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o parlamento britânico reali-
zou o chamado “voto signi-

ficativo” ao acordo proposto pelo 
governo conservador da primeira-
-ministra, theresa may, para a 
saída da União europeia (Ue). o 
parlamento , com 432 votos, deci-
diu chumbar o acordo. o acordo 
teve 202 votos a favor.
O acordo era o negociado pelo go-

verno com Bruxelas para garantir 
uma saída ordenada da UE. Saída 

essa agendada para dia 29 de março.
A primeira-ministra britânica dis-

cursou assim que foram conhecidos 
os resultados, afirmando que “enca-
ra de forma construtiva” os chumbos 
ao acordo e que “devido à urgência 
de uma solução” espera “mais co-
laboração e apoio” para se chegar 
a um consenso. Theresa May disse 
ainda que na segunda-feira, e após 

reunir com o seu governo, apresenta-
rá novas propostas para se seguir em 
frente com o Brexit. Garantiu ainda 
a todos os votaram para sair da UE 
que tudo fará para consegui-lo e de 
forma a que todos agrade. “Tornei-
-me primeira ministra após esse re-
ferendo e acredito que é meu dever 
avançar com ele. Todos os dias que 
passam sem que isto seja resolvido, 
significa mais instabilidade e mais 
rancor”, alertou, lembrando que pe-

diu a todos os deputados presentes 
na votação que “ouvissem os britâ-
nicos que querem este acordo resol-
vido”. Por sua vez, o líder da oposi-
ção Corbyn acusou Theresa May de 
nunca ter tido interesse em manter 
um diálogo que permitisse uma cor-
do que conseguisse o consenso de 
todos. “Nenhum acordo será aceite 
sem que os direitos das pessoas es-

Acordo do
Brexit chumBou

Depois de 20 anos sentindo-se 
“como um expatriado”, Alexandre
Da Costa finalmente se estabele-

ceu no Quebeque. O violinista será 
o novo diretor artístico e regente 
chefe da Orquestra Sinfónica de 
Longueuil na próxima temporada, 
notícia do Jornal de Montreal.
“Há músicos que são expatriados 

durante toda a vida. Eu morei qua-
tro anos na Austrália, 14 anos na Es-
panha... Hoje, me é oferecida uma 
chance de ouro de voltar para casa, 
ir para casa depois de cada show e 
dormir na minha cama. Esta é a pri-
meira vez que eu tenho um ‘empre-
go’ em casa, perto da minha família, 
e é uma jóia que eu vou amar. Eu sei 
o que vale a pena”, diz Alexandre 
da Costa em entrevista ao Jornal.
Em outubro ele liderará os músi-

cos da Orquestra Sinfónica de Lon-
gueuil, sucedendo ao seu amigo 
Marc David, o atual maestro que 
em breve deixará seu cargo após 25 
anos. Um ‘belo desafio’ que ele co-
meçará algumas semanas antes do 
seu 40º aniversário. Muitos quebe-
quenses ficarão surpresos ao saber 
que Alexandre Da Costa sabe ma-
nejar o bastão tanto quanto o arco. 
E é, de certo modo, desejado.
“Aqui sou conhecido apenas como 

violinista solo. É importante nesse 
negócio ter um ângulo preciso quan-
do você chega ao público, e esse é 
o ângulo que escolhi no começo da 
minha carreira. Mas já faz dez anos 
desde que comecei a me familiari-
zar com a condução. Sempre esteve 
no meu plano de carreira”, explica.

AlexAndre dA costA, o novo
mAestro dA orquestrA
sinfónicA de longueuil
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câMbiO dO dólar canadianO
15 dE janEirO dE 2019
1 EurO = cad 1,527520 muitas vezes na nossa co-

munidade como deve 
ser caso nas outras também 
ouvimos que os jovens estão 
desinteressados com a comu-
nidade e que não participam 
nos eventos, tenham eles a 

forma que tiverem. mas será que este precon-
ceito é verídico? 
Continuamos sem saber porque nunca pergun-

tamos aos jovens o que será que os afasta da co-
munidade ou o que os traz para a comunidade 
para aqueles que participam. Nesta questão cen-
tral para o nosso futuro comunitário tentarei nos 
próximos meses procurar uma pista de solução 
com o questionário que fiz mas também com en-
contros nesse sentido. 
Isto tudo com o objetivo de compreendermos 

