira, 25 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Solenidade do 
 Natal do Senhor
6:00 Bênção urbi et orbi
6:30 uma História de Autonomia
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Concerto de Natal 2017
10:15 especial Natal
 As Receitas Lá de Casa
11:00 Circo de Natal RTP
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Mensagem de Natal 
 do Primeiro-Ministro
16:15 The Voice Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses

4ª-fEira, 19 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Aqui Há Taça
8:00 Jornal da Tarde
9:13 Zig Zag
9:58 Movimento Gentil 
 - embaixadores
10:03 Aqui Há Taça
11:17 Todas as Palavras
11:37 uma História de Autonomia
12:27 Saúde
 Portugueses pelo Mundo
13:11 europa Minha
13:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
15:42 Futebol: Taça de Portugal 
	 DC	Montalegre	x	SL	Benfica
17:46 Sinais de Vida
18:30 Biosfera
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:35 Hora dos Portugueses
20:47 Palavra aos Diretores
21:20 Joker
22:06 Notícias do Atlântico
23:10 Futebol: Taça de Portugal 
 Sporting x Rio Ave
1:00 A essência
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 20 dE dEZEMbrO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
6:00 uma História de Autonomia
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Praça da Alegria
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 Agora Nós
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 Festa é Festa 2018
1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 21 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande área
6:00 uma História de Autonomia
7:00 As Profundezas do 
 Atlântico - Biosfera
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
14:06 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Janela indiscreta
16:30 Sinais de Vida
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Fortuna escorregadia
21:15 Joker
21:55 Notícias do Atlântico
23:00 Mulheres Assim
0:00 Festa é Festa 2018
1:18 Hora dos Portugueses

sábadO, 22 dE dEZEMbrO                     
1:30 escrito no Basalto
2:45 TecNet
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Visita Guiada
5:30 uma Mesa Portuguesa... 
 Com Certeza
6:00 uma História de Autonomia
7:00 Histórias de Mar
7:30 Janela indiscreta

festa de nataL do
Vamos comer juntos

mANuel NeVeS

Quarta-feira passada “o 
vamos comer juntos” teve 

um almoço muito especial na 
Santa cruz com ilustres convi-
dados, o cônsul-geral de Por-

tugal António barroso acompanhado do cus-
tódio castelo e carlos menezes. teve também 
a presença dos padres Adam, responsável da 
Santa cruz, o Padres carlos Dias e o padre 
António Araújo e houve perto de 200 pessoas 
que festejaram nesta festa do natal.

O almoço foi confecionado pela dona Olga 
Loureiro e a sua equipa que fizeram a alegria de 
todos os presentes com um saboroso bacalhau 
com natas. 
Pharmaprix Mont-Royal patrocinou este even-

to com 65 prendas para alguns presentes a este 
evento, um grande agredecimento a Manuela 

Grilo que ajuda sempre a Santa Cruz nestes even-
tos. Para animar este evento, DJ Miguel que faz 
um lindissímo trabalho durante o “Vamos Comer 
Junto”. E, para finalizar, os grandes artistas de 
Portugal, Custódio Castelo e Carlos Menezes to-

caram neste evento dando uma grande alegria a 
todos os presentes, dois excelentes fadistas.
A Missão Santa Cruz agradece Olga Loureiro 

por este linda festa de natal onde todos trabalha-
ram neste lindíssimo evento e que foi um suces-
so para todos.
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festa de nataL na 
fiLarmónica portuguesa de montreaL

Aos olhos da saudade 
como o mundo é peque-

no… Pensar em amor, mui-
tas vezes, é esbarrar na sau-
dade. Saudade de pessoas, 
lugares, momentos, enfim, 

de tudo aquilo que, de alguma maneira, não 
coube dentro de nós e prolongou-se através da 
saudade. 
Para muitos, o Natal pode ser, sim, um momen-

SylVIe mAchADo

to perfeito para viver essa saudade de maneira 
saudável, saudade daquilo que foi vivido, que 
construiu em nós uma personalidade firmada na 
certeza do amor.
No Sábado 8 de dezembro a Filarmónica Por-

tuguesa de Montreal celebrou a sua festa tradi-
cional de Natal com os seus músicos, familiares 
e direção. 
Todos os membros se reuniram para celebrar 

com boa música, comida e troca de prendas. 
Uma pessoa disse-me que não precisamos de 

uma prenda de 50 000$ mas um gesto de carinho 
e de amor é suficiente. A filamónica ofereceu a 
todos uma touca com o emblema da Filarmónica. 
A grande surpresa da noite foi o Jimmy Farias 

que cantou e nos fez dançar toda a noite. 
Feliz Natal e bom Ano Novo a todos.
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feliz natal
e um próspero ano novo
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NAtAl De 2o18

o mistÉrio do nataL É 
um mistÉrio de amor

é Natal: faz anos que nasceu jesus, nosso 
Salvador. uma grande luz desceu sobre 

a terra. o Filho de Deus fez-se Filho do ho-
mem, para que nós, os homens, recebêssemos 
a graça de ser filhos de Deus. 
Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia 

em que nasce a vida.
Gloria a Deus nas alturas e paz na terra aos ho-

mens por Ele amados.
Cristo Senhor, sem deixar a glória do Pai, faz-se 

presente entre nos assumindo a natureza huma-
na. Celebramos o dia feliz em que o Amor de 
Deus se fez carne e nasceu do seio de uma Mu-
lher, a Virgem Maria.
Diante de prodígio tão assombroso, só cabe 

uma atitude : cair de joelhos para adorá-lo, agra-
decer a Deus tanta bondade, cantar-lhe um cân-
tico novo pelas maravilhas do seu Infinito Amor.