o que querem os nossos jovens e o que esperam 
eles da nossa comunidade, mas também o rela-
cionamento deles com Portugal, pátria mãe. Isto 
traz-me a refletir sobre isso mesmo, qual é nosso 
relacionamento com Portugal? Claro que a nível 
individual todos temos a nossa forma de olhar, 
apreciar, criticar e elogiar Portugal. 
Isto traz-me também a refletir sobre outro pon-

to, o que esperamos nós de Portugal? Não tenta-
rei ainda responder a esta pergunta porque creio 
que ainda não tenho tudo em meu poder para o 
fazer, mais logo virei dar a minha opinião so-
bre esta pergunta pertinente, mas pensem nisso. 
Queria trazer também como ideia se não seria 
pertinente ensinar a história da comunidade por-

tuguesa nas escolas portuguesas aqui, na nossa 
comunidade. 
Seria também uma forma de os nossos jovens 

ficarem com outra imagem da nossa comunida-
de, uma imagem construída desde 1953. Creio 
eu que seria importante que depois de 65 anos 
de Canadá, os nossos jovens saibam quem fez o 
quê, com o quê, e como se construiu este nosso 
património nesta cidade. E até dava para ensi-
nar a história da própria escola à mistura. Será 
que não sairíamos todos beneficiados com isto, 
jovens como menos jovens? Acredito eu que a 
história da nossa comunidade é tão importante 
como a história de Portugal, sem querer ofender 
Vasco da Gama ou D. Afonso Henriques. 
O nosso primeiro elo de ligação a Portugal é a 

nossa comunidade e sem sabermos quem ela é, 
para que nos serve saber que o D. Dinis mandou 
plantar o Pinhal de Leiria? Vamos acreditar que 
os jovens não estão desinteressados pela nossa 
comunidade, mas talvez o contrário, só mesmo 
talvez. 
Muitos deles às vezes até podem perguntar, 

mas o que é a nossa comunidade? Quem somos 
nós? Uma pergunta legítima que temos que em 
conjunto responder e quando digo em conjunto 
são as diversas pessoas que podem influenciar 
o conhecimento deste jovem: pais, tios, avós, 
primos, professores, o idoso sentado no banco 
do Parque de Portugal, a pessoa que o acolhe na 
Caixa Portuguesa, o diretor deste jornal, etc. Te-
mos que fazer com que a nossa comunidade seja 
mais conhecida no próprio seio da nossa comu-
nidade. Sobre isto, até breve!
Um abraço!

cróNIcA Do DIretor

os Jovens, A históriA e o futuro dA comunidAde

DANIel loUreIro
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jorge correIA

vAidAdes toldAm As ideiAs

1. A grande tirada do presi-
dente da república Marcelo 
Rebelo de Sousa na semana 
passada foi o seu insopitado 
telefonema para um novo pro-

grama de televisão da SIC. Mas recuemos um 
pouco. A nova coqueluche das televisões por-
tuguesas chama-se Cristina Ferreira, que fazia 
dupla com Manuel Luís Goucha no programa 
das manhãs da TVI, líder de audiências daquele 
horário. Cristina Ferreira, entretanto, mudou-se 
recentemente para a SIC depois deste canal de 
televisão ter garantido as condições necessárias 
para que Cristina lidere o programa das manhãs 
e assuma o cargo de consultora executiva da Di-
reção Geral de Entretenimento, a mais mediática 
contratação televisiva dos últimos tempos. En-
tretanto, com o arranque do seu programa da ma-
nhã, em pleno direto, Marcelo Rebelo de Sousa 
telefona para a apresentadora para lhe desejar 
felicidades, apanhando Cristina Ferreira de sur-
presa. Sem colocar o talento de Cristina Ferreira 
como apresentadora e profissional da televisão, 
aparentemente parece que nada de errado acon-
teceu, mas por outro lado há um quê de estranho 
em toda esta situação... Marcelo, sendo presi-
dente da república e dada a natureza do cargo 
que ocupa não se poder dissociar dele, deveria 
ter em atenção esses atos. Será que não era possí-
vel fazer um telefonema privado, entre dois ami-
gos? Enviar uma nota ou postal? Será que houve 
necessidade de se badalar em direto esses votos 
de felicidades? E ainda por cima interrompendo 
uma reunião, ou entre reuniões, não se percebeu 
bem? Bem se sabe que o decoro, nos tempos que 
correm, foi completamente relegado para o nada, 
no entanto é pena que assim seja. Privilegiar-se 
a vaidade é insistir naquilo que a cultura portu-
guesa tem em excesso de forma injustificável. É 
também franquear as portas ao populismo, que 

aparentemente tanto se pretende combater, mas 
cuja ideia é obscurecida pelo recrudescer da vai-
dade de aparecer de qualquer forma.
2. Como é sabido, ano de eleições, ano de pro-

messas a rodos. Uma das mais recentes é a gra-
tuitidade do ensino superior, ou seja, o fim das 
propinas, num plano a 10 anos. Este é um tema 
complexo, que mais uma vez se pretende simpli-
ficar para além do que seria desejável. Uma nota, 
fui um dos alunos que participou em várias mani-
festações antipropinas no início da década de 90, 
na altura com Cavaco Silva a liderar o governo. 
Apesar da minha presença nessas manifestações, 
na altura fazia parte da minoria de estudantes que 
defendia alguma espécie de contribuição mas que 
fosse escalonada ao longo de vários anos, diferen-
ciada entre cursos e de acordo com os rendimen-
tos do agregado familiar por forma a não ser um 
fardo para aqueles que já se encontravam inscritos 
em cursos e que realmente não tinham folga orça-
mental para as propinas, em vez da soma abrup-
ta que se pretendia impor na altura. E sublinho 
os que realmente necessitavam, pois se conheci 
aqueles que se encontravam deslocados e que ni-
tidamente viviam com orçamento restrito, com 
grande esforço da família, havia outros que bene-
ficiavam da gratuitidade e que mantinham um ní-
vel de vida luxuoso, com viatura recente, noitadas 
e outras facilidades a que a juventude despreocu-
pada se entrega. Desse tempo ficou-me exatamen-
te essa ideia: a gratuitidade favorece apenas os 
mais afortunados. E isso comprovou-se ao longo 
dos anos pois passei por várias universidades, e 
bastava circular para se encontrar um lugar para 
parar o carro, que era difícil, e verificar a quan-
tidade e qualidade do parque automóvel em tor-
no das universidades. A gratuitidade implica que 

o custo seja distribuído por todos os contribuin-
tes, ou por mais impostos ou retirando de outras 
áreas, ao mesmo tempo que injustamente nivela 
os mais afortunados com aqueles com mais restri-
ções financeiras. Será justo? Porque não reforçar 
os apoios escolares, através de bolsas de estudo, 
incluindo bolsas de mérito? Mas mérito é uma 
palavra tabu na cultura portuguesa, preferindo-se 
a vaidade do ter sem haver necessidade de fazer, 
ou pagar os serviços. Assim caminhamos para dar 
o exemplo às gerações mais novas que mais vale 
ser vaidoso, ter uma boa viatura de marca de luxo 
vivendo à grande e exigir tudo de graça para que o 
custo recaia sobre todos, cultivando-se a injustiça 
e o desequilíbrio.
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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, 20 dE janEirO                     
1:30 olhar o Mundo
2:15 Portugueses pelo Mundo
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 eucaristia Dominical
6:30 Todas as Palavras
7:00 What´s up - olhar a Moda
7:30 Histórias de Mar
8:00 Jornal da Tarde
9:12	 Fundão	x	Benfica
 Futsal: Liga Sport Zone
11:15 As Receitas Lá de Casa
12:00 Bombordo
12:30 Viva a Música
13:15 Podium
14:15 Hora dos Portugueses 
14:59 Telejornal
16:01 Criar.pt
16:15 Network Negócios
17:00 Trio d´Ataque
19:00 24 Horas
20:00 Decisão Nacional
20:45 Hora dos Portugueses
21:15 Criar.pt
21:30 europa Minha
21:45 Voz do Cidadão
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Cosido à Mão
0:00 o Último Apaga a Luz
1:00 Lusa Music Box