Boas Festas e Feliz Ano Novo
Leitor do jornal a Voz de Portugal

os reLógios dos cÉus

os tremendamente cho-
cantes acontecimentos 

da atualidade têm levado 
milhões de criaturas a um 
estudo mais profundo das es-

crituras, em busca de uma resposta aos proble-
mas que nos deixam perplexos, nestes tempos 
probantes, em que vivemos.
Como resultado, muitos têm descoberto, para sua 

grande surpresa, que, não somente o livro divino 
contém a única história autêntica do nosso mun-
do, e respetivamente dos seus habitantes, mas que 
ele tem, também, capítulos proféticos, revelando 
o futuro e iluminando o passado. Deus é o Autor 
desses dois livros-textos, ao dispor da raça huma-
na: um é a bíblia; o outro é o livro da Natureza, 
com os céus estrelados. Ambos são produtos da 
mão divina, e ambos contêm infalíveis reminis-
cências do passado, e estão cheios de desígnios 
para o futuro. “O céu é um vasto e imóvel mos-
trador daquele relógio, cujo pêndulo bate séculos, 
em lugar de segundos, e cujo tempo é a eterni-
dade. A Lua move-se entre as horas iluminadas, 
atravessando o mostrador, ligeiramente, como um 
ponteiro pequeno, uma vez por mês. O Sol, qual 
ponteiro grande, passa pelo mostrador uma vez 
por ano. Vários planetas representam o ponteiro 
das horas, movendo-se sobre o mostrador em vá-
rios períodos, chegando a 164 anos, e, se incluir-
mos Plutão, 251 anos; enquanto a Terra, como um 
navio de exploração, viaja pelo azul do infinito, 
levando os observadores a diferentes pontos, de 
onde podem estudar os infinitos problemas des-
ta poderosa maquinaria”. Se não sois capazes de 
ler as horas nesse grande relógio, e dessa obser-

vação ver o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto 
ou o segundo, exatos, quando e onde o próximo 
eclipse do Sol ou da Lua terá lugar, não é porque 
lá não estejam essas informações! Qualquer erro 
da vossa parte, em discernir o tempo e o lugar de-
vidos, para tais eventos, correrá inteiramente por 
conta do facto de que ainda não aprendestes a ler 
as horas no relógio da eternidade, representado 
nos céus estrelados. Um observador bem treinado 
pode predizer, não somente quantos eclipses terão 
lugar este ano, mas, também, o tempo e o lugar 
exatos de tais fenómenos que ocorrerão o ano que 
entra, o século seguinte, e o milénio que vem. Pelo 
mesmo método, e com a mesma exatidão, pode-se 
obter informação quanto ao trânsito dos planetas, 
e a ocorrência dos eclipses do Sol e da Lua, que 
tem tido lugar no longínquo passado. Sem duvi-
da já observastes, como disse o prof. Warren, que 
a Lua passa pelo mostrador desse relógio celeste, 
uma vez por mês. Por exemplo, podereis ter no-
tado que a Lua esteve em conjunção com Vénus, 
recentemente. Parecia que Vénus estava quase to-
cando na Lua. Mas, ao contemplá-la, apenas uma 
hora mais tarde, a Lua havia-se distanciado de Vé-
nus, a leste, numa longitude aparentemente igual 
ao diâmetro da Lua cheia. Então, ao observa-la, na 
noite seguinte, estranhareis a distância em que se 
encontram, sendo que a Lua desceu muito, em di-
recção do Oriente, num só dia! Realizou uma ca-
minhada, entre as duas, maior do que vinte cinco 
vezes o diâmetro da Lua. Uma semana mais tarde, 
a Lua aparece em quadrante com Vénus “90 graus 
distante”. Assim, vemos a Lua atravessando o 
mostrador do relógio, uma vez cada 29 dias, doze 
horas, quarenta e quatro minutos e três segundos. 
O Sol faz uma viagem semelhante ao redor do es-
trelado mostrador cada ano.

joSé DA coNceIÇÃo
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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 no topo da casa.

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

rosemont - 6974, 30e avenue                                                       

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

novo no mercado
st-hubert - 1761 rua charles

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

villeray - 8605 rua clark

Vendido

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

duvernay (laval)
2965 av. des aristocrates

villeray - 7004 rua des Écores                                             

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

nOvO PrOjEtO - 3 condos
villeray - 7126 av. louis-hébert

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

villeray - 7840 st-dominique                     

20 anos de experiência para melhor Vos serVir

Desejamos que
o seu natal seja

 brilhante de alegria,
iluminado de amor,

paz e harmonia.

Feliz Natal
Que as luzes do novo 
ano brilhem e tragam 
a todos novos desafios, 
novos projetos e muito 

sucesso. 
um PróSPero

ANo NoVo!

Vendido



P. 18 | QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEmbRo DE 2018 | A VoZ DE PoRTUgAl, o sEU joRnAl ToDAs As QUARTAs-FEIRAs

broas casteLares jantar dos caçadores
no restaurante Luso

As broas castelares são feitas à base de ba-
tata-doce e coco, sendo das receitas mais 

afamadas deste maravilhoso doce tradicional 
português.
Embora se consumam durante todo o ano, em 

Portugal, são muito consumidos na altura dos 
Santos e no Natal, estando presentes na mesa de 
praticamente todas as famílias. Podem encontrar 
esta delícia na Padaria do Rosário situada no 227 
Rachel este em Montreal. Bom apetite.

SylVIo mArtINS

Sexta-feira à noite fui ao 
restaurante luso situa-

do no 5840 rua bélanger em 
Saint-Léonard e fiquei admi-
rado com um grupo de ami-

gos que estavam a jantar. era um grupo de 

amigos, mas mais especificamente, caçadores 
que estavam a jantar o que eles caçaram há 
pouco tempo. 
Durante este jantar eles fizeram-me provar al-

guns dos seus pratos da caça canadiana.
Tudo o que eu posso dizer é que são todos boa 

gente e que foi um bom momento estar com eles. 
E aproveitei para marcar este evento no jornal. 
Parabéns aos grandes caçadores.
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Bênção do Novo Ano
domingo, 20 de janeiro, 

às 13:30 

faremos uma bênção às criptas 

no Mausoléu Saint-Martin

*Se você quer uma bênção personalizada, 
diga-nos o nome do falecido

RSVP: 514 277.7778 
ou reservation@memoria.ca

RCada vida é uma história

deseja-vos 
paz e serenidade

Includes $394 fare + $133 taxes 
+ $35 fee

Azores Airlines Vacations Canada Inc.
1274 Dundas St. West | M6J1X7 Toronto - Ontario
Telephone: (+1) 416 515 7188 | 9:00 am - 5:00 pm Mon-Fri
9:00 am - 1:00 pm Sat (Canada) | reservations.canada@sata.pt

Campaign conditions:

Sales from December 12 to 20, 2018;
Value based on Toronto/Ponta Delgada/Toronto route;
Value may vary according to route, airport taxes and the
place where the ticket will be issued;
Value subject to change without notice;
Limited number of seats.