2ª-fEira, 21 dE janEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 o Povo Que Ainda Canta
5:30 Atlântida - Açores
7:00 Fotobox
7:15 Decisão Nacional
7:40 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Conta um Conto
9:45 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Golo RTP - int.
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Prós e Contras
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Golo RTP - int.
0:30 Volta ao Mundo
0:45 Literatura Aqui
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

3ª-fEira, 22 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Carlos Reis
 Grandes Quadros
 Portugueses
5:30 europa Minha
5:52 Sociedade Civil
6:45 Network Negócios
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:30 Conta um Conto
9:44 Praça da Alegria

4ª-fEira, 16 dE janEirO                     
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 What´s up - olhar a Moda
5:30 Literatura Aqui
6:00 Sociedade Civil
7:00 Alexandre Monteiro
 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
14:08 o Preço Certo
14:59 Telejornal
15:45 Taça de Portugal
17:45 Sinais de Vida
18:30 Portugal Culto e oculto
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 os Compadres
23:45 Grande entrevista
0:45 Portugal Culto e oculto
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 17 dE janEirO                             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande entrevista
6:00 Sociedade Civil
7:00 Palavra aos Diretores
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:55 Praça da Alegria
12:30 Portugal em Direto
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, Natureza
21:15 Joker
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 os Compadres
23:45 Fatura da Sorte
0:00 Grande área
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 Bom Dia Portugal

6ª-fEira, 18 dE janEirO                     
5:00 Grande área
6:00 Sociedade Civil
7:00 Biosfera
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 Zig Zag
9:55 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
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 os Compadres
23:45 Circo Paraíso
0:45 impressões do oriente - 
 As Viagens de Fernão 
 Mendes Pinto de Goa 
 a Malaca
1:18 Hora dos Portugueses
1:30 escrito no Basalto

sábadO, 19 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

incêndio nA churrAscAriA
mA Poule mouillée
Um grande incêndio ocorreu na popular 

churrasqueira portuguesa no Plateau 
“Ma Poule Mouillée” na noite de sexta-feira 4 
de janeiro de 2019, causando cerca de 100 000 
dólares em danos.

De acordo com a CBC, o restaurante foi eva-
cuado por volta das 21h15 e ninguém ficou feri-
do. O fogo começou na cozinha do restaurante.
Cinco viaturas de bombeiros compareceram ao 

incêndio na esquina da Rachel e Mentana - o res-
taurante, felizmente, a churrascaria fica quase ao 
lado de uma estação de bombeiros de Montreal.
Um vídeo tirado de uma torre de apartamentos 

próxima foi publicado no Instagram mostrando 
chamas vindas do topo do prédio de dois andares 
do restaurante. Escrevendo na página do Face-

book do restaurante, um cliente descreveu cha-
mas de dois metros saltando das grades à medida 

que um incêndio na chaminé se intensificava, as-
sim como um breve pânico entre os clientes que 
tentavam sair do prédio.
No sábado de manhã o restaurante mantinha-

-se fechado, embora nenhuma atualização tenha 

sido publicada nos canais sociais. Com uma es-
timativa de danos de cem mil dólares, o popular 
restaurante, conhecido por ter grandes filas de 
espera, presumivelmente manter-se-á fechado 
no futuro imediato.
Num post no Facebook o restaurante confirmou 

que estará fechado por enquanto. Não há data de 
reabertura.
A voz de Portugal deseja ao proprietário, 

Sr. tony Alves, fundador desta casa, pela 
qual, tanto tem trabalhado e lutado, e a toda 
a equipa de ma Poule mouillée muita saúde, 
coragem, força e uma reabertura com muito 
sucesso, bem-haja a todos.
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enlAce mAtrimoniAl dos ProPrietários do JornAl
A voz de PortugAl mArie & sylvio mArtins
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Adeus Ano velho,  2018 foi 
embora, finalmente um 

ano de muita tragédia na vida 
da humanidade, muita confu-
são, muita luta entre famílias 

brasileiras por causa das eleições. tempo de 
renovação e esperança, tempo de agradecer 
por tudo que nos ofereceu, começar um novo 
ano com o pé direto.
 