VALENTINE´S DAY
Travel from February 09 to 20, 2019.

WOMAN´S DAY
Travel from March 02 to 13, 2019.

Contact us at (+1) 416 515 7188 or your Travel Agent.



Eu não posso acreditar que meu 
filho por quem eu chorei inúme-
ras vezes me deixa tão orgulho-
so. ainda me lembro do dia em 
que fui ver josé, desesperado, 
porque o meu filho havia aban-
donado a escola e estava usan-

do drogas e álcool. Ele estava preso por conduzir sob a in-
fluência e mandou alguém para ao hospital. Graças ao José, 
ele o salvou da prisão e livrou-lhe dos seus vícios. O meu 
filho está formado na faculdade e depois vamos festejar o seu 
sucesso. Obrigado José. Devemos a vida do meu filho a ti. 
família rodriguez

Nós recuperamos a nossa filha 
depois que um homem raivoso 
atirou a nós um feitiço. todos 
nós sentimos ódio e separou a 
nossa família. Ele só queria a 
nossa herança e não a nossa 
filha. Ela entrou numa profunda 
depressão e alcoolismo. todos 
esses maus feitos, tal como a 
depressão, o alcoolismo e o fei-

tiçio foram expulsos de nossas vidas em apenas numa 
sessão. Obrigado josé.

família ramos



isto é a minha lua de mel na 
suíça. Obrigado josé. Publique 
esta foto e o nosso testemunho 
de felicidade para ajudar outros 
com problemas.

sr. e sra. botelho

como é óbvio na foto, tive 
um grave problema com 
álcool. Minha família so-
freu porque quando eu es-
tava sob o efeito do álcool 
eu costumava maltratá-
-los. Minha esposa pegou 
uma das minhas garrafas 
vazias e a minha foto e foi 
ver José. Isso foi o sufi-

ciente para josé livrar-me do meu vício em álcool. 
Eu que era viciado em álcool e fui ajudado por 
josé, eu recomendo os seus tratamentos.

harold

Os dois homens que mais amava era o meu pai e o 
meu marido e eles estavam sempre brigando um ao 
outro. chegou ao ponto em que eles queriam que eu 
escolhesse um ou outro. tudo que eu queria era ser 
uma família unida novamente. ã minha mãe leu sobre 
José e me disse para ir vê-lo. Estou tão feliz por ter 
ido lá por causa da minha mãe, porque graças a josé 
somos uma família novamente. Eu não posso acredi-
tar que há tanto mal neste mundo, mas eu sou grato 
a deus que josé está perto, para nos ajudar.

Mariana

Em 25 anos de casamento, nunca tivemos filhos jun-
tos. tivemos separados, mas juntos não estava acon-
tecendo. até a adoção era impossível. aplicamos em 
diferentes países, mas, com a ajuda de josé foi pos-
sível adotar um na roménia. Eu só gostaria que tivés-
semos nos conhecido há alguns anos para nos trazer 
essa felicidade mais cedo. Obrigado josé.

a família flores
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ATENDIMENTO 
Dia 24 de Dezembro Das 9h 30    às    12h 

00 
Dias 25 e 26 de Dezembro F E C H A D A 
Dia 31 de Dezembro  Das 9h 30    às    12h 

00 
Dias 1 et 2 de Janeiro 2019 F E C H A D A 

Nesta Quadra Natalícia 
aproveitamos a oportunidade 

para agradecer a confiança que 
nos foi depositada ao longo do 
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Festas Felizes e um Próspero Ano 
Novo a todos os nossos 
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Portuguesa  
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carnEirO: Carta Dominante: o Dependurado, 
que	 significa	 Sacrifício.	 Amor:	 Irá	 manifestar-
se em si uma forte sensualidade. Saúde: Com 
disciplina e controlo melhorará. Dinheiro: Poderá 

ter tendência para gastar mais do que habitualmente. 
Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta Dominante: 5 de Copas, que 
significa	 Derrota.	 Amor:	 Caso	 esteja	 livre	 e	
descomprometido poderá surgir brevemente a 
pessoa que idealizou. Saúde: Tenderá a sofrer 

de fadiga. Durma mais. o cansaço tomará conta de 
si, procure o seu médico e tome umas vitaminas para 
revitalizar o seu corpo. Dinheiro: Poderá voltar a surgir 
uma proposta que estava suspensa há algum tempo. 
Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

gÉMEOs: Carta Dominante: 8 de Copas, que 
significa	Concretização,	Felicidade.	Amor: Poderá 
surgir um mal entendido, mas com calma tudo 
se resolve. Saúde: este será um período de paz, 

aproveite para descansar. Seja o seu melhor amigo! 
Dinheiro: Momento pouco favorável para grandes 
investimentos. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 2 de espadas, 
que	significa	Afeição,	Falsidade.	Amor:	Entre	em	
contacto com os seus familiares e amigos que 
estão distantes e verá como custará menos a 

suportar a saudade. Não se deixe dominar por maus 
presságios! Saúde: Dê mais atenção aos seus ouvidos. 
Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo 
da sua vida. Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEãO:	Carta	Dominante:	10	de	Ouros,	que	significa	
Prosperidade, Riqueza e Segurança. Amor: Andará 
muito sentimental e por isso o seu relacionamento 
amoroso estará colorido e cheio de ternura. olhe em 

frente e verá que existe uma luz ao fundo do túnel! Saúde: 
espera-o um período isento de preocupações. Dinheiro: 
Fique	 atento	 e	 evite	 qualquer	 tipo	 de	 gasto	 supérfluo.	
Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta Dominante: A Justiça, que 
significa	 Justiça.	 Amor: Não tenha atitudes 
infantis relacionadas com ciúmes doentios. 
Aprenda a trazer para a luz o melhor do seu ser! 

Saúde: Cuidado com a automedicação. Dinheiro: época 
favorável ao investimento em novos negócios. 
Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balanÇa: Carta Dominante: 10 de espadas, 
que	 significa	 Dor,	 Depressão,	 Escuridão.	Amor:	
esteja atento a tudo o que o rodeia. Saúde: Não 
terá que se preocupar, está em plena forma. 

Dinheiro:	Algumas	dificuldades	avizinham-se.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrPiãO: Carta Dominante: Cavaleiro 
de	 Paus,	 que	 significa	 Viagem	 longa,	 Partida	
inesperada. Amor: Deixe o ciúme de lado e 
aproveite bem os momentos escaldantes. Que o 

futuro lhe seja risonho! Saúde: Cuidado com os excessos 
alimentares. Dinheiro: Período menos favorável para 
empréstimos. Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sagitáriO: Carta Dominante: Valete de Paus, 
que	significa	Amigo,	Notícias	Inesperadas.	Amor: 
Através	 do	 diálogo	 poderá	 clarificar	 algumas	
dúvidas com a sua cara-metade. A felicidade 

espera por si, aproveite-a! Saúde: Cuidado com os vírus 
gripais. Dinheiro: Reina a estabilidade neste campo. 
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

caPricórniO: Carta Dominante: 3 de ouros, 
que	 significa	 Poder.	 Amor:	 Período	 bom	 para	
estar com o seu amor. Descubra a imensa força 
e coragem que traz dentro de si! Saúde: Manter-

se-á numa situação estável. Dinheiro: A sua carreira 
está em alta. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta Dominante: o Papa, que 
significa	 Sabedoria.	 Amor:	 Os	 ciúmes	 não	 nos	
levam a lado nenhum. Saúde: Cuidado com 
a diabetes, não coma muitos doces. Dinheiro: 

Momento propício para um investimento mais sério. 
Que o sucesso esteja sempre consigo! 
Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEiXEs: Carta	Dominante:	7	de	Paus,	que	significa	
Discussão, Negociação Difícil. Amor: Procure estar 
mais tempo com os seus amigos e familiares. Tenha 
a ousadia de sonhar! Saúde: Faça com maior 

regularidade análises ao sangue. Dinheiro: os gastos 
desenfreados	 podem	 prejudicá-lo	 significativamente.	
Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

heLicóptero do inem. marceLo diz Que 
houVe “muita faLha” por parte do estado

o Presidente da república, marcelo rebe-
lo de Sousa, assistiu esta terça-feira, em 

Paredes, às cerimónias fúnebres da enfermei-
ra do INem que morreu no acidente com um 
helicóptero, no sábado, em Valongo. o chefe 
do estado, que não prestou declarações aos 
jornalistas, estava acompanhado da minis-
tra da Saúde, marta temido. mas, momentos 
mais tarde, o Presidente da república comen-
tou que houve “muita falha” no caso do heli-
cóptero acidentado.
Apesar da chuva intensa e do frio que se faziam 

sentir na localidade, ao funeral compareceram 
centenas de pessoas, destacando-se a presença 
de dezenas de elementos do INEM com as suas 
roupas de trabalho, das corporações de bombei-
ros da região e da GNR. Os elementos do INEM 
despediram-se da ex-colega com palmas à passa-
gem do cortejo fúnebre em direção ao cemitério 
de Baltar, onde se realizou o enterro em ambien-
te de consternação.
À margem de um almoço com camionistas, o 

Presidente da República foi confrontado com o 
relatório preliminar da Autoridade Nacional da 

Proteção Civil (ANPC), divulgado esta terça-
-feira. Marcelo Rebelo de Sousa apontou várias 
falhas nos procedimentos de várias entidades, 
afirmando tratar-se de “muita falha e isso signifi-
ca que o Estado falhou“.
“Espero que não se confirme no relatório defi-

nitivo aquilo que consta do relatório preliminar. 
Constam quatro falhas: duas da Navegação Aé-
rea de Portugal (NAV) e duas do 112. É muita 
falha, e isso significa que o Estado falhou”, afir-
mou o chefe de Estado aos jornalistas. Para Mar-
celo Rebelo de Sousa, estas falhas “não são boas 
para a confiança das pessoas nas instituições“.

procuradora ameaça sair, psd
diz Que pressão “É inaceitáVeL”
A responsável pelo Ministério Público afir-

mou nesta segunda-feira que qualquer al-
teração à composição do conselho Superior do 
ministério Público (cSmP), apontando para 
uma maioria de membros não magistrados, 
seria uma “grave violação do princípio da au-
tonomia”.
Lucília Gago frisou que qualquer mudança nes-

se sentido representaria também uma “radical 
alteração dos pressupostos que determinaram” a 
aceitação que fez do cargo de procuradora-geral 
da República. Estas palavras caíram muito mal 
no PSD, já que o líder social-democrata é um dos 
defensores da alteração da composição do órgão 
em causa. E até porque a competência para ditar 
alterações ao Conselho Superior do MP é da As-
sembleia da República, que pode fazê-lo através 
de uma lei ordinária e sem revisão constitucional, 
como já reconheceu o próprio Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de Sousa.
“A posição da procuradora é uma descarada 

ingerência nesta competência da Assembleia”, 
argumenta uma fonte social-democrata. Rui Rio 
não reagiu ontem a esta posição de Lucília Gago, 
mas logo pela manhã tinha rejeitado no Twitter a 
ideia de que quer controlar o Ministério Público 
com esta sua proposta de ter uma maioria de per-
sonalidades da sociedade civil no Conselho Supe-
rior. “Andam por aí a agitar que quero controlar o 
Ministério Público, porque defendo que haja uma 
maioria de personalidades da sociedade civil no 
Conselho Superior. Como no Conselho da Magis-
tratura já assim é, para essas mentes, se calhar, eu 
já controlo hoje a Magistratura Judicial”, escre-
veu o presidente do PSD.
Rui Rio defende uma alteração no equilíbrio dos 