jANeIro: Luiz Inácio Lula da Silva condena-

do por unanimidade com uma pena ampliada para 
12 anos de prisão. Sydney, Austrália tem o dia 
mais quente em 80 anos enquanto Penrith atinge 
47.3 graus. Os primeiros casamentos do mesmo 
sexo ocorrem em Austrália após a aprovação da 
legislação. Jeff Bezos o fundador da Amazon, 
torna-se o segundo homem mais rico do mun-
do. Sua riqueza atingindo 106 MIL MILHÕES 
US$ devido ao aumento no preço das ações da 
Amazon. Melhor canção e melhor álbum “This 
is what I lie” Bruno Mars - 60 Grammy Awards.

FevereIro: Nikolas Cruz entra no Colégio 
em Parkland, na Florida fazendo 17 mortos e 
15 feridos. XXIII Jogos Olímpicos de Inverno 
em PyeongChang, Coreia do Sul. Africa do Sul 
declara uma seca de três anos como um grande 
desastre nacional. Ministro Benjamin Netanyahu 
deve ser processado por fraude e acusações de 
violação de confiança, recomenda o relatório de 
polícia israelita. O voo da Aseman Airlines cai 
nas montanhas no Irão matando todos a bordo. 
O avião russo cai a sudeste de Moscovo vitiman-
do todos a bordo. Raúl Castro abandona o cargo 
de Presidente da Cuba, após quase 60 anos de 
liderança.

mArÇo: Na Rússia Vladimir Putin foi ree-
leito Presidente da Rússia com 76% dos votos. 
Já o seu quarto mandato. Na Alemanha Angela 
Merkel prestou juramento para o quarto man-
dato. Eleições gerais na Itália resultam em um 
parlamento suspenso. O partido populista Movi-
mento de Cinco Estrelas liderado por Luigi Di 
Maio ganha com 32% dos votos. O Presidente 
Donald Trump aumenta os temores de uma guer-
ra comercial com tarifas sobre o aço e alumínio 

oriundos do Canadá e México. Vai impor 25% 
sobre aço e 10% sobre alumínio. Mais de 12,000 

pessoas fogem de Ghouta Oriental na Siria de-
pois da cidade ser bombardeada. O Fundador do 
Facebook Mark Zuckerberg testemunha perante 
o Judiciário do Senado do Congresso dos EUA 
sobre o uso de dados e segurança com a Cam-
bridge Analytic.  Mark Zuckerberg admite que 
cometeu erros depois de dados sobre 50 milhões 
de usuários terem sido colhidos pela Cambridge 
Analytic. Reunião de Interesse:  20 de Março o 
Príncipe herdeiro da Arábia Saudita Mohammed 
Bin Salman reune-se com o Presidente dos EUA 
Donald Trump na Casa Branca.
 
ABrIl: O mês de abril foi o mês das desgra-

ças, a guerra continua com mais força com mais 
ataques químicos na Síria. Na Cuba Miguel Diaz 
foi eleito Presidente da Cuba. Os países da Com-
monwealth decidem que o Príncipe Charles vai 
suceder à rainha Elizabeth. O Primeiro Ministro 
da Malásia é o líder mais velho do mundo com 
92 anos. Na Palestina 58 palestinianos mortos 
pelas forças armadas israelitas.

mAIo: 19 de Maio Casamento Real: príncipe 
Harry casa com a atriz divorciada Meaghan Ma-
rkle, cerimónia no castelo de Windsor. Na Vene-
zuela Nicolas Maduro vence segundo mandato. 
Nos EUA o governo confirma que 1500 crian-

ças foram mantidas separadas de seus pais num 
enorme Walmart em Texas, um abrigo para imi-
grantes ilegais. Israel vence o Festival Eurovisão 

Acontecimentos que mArcArAm 2018
FrANcIScA reIS da cancão em Lisboa. Sporting passa por uma 

crise.
 