membros do Conselho Superior do MP para que 
os magistrados não estejam em maioria. Atual-
mente aquele órgão é composto por cinco mem-
bros designados pela Assembleia da República, 
dois pelo Ministério da Justiça e os restantes 12 
são magistrados. “Os sete da sociedade civil não 
ganham votação nenhuma porque os outros 12 

fecham-se em bloco e não há efetiva avaliação da 
disciplina dos magistrados”, argumenta a mesma 
fonte ao DN, que lembra que o Conselho Superior 
funciona como uma espécie de Parlamento para o 
Ministério Público. “O Parlamento e o Presidente 
da República deviam ter uma indicação superior 
à da corporação para aquele órgão em nome da 
transparência, senão há um estado dentro do Esta-
do”, frisou ainda.
Sobre a necessidade de “independência” do ór-

gão, a mesma fonte do PSD insiste que “não é 
aquele órgão que determina o que é investigado e 
que a autonomia do MP está completamente asse-
gurada”, mesmo mudando a configuração do seu 
órgão de fiscalização.
Quer a posição da procuradora-geral da Repúbli-

ca quer do Sindicato dos Magistrados do Ministé-
rio Público, que decretou uma greve para o início 
do próximo ano contra a possibilidade de altera-
ção na estrutura do Conselho Superior, é entendi-
da no PSD por “existirem no PS também muitas 
figuras que têm a mesma posição de Rui Rio”.
Daí que o facto de o PS a nível oficial ter vin-

do dizer que não tenciona caminhar no sentido 
de uma alteração na estrutura do órgão em causa 
“não dá garantias aos magistrados que não venha 
a acontecer e estão a reagir para condicionar o po-
der político”, insiste a mesma fonte.
O DN sabe que Rui Rio deverá pronunciar-se so-

bre a ameaça de Lucília Gago caso mais nenhuma 
figura do Estado tome posição sobre o assunto e 
lembre à PGR que é o poder político que decide 
a composição dos conselhos superiores. O DN in-
terpelou o gabinete do presidente da Assembleia 
da República, mas a resposta foi a de que Ferro 
Rodrigues não queria comentar esta matéria. Tal 
como a ministra da Justiça, Francisca van Dunem, 
considerou esta segunda-feira que se trata de um 
não assunto. A questão do Conselho Superior do  
Ministério Público “é já uma não questão”, expli-
cou a ministra, reiterando que “não é intenção do 
Governo, nem faz parte do programa do executi-
vo, fazer qualquer alteração”.
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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 | corPo humANo

SoBRANCeLHAS
DeNTeS
LARiNGe
PeLe
BoCA
JoeLHo
CéReBRo
RiNS

AxiLA
oLHoS
CRâNio
NARiZ
BexiGA
uMBiGo
iNTeSTiNo 

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

7 DIFereNÇAS
sUDoKU: níVEl mUITo DIFícIl
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A VoZ DE PoRTUgAl, 58 Anos Ao sERVIço
Dos nossos lEIToREs E clIEnTEs

DA comUnIDADE PoRTUgUEsA

58

1

2

5
3 4

7
9

Qual a diferença entre uma loira e uma limusina?
Não é fácil ter uma limusina.

3

6

adOrMEcEr
Num café, estão dois amigos a conversar:
- Sabes, quando eu era pequeno, o meu pai tinha a ma-
nia de me mandar para o ar para adormecer.
Responde o amigo:
- Ai era?! e tu adormecias?
- Claro! o teto era baixo!

gOvErnOs
Numa rua iam dois bêbados, um atrás do outro. o bêba-
do da frente diz:
- Se eu fosse o primeiro-ministro, isto era uma maravilha. 
As	casas	eram	de	borla,	não	havia	inflação,	toda	a	gente	
recebia bem, não existia pobreza, …
Falando sem parar, o homem caminha em direção a uma 
tampa do esgoto aberta e cai lá dentro. então o bêbado 
de trás diz:
- é sempre a mesma coisa. um governo que prometia e 
já caiu!
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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 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-
cializado 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 spécialisé en cuisine portugaise et latine 
avec, au moins 5 ans, d’expérience. 450-669-4885

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

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

† Maria hElEna
fErrãO vascOncElOs

1937-2018

Faleceu em Montreal, no dia 
10 de dezembro de 2018, com 
81 anos de idade, senhora Ma-
ria Helena Ferrão Vasconcelos 
esposa do já falecido senhor 
Aurélio de Vasconcelos, natu-
ral de Lisboa, Portugal. Deixa 
na	 dor	 suas	 filhas	 Paula	 de	
Vasconcelos e erika de Vas-
concelos (Nino Ricci), seus 
netos/as Sarah, Camille, Virgi-
nia, émile e Luca, familiares e 
amigos.

os serviços fúnebres
estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
1111, laurier O., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
A família recebeu as condolências, terça-feira dia 18 de
dezembro de 2018. A família vem por este meio agra-
decer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associem na dor. Bem-haja.

† EMÍlia santOs dE sOusa
1935-2018

Faleceu em Montreal, no dia 
13 de dezembro de 2018, com 
83 anos de idade, senhora 
emília Santos de Sousa espo-
sa do senhor ângelo De Sou-
sa, natural da Santa Maria, 
Açores, Portugal. 
Deixa	 na	 dor	 seus	 filhos/as	
Maria, Trindade (José), Mada-
lena (Nick), Rita (eric), e José 
Manuel (Helene), seus 13 ne-
tos/as e 11 binetos/as, familia-
res e amigos.

os serviços fúnebres
estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
2159 st-Martin Est, laval
www.memoria.ca, 514-277-7778

o funeral teve lugar terça-feira 18 de dezembro de 2018 
às 11h na igreja de Nossa Senhora de Fátima em Laval, 
situada no 1815, rua Favreau, Laval.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. Bem-haja.

erraTa
Errata fErnandO PirEs
No artigo publicado na passada edição número 33 do jor-
nal A Voz de Portugal de 12 de Dezembro último, onde se 
lê no título “A quem ainda não caiu...”, 
leia-se “Há quem ainda não caiu...”.
Onde	se	lê,	no	3˚	parágrafo,	“...foi	deportado	para	o	campo	
de concentração de São Tomé e Príncipe...”, 
leia-se “foi para São Tomé e Príncipe antes do exílio em 
França...”

mensaGem
romaria do quebeque 2019
Caríssimos irmãos romeiros de Montreal e Laval,

o Mestre dos Romeiros do Quebeque, Sr. João Vital, 
vem desejar aos romeiros e seus familiares e amigos 
um Natal muito alegre e feliz Ano Novo 2019, com 
muita saúde, paz, amor, muita alegria e as maiores 
felicidades do mundo. 

Para a romaria de 2019 haverá três reuniões: duas 
em Montreal e uma reunião na Missão de Nossa Se-
nhora de Fátima. A primeira preparação será 30 de 
Março; outra no sábado 6 de Abril na Missão Santa 
Cruz. No sábado 13 de Abril pelas 16h na Missão de 
Nossa Senhora de Fátima. 

Todos são bem vindos. 
joão vital

Precisa-se de senhora para fazer limpeza de 
uma casa em hampstead perto da rua côte-

-des-neiges. de 3 a 5 dias por semana.
carolyne: 514-943-2355
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 P j v E d
1-liverpool 45 17 14 3 0
2-Man. city 44 17 14 2 1
3-Tottenham 39 17 13 0 4
4-Chelsea 37 17 11 4 2
5-Arsenal 34 17 10 4 3
6-Man. united 26 17 7 5 5
7-Wolverhampton 25 17 7 4 6
8-everton 24 17 6 6 5
9-West Ham 24 17 7 3 7
10-Watford 24 17 7 3 7
11-Bournemouth 23 17 7 2 8
12-Leicester City 22 17 6 4 7
13-B&H Albion 21 17 6 3 8
14-Newcastle 16 17 4 4 9
15-Crystal Palace 15 17 4 3 10
16-Cardiff City 14 17 4 2 11
17-Southampton 12 17 2 6 9
18-Burnley 12 17 3 3 11
19-Huddersfield		 10	 17	 2	 4	 11
20-Fulham 9 17 2 3 12

Inglaterra
PremIer league

campeonaTos europeus - classificação

 P j v E d
1-juventus 46 16 15 1 0
2-napoli 38 16 12 2 2
3-internazionale 32 16 10 2 4
4-Milan 27 16 7 6 3
5-Lazio 25 16 7 4 5
6-Atalanta 24 16 7 3 6
7-Roma 24 16 6 6 4
8-Sassuolo 24 16 6 6 4
9-Sampdoria 23 16 6 5 5
10-Fiorentina 22 16 5 7 4
11-Torino 22 16 5 7 4
12-Parma 21 16 6 3 7
13-Cagliari 17 16 3 8 5
14-Genoa 16 16 4 4 8
15-SPAL 2013 16 16 4 4 8
16-empoli 16 16 4 4 8
17-udinese 13 16 3 4 9
18-Bologna 12 16 2 6 8
19-Frosinone 8 16 1 5 10
20-Chievo 4 16 0 7 9

 P j v E d
1-Paris sg 44 16 14 2 0
2-lille 34 18 10 4 4
3-Lyon 31 17 9 4 4
4-Montpellier 29 16 8 5 3
5-Marseille 26 16 8 2 6
6-Saint-étienne 26 17 7 5 5
7-Nice 26 17 7 5 5
8-Nimes 25 17 7 4 6
9-Stade de Reims 25 18 6 7 5
10-Strasbourg 23 18 5 8 5
11-Rennes 23 17 6 5 6
12-Bordeaux 21 16 5 6 5
13-Nantes 20 16 5 5 6
14-Angers 18 16 4 6 6
15-Toulouse 18 17 4 6 7
16-Caen 17 18 3 8 7
17-Dijon 16 17 4 4 9
18-Amiens 16 17 5 1 11
19-Monaco 13 17 3 4 10
20-Guingamp 8 17 1 5 11

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. dortmund 39 16 12 3 1
2-b. M´gladbach 33 16 10 3 3
3-B. München 30 15 9 3 3
4-RB Leipzig 28 15 8 4 3
5-e. Frankfurt 26 15 8 2 5
6-Wolfsburg 25 16 7 4 5
7-Hertha BSC 24 16 6 6 4
8-Hoffenheim 23 15 6 5 4
9-W. Bremen 21 15 6 3 6
10-Mainz 19 15 5 4 6
11-B. Leverkusen 18 15 5 3 7
12-SC Freiburg 17 15 4 5 6
13-FC Augsburg 15 16 3 6 7
14-Schalke 04 15 15 4 3 8
15-F. Düsseldorf 15 16 4 3 9
16-Stuttgart 14 16 4 2 10
17-FC Nürnberg 11 16 2 5 9
18-Hannover 96 10 15 2 4 9

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 34 16 10 4 2
2-sevilla 31 16 9 4 3
3-Atlético Madrid 31 16 8 7 1
4-Real Madrid 29 16 9 2 5
5-Real Betis 25 16 7 4 5
6-Alavés 25 16 7 4 5
7-Getafe 24 16 6 6 4
8-Levante 22 16 6 4 6
9-Girona 21 16 5 6 5
10-Celta de Vigo 21 16 5 6 5
11-espanyol 21 16 6 3 7
12-Valladolid 20 16 5 5 6
13-eibar 20 16 5 5 6
14-Valencia 19 16 3 10 3
15-Real Sociedad 19 16 5 4 7
16-Leganés 18 16 4 6 6
17-Villarreal 15 16 3 6 7
18-Athletic 15 16 2 9 5
19-Rayo Vallecano 10 16 2 4 10
20-Huesca 8 16 1 5 10

eSPanha
lIga Santander

mourinho despedido do manchester united
o manchester united anunciou nesta terça-

-feira o despedimento de josé mourinho.
Numa nota publicada no site oficial, o clube in-

glês agradece o trabalho feito pelo técnico por-
tuguês em cerca de duas épocas e meia e «deseja 
sucesso para o futuro.»
Os red devils informam ainda que será definido 

um treinador interino proximamente, «enquanto 
o clube conduz o processo de recrutamento de 
um novo treinador.»
Este despedimento surge depois de o clube ter 

renovado o contrato de Mourinho até 2020, há 
cerca de um ano.
Apesar do voto de confiança, a derrota com o 

Liverpool no passado fim de semana tornou o 
arranque desta temporada o pior dos últimos 28 
anos.
Durante a sua estadia em Old Trafford, o trei-

nador setubalense, de 55 anos, venceu uma Liga 
Europa, uma FA Cup e uma supertaça de Ingla-
terra.
Na época passada conduziu o Manchester Uni-

ted ao segundo lugar da Premier League.