jUNHo: Na Espanha o governo de Mariano 

Rajoy em crise e acaba por cair. A Rússia recebe 
o campeonato do Mundo FIFA 2018. A França é 
campeã e a Croácia tem o segundo lugar. 18 de 
Junho acordo histórico assinado entre a Grécia e 

a Macedónia para acabar com a disputa sobre o 
nome da Macedónia, “Mudando para Macedónia 
do Sul”. Mulheres na Arábia Saudita passaram 
a conduzir pela primeira vez. O Prémio Nobel 
da paz foi atribuído a duas mulheres. O governo 
Canadiano vota para legalizar o uso recreativo 
da planta canábis. Inundações na Tailândia, 12 
meninos e o seu treinador ficam presos na ca-
verna Tham Luang Nang Non, são descobertos 
9 dias depois. Greve geral na Argentina em res-
posta às medidas de austeridade exigidas por um 
empréstimo do FMI.
 
jUlHo: Encontro histórico em Singapu-

ra, Donald Trump e o líder norte-coreano Kim 
Jong-Un. Vulcão Kilauea em Hawaii, a lava da 
erupção destruiu mais de 700 casas e mais de 
800 acres de terras.
Incêndios Florestais perto de Atenas na Gré-

cia matam 91 pessoas e causam 104 feridos. Na 
Venezuela mais de 2,3 milhões de venezuelanos 
deixaram o país atingido pela crise que se pro-
longa desde 2015. A grande empresa de Johnson 
& Johnson condenada a pagar 4,7 mil milhões 
de dólares em danos no caso de câncer causado 
pelo Talco (Talco de bebé), por um júri no estado 
de Missouri. Donald Trump Presidente dos EUA 
visita a Rainha Elizabeth II no castelo de Wind-
sor, grandes protestos em Londres contra o Pre-
sidente Donald Trump. Incêndios em Portugal, 
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o incêndio de Monchique é considerado um dos 
maiores de sempre. Portugal já é o país com mais 
área ardida na Europa.

AgoSto: Na Itália ponte de Morandi caiu, 
morreram 43 pessoas e vários feridos. Faleceu 
a cantora Aretha Franklin com 76 anos conhe-
cida como a Rainha do Soul. Incêndios Flores-
tais na Colúmbia Britânica, declarado estado de 
emergência com 566 incêndios. 3000 pessoas 
evacuadas. Na Índia inundações sem preceden-
tes causam 150 mil pessoas desalojadas. Chuvas 
de monção no estado de Kerala matam mais de 
350 pessoas levando 200 mil para campos de 
refugiados. Em Lombak Indonésia terramotos 
fortes sem parar, magnitude de 7,5 e um tsuna-
mi causando mais de 2000 mortos. 27 de agosto, 
ONU informa que líderes militares de Mianmar 
devem ser acusados de genocídio e crimes con-
tra a humanidade. Em Dublin na Irlanda o Papa 
Francisco pede perdão em discurso sobre o abu-
so infantil em Dublin durante a primeira visita 
oficial desde 1979.

 SetemBro: Jair Bolsonaro candidato  pre-
sidencial do Brasil sofreu uma tentativa de as-
sassinato, é esfaqueado durante a sua campanha 
no município de Juiz de Fora em Minas Gerais. 
Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid e reforça 
a equipa Juventus. Em Brasil grande  incêndio 
atinge o prédio do Museu Nacional do Brasil no 
Rio de Janeiro. Amazónia torna-se a segunda 
empresa de triliões de dólares nos EUA. Na Ca-
rolina do norte chegou o furacão Florence cate-
goria I perto da costa Wrightsville . O fundador 
da Salesforce Mar Benioff e sua esposa Lyne Be-
nioff anunciam compra da famosa revista Time 
por 190 milhões de dólares americanos. O come-
diante e ator Bill Cosby condenado de 3 a 10 anos 
de prisão por agressão sexual em 2004. Cristia-
no Renaldo acusado de agressão sexual em 2009 
em processo nos EUA. Audiência no Senado dos 
EUA, o famoso juiz Brett Kavanaugh acusado de 
agressão sexual por Christine Blasey Ford dando 
todas as provas sobre o Juiz. Prémio Nobel de 
Medicina e Fisiologia concedido a James Allison 
e Tasuku Honjo por inovação no tratamento do 
câncer. Na Índia o maior programa de saúde do 
mundo para 500 milhões com assistência gratui-

ta. A empresa de moda dos EUA Michael Kors 
compra a empresa Versace marca italiana por 2,1 
mil milhões de dólares americanos. O Secretário 
da ONU António Guterres pede um conferência 
urgente sobre a mudança climática.