«Se queres ir para um clube fazer tudo mal, 
faz o mesmo que mourinho», Palavras duras 
de um dos mais experientes treinadores ingle-
ses.
Para Harry Redknapp, não há meias palavras 

para Mourinho: «fez tudo errado.»
«Acho que se queres ir para um clube fazer tudo 

mal e ser despedido, faz aquilo que Mourinho 
fez», afirmou, citado pela Sky Sports.
«Não acho que Mourinho fosse o treinador cer-

to para o estilo de jogo do United teve durante 
anos, que se caracterizava por um futebol de ata-
que», continuou o treinador inglês, de 71 anos.
«Ele culpava a direção, culpava os jogadores… 

acho que era inevitável. Tudo estava errado e os 
jogadores não estavam com ele», acredita.

«mourinho fez o melhor trabalho no man 
utd desde que Ferguson saiu» Declarações 
de Steven gerrard, antigo rival de mourinho 
quando jogava no liverpool e atual treinador 
dos escoceses do glasgow rangers.
Adversário de José Mourinho em inúmeras 

ocasiões quando jogava no Liverpool, Steven 
Gerrard comentou nesta terça-feira a saída do 
treinador português do Manchester United.

«É um vencedor. Como poderia eu estar aqui 
sentado e dizer algo mau sobre ele?», começou 
por observar o atual treinador do Glasgow Ran-
gers.
«Tem sido um vencedor por onde tem passado. 

Ele foi despedido do United, mas conquistou tí-

tulos para eles. Fez o melhor trabalho desde que 
Alex Ferguson saiu. Passaram por dificuldades, 
mas ele chegou e colocou vários troféus no bal-
neário, por isso não penso que possam criticá-lo 
assim tanto. Mas vai ser interessante ver a dire-
ção que vão tomar com o novo treinador, mas 
nenhum adepto do United quer saber do que eu 
digo sobre isso: não é da minha conta», acres-
centou Steven Gerrard.
Recorde-se que José Mourinho estava no Man-

chester United desde o verão de 2016, tendo 
vencido uma Supertaça inglesa, uma Taça da 
Liga inglesa e uma Liga Europa, tudo na primei-
ra época em Old Trafford.

«Despedimento de mourinho é uma má no-
tícia para os treinadores», técnico do Arsenal, 
unai emery, comentou a saída de mourinho 
do manchester united.
Unai Emery, treinador do Arsenal, afirmou nes-

ta terça-feira que o despedimento de José Mou-

rinho do comando técnico do Manchester United 
é uma má notícia para os treinadores de futebol.
«A única coisa que posso dizer é que é uma 

surpresa para mim e que não são boas notícias, 
porque quando um treinador termina o seu traba-
lho desta maneira não é bom para os técnicos», 
disse, na conferência de imprensa de antevisão 
ao encontro ante o Tottenham, citado pela Lusa.
«Cada treinador tem a sua própria maneira de 

treinar. Pensamos em melhorar a cada dia. A ex-
periência de Mourinho na Premier League e no 
futebol em geral é muito grande. Não sei porque 
é que tomaram essa decisão», acrescentou.
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EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
Man. united - Paris SG 12/02  15:00 06/03  15:00
Roma - FC Porto 12/02  15:00 06/03  15:00
Tottenham - B. Dortmund 13/02  15:00 05/03  15:00
Ajax - Real Madrid 13/02  15:00 05/03  15:00
Lyon - Barcelona 19/02  15:00 13/03  15:00
Liverpool - B. München 19/02  15:00 13/03  15:00
A. Madrid - Juventus 20/02  15:00 12/03  15:00
Schalke 04 - Man. City 20/02  15:00 12/03  15:00

1-FC Famalicão 29 13 9 2 2 21 12
2-Paços Ferreira 27 12 9 0 3 15   5
3-Benfica B 26 12 8 2 2 15   7
4-Estoril Praia 26 13 8 2 3 26 13
5-Mafra 21 13 6 3 4 16 15
6-Penafiel 20 12 6 2 4 16 13
7-Farense 16 13 4 4 5 11 12
8-Ac. Viseu 16 13 4 4 5 13 15
9-Varzim 15 13 4 3 6 14 17
10-Académica OAF 15 13 4 3 6 11 17
11-Leixões 15 12 4 3 5 10 11
12-FC Porto B 14 13 4 2 7 14 21
13-Cova da Piedade 14 12 3 5 4 8 13
14-Braga B 13 12 4 1 7 14 14
15-V. Guimarães B 13 12 3 4 5 12 15
16-UD Oliveirense 12 13 2 6 5 14 17
17-Arouca 11 12 3 2 7 12 18
18-Sp. Covilhã 10 13 2 4 7 13 20

  P J V E D GM GS

1-fc porto 33 13 11 0 2 28   8
2-sporting 31 13 10 1 2 30 14
3-braga 30 13   9 3 1 26 10
4-Benfica	 29	 13	 		9	 2	 2	 25	 11
5-V. Guimarães 22 13   6 4 3 20 15
6-belenenses sad 19 13   4 7 2 13 12
7-rio ave 19 13   5 4 4 22 21
8-moreirense 19 13   6 1 6 13 18
9-portimonense 17 13   5 2 6 19 25
10-santa clara 17 13   5 2 6 21 21
11-V. setúbal 17 13   5 2 6 15 15
12-boavista 13 13   3 4 6 10 15
13-Nacional	 13	 13	 		3	 4	 6	 15	 26
14-marítimo 11 13   3 2 8   7 16
15-desp. aves 11 13   3 2 8 15 23
16-feirense 10 13   2 4 7   8 20
17-Tondela   9 13   2 3 8 14 20
18-chaves   7 13   2 1 10 10 21