oUtUBro:  Canadá legaliza a venda da plan-
ta recreativa canábis. O Projeto Piloto  encerrou 
depois de 6 meses de grande frustração do pú-
blico. Uma decisão da presidente da câmara mu-
nicipal da Vila de Montreal, Valérie Plante,  de-
cidiu depois de um acidente na estrada de mont 
Royal reservá-la a pessoas e ciclistas.  A estra-
da foi fechada ao trânsito automóvel. O projeto 
foi muito controverso, muito criticado e muito 
mal implantado, sem consulta da opinião públi-
ca. Eleições no Québec, François Legault líder 
da equipa CAQ vence as eleições provinciais e 
marcou uma mudança histórica no Québec com 
o partido Coalition Avenir Québec formando 
governo maioritário. Jair Bolsonaro vence as 
eleições presidenciais do Brasil. Em Pittsburgh, 
Pensilvânia,  um ataque antissemita, um homem 
americano invadiu uma sinagoga e disparou fa-
zendo 11 mortes e 6 feridos na sinagoga “Tree of 
Life”. O Pentágono dos EUA envia 5200 tropas 
para a fronteira mexicana antes da chegada da 
caravana de imigrantes da américa central. Nos 
EUA foram enviados e entregues vários pacotes 
suspeitos com explosivos para líder do partido 
Democrata, entre eles o ex-presidente Barack 
Obama, Hillary Clinton e outros mais...
 
NovemBro: O Presidente da Nissan Carlos 

Ghosn é preso no Japão por má conduta financei-
ra. General Motores anuncia que vai fechar cin-
co fábricas na américa do norte cortando 14000 
empregos. A empresária e conselheira de Donald 
Trump, Ivanka Trump enviou mais de 100 e-mails 

da sua conta pessoal sobre negócios do governo. 
Manifestações violentas em Paris, França, a re-
volta dos coletos amarelos com mais de 36000 
protestos em todo o país. 30 de Novembro morre 
o ex-Presidente George Bush aos 94 anos.

 DeZemBro: Tsunami atingiu as ilhas de 
Java e Sumatra na Indonésia mais de 400 mor-
tos, 1500 feridos e 22 mil desalojados. A maio-
ria dos Britânicos opõe-se atualmente à saída da 
União Europeia. Eleições históricas no Congo. 
Visita de Manuel Macron aos EUA, Macron não 
está de acordo com a maioria  das ideias de Do-
nald Trump. Na Índia a grande conquista históri-
ca, um marco histórico para o pais, a aprovação 

da lei que qualifica sexo com crianças e menores 
de idade qualifica este ato como um crime de 
abuso sexual.  A situação vivida pelas mulheres 
na Índia é muito difícil. O país é um dos mais 
perigosos para uma mulher viver.
 
Desejo a todos um ano novo de saúde e paz. 

Que o ano novo nos traga mais justiça. Que 
2019 nos traga mais humildade na nossa comu-
nidade, unidos somos mais fortes, que nos traga 
mais equilíbrio entre as diferentes associações 
da nossa comunidade. Que 2019   realce a im-
portância das nossas raízes, a nossa cultura e as 
nossas tradições. Que nos traga mais apreciação 
e agradecimento aos voluntários pelos seus ser-
viços prestados em prol das nossas culturas, tra-
dições e amor à nossa comunidade, um bem-ha-
ja a todos.  Que 2019 traga menos arrogância 
para as pessoas que só criticam e que têm a ma-
nia que se acham “superiores”. Que 2019 traga 
o SABer reSPeItAr AS DIFereNÇAS De 
cADA Um. Que 2019 traga paz ao mundo.



Eu sofri muito por causa da 
minha teimosia por muito 
tempo. Minha mãe insistiu 
para que eu fosse ver jose e 
continuei contando mais tar-
de. quando as coisas piora-
ram e não conseguiram sair, 
finalmente ouvi minha mãe 
e percebi que perdia muito 
tempo.