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Portimonense 3-1 Setúbal

Braga 4-0 Feirense
Chaves 1-2 Moreirense
Boavista 2-0 Tondela

D. Aves 1-1 Guimarães
Santa Clara 1-2 FC Porto

Rio Ave 2-2 Belenenses SAD
Marítimo 0-1	Benfica
Sporting 5-2 Nacional

14ª joRnADA
22/12 Feirense 10:30 Portimonense
  V. Setúbal 10:30 Santa Clara
  Tondela 10:30 Marítimo
  Belenenses 13:00 Desp. Aves
  Moreirense 15:30 Boavista
23/12 FC Porto 10:00 Rio Ave
  Nacional 10:00 Chaves
		 Benfica	12:30 Braga
  V. Guimarães 15:00 Sporting

taÇa da liga
28/12 grp.b V. Setúbal 9:00 Braga
 grp.b Tondela 9:00 Nacional
 grp.a Rio Ave 11:15 Paços Ferreira
 grp.a Desp. Aves 11:15	Benfica
29/12 grp.d Feirense 9:45 Sporting
 grp.d Marítimo 9:45 estoril Praia 
30/12 grp.c Chaves 12:00 Varzim
 grp.c Belenenses SAD 12:00 FC Porto

taÇa dE POrtugal - OitavOs-dE-final
2018/12/18 V. Setúbal 0-1(a.p.) Braga
 FC Porto 2-2 Moreirense
 Leixões 2-2 Tondela
 2018/12/19 Feirense 10:00 Paços Ferreira
  Desp. Aves 11:00 Chaves
  Boavista 13:00 V. Guimarães
  Sporting 14:30 Rio Ave
  Montalegre 15:45	Benfica

um novo relato relacionado com o estado 
de saúde de michael Schumacher, depois 

do acidente que sofreu no final de 2013, foi 
agora revelado e dá conta que o antigo cam-
peão do mundo de Fórmula 1, não se encontra 
acamado nem sobrevive com a ajuda de apoio 
respiratório, mas que necessita de “cuidados 
intensivos de enfermagem”.
A noticia é agora revelada pelo jornal britâni-

co «Daily Mail», apesar da família continuar a 
manter um total silêncio sobre a saúde do antigo 
piloto.
O jornal avança ainda que o antigo piloto ale-

mão necessita de tratamentos que têm um custo 
de  50.000 euros por semana e que tem um anexo 
à sua casa na Suíça onde realiza os seus trata-
mentos.
Esta notícia sobre o estado de saúde de Michael 

Schumacher surge depois do presidente da Fe-
deração Internacional do Automóvel, Jean Todt, 
ter revelado que visitou Schumacher na altura 

do GP do Brasil de Fórmula 1, no último mês 
de novembro, tendo assistido à vitória de Lewis 
Hamilton com o antigo piloto alemão.

imprensa britânica aVança Que
michaeL schumacher não está acamado

messi agradece a companheiros
a Quinta bota de ouro
Argentino do barcelona foi o melhor mar-

cador da europa na época passada.
Lionel Messi recebeu esta terça-feira a Bota de 

Ouro da época 2017/18 que distingue o melhor 

marcador dos campeonatos europeus, prémio 
para o qual considerou fundamental o trabalho 
dos companheiros do Barcelona.

«Não esperava tanto no início da época. Este 
prémio é fruto do trabalho, do esforço e, sobre-
tudo, dos meus companheiros. Estou na melhor 
equipa do mundo, que tem os melhores jogado-

res e isso torna tudo mais fácil e faz com que eu 
consiga prémios como este», afirmou o argenti-
no.

rui Vitória enVia «abraço apertado» a nuno pinto

treinador do Benfica solidário com o mo-
mento difícil do jogador do V. Setúbal.

Antes de dar início à conferência de imprensa 
de antevisão do jogo desta quarta-feira com o 
Montalegre, relativo à Taça de Portugal, Rui Vi-
tória fez questão de abrir um parênteses para en-
viar um «abraço» de solidariedade a Nuno Pinto, 
jogador do V. Setúbal que interrompeu a carreira 
depois de lhe ter sido diagnosticado um linfoma.
«Deixar aqui um abraço de solidariedade ao 

Nuno Pinto do Vitória de Setúbal. Muitas vezes, 
nesta indústria e nesta sociedade em que vive-
mos, olhamos para a parte profissional e menos 
para o homem. Neste momento é fundamental 
que o façamos. Vai daqui um abraço bem aperta-

do e muita força para esta fase menos positiva», 
referiu Rui Vitória, antes de virar o foco para o 
jogo da Taça de Portugal.

Fenerbahçe - Zenit 12/02  12:55 21/02  12:55
Rennes - Real Betis 14/02  12:55 21/02  15:00
Slavia Praha - Genk 14/02  12:55 21/02  15:00
Rapid Wien - inter 14/02  12:55 21/02  15:00
olympiacos - Dynamo Kyiv 14/02  12:55 21/02  15:00
FK Krasnodar - Leverkusen 14/02  12:55 21/02  15:00
Lazio - Sevilla 14/02  12:55 20/02  12:00
Galatasaray - Benfica 14/02  12:55 21/02  15:00
BATe Borisov - Arsenal 14/02  12:55 21/02  12:55
FC Zürich - Napoli 14/02  15:00 21/02  12:55
Club Brugge - Salzburg 14/02  15:00 21/02  12:55
Malmö - Chelsea 14/02  15:00 21/02  15:00
sporting - Villarreal 14/02  15:00 21/02  12:55
Plzen - Dinamo Zagreb 14/02  15:00 21/02  12:55
Celtic - Valencia 14/02  15:00 21/02  12:55
S. Donetsk - e. Frankfurt 14/02  15:00 21/02  12:55

1ª MãO            2ª MãO

1ª MãO            2ª MãO
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