Rafael

Eu perdi minha força viril e 
pensei que era diabetes. nem 
mesmo viagra ou toda a aju-
da sexual foi capaz de me 
consertar. 
josé conseguiu descobrir 
o meu problema tinha a ver 
com uma mulher que queria 
me ver com deficiência se-
xual. Agora estou feliz e faço 
as mulheres felizes.



nós tivemos muitas diferenças, mas nós tí-
nhamos amor em comum. Eu não queria per-
dê-lo. Com uma foto e 48 horas, José pôde me 
ajudar. Eu recomendo jose.

sergio e fabiana

Meu neto estava 
perdido em drogas. 
seus favoritos eram 
ecstasy e metanfeta-
mina. Os tratamen-
tos de reabilitação e 
as lágrimas de sua 
mãe não foram su-
ficientes para com-

bater seus vícios. duas visitas a jose com 
fotos foram mais do que suficientes para 
libertá-lo de seus vícios. Erminda Carvalho

Eu sofri muito por causa da 
minha teimosia por muito 
tempo. Minha mãe insistiu 
para que eu fosse ver jose e 
continuei contando mais tar-
de. quando as coisas piora-
ram e não conseguiram sair, 
finalmente ouvi minha mãe 
e percebi que perdia muito 
tempo.

Rafael

graças ao josé as nossas festas são mais 
festivas. Graças ao José, tivemos o melhor 
Natal de todos os tempos. Graças ao José a 
nossa família está novamente juntos. Reco-
mendamos José porque ele pode fazer tudo.

Esteves da família
Não sei quantas vezes chorei e quantas vezes 
fiz problemas devido ao seu abuso público e 
privado. isso acabou agora, graças ao traba-
lho dominante de José, ele agora é gentil e me 
trata como uma rainha.

A mulher que rompeu a união da família foi ti-
rada por José. Somos mais uma vez a nossa 
família é forte e unida que sempre fomos. Obri-
gado josé.

Família Soares
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carnEirO:	Carta	Dominante:	10	de	Paus,	que	significa	
Sucessos Temporários, ilusão. Amor: Avizinham-se 
momentos muito felizes com o seu par. Não espere 
que o amor vá ter consigo, dê o primeiro passo. Saúde: 

Proteja-se do frio e da chuva. Dinheiro: Tenha cuidado com a 
forma como trata os seus subordinados ou os seus colegas. 
Lembre-se que eles merecem todo o seu respeito. Números 
da Sorte: 02, 03, 05, 08, 19, 20

tOurO:	 Carta	Dominante:	 7	 de	Ouros,	 que	 significa	
Trabalho. Amor: Antes de acusar o seu par, pense bem 
e	verifique	se	não	está	a	ser	exagerado	ou	injusto	para	
com ele. Saúde: Período marcado pela instabilidade 

emocional. Dinheiro: Planeie bem o seu trabalho antes de iniciar 
um novo projeto. Números da Sorte: 01, 06, 09, 41, 42, 49

gÉMEOs: Carta	Dominante:	3	de	Espadas,	que	significa	
Amizade, equilíbrio. Amor: esteja consciente dos seus 
erros e não mantenha discussões com os seus amigos. 
Aprenda a perdoar. Saúde: Cuidado com os acidentes 

domésticos. Dinheiro: Seja mais comedido e organize um plano 
que lhe permita controlar o seu orçamento doméstico.Números 
da Sorte: 08, 10, 36, 39, 41, 47

caranguEjO: Carta Dominante: 10 de ouros, 
que	 significa	 Prosperidade,	 Riqueza	 e	 Segurança.	
Amor:	Um	relacionamento	antigo	pode	chegar	ao	fim.	
Prepare o seu coração pois esperam-se períodos de 

alguma tristeza, mas eles são necessários para as alegrias 
que também hão de vir. Saúde: Não se preveem grandes 
problemas neste setor. Dinheiro: é possível que receba algum 
dinheiro inesperado. Números da Sorte: 05, 06, 07, 10, 18, 22

lEãO: Carta Dominante: ás de ouros, que	 significa	
Harmonia e Prosperidade. Amor: esteja atento pois 
pode sofrer uma desilusão com alguém da sua família. 
Mantenha a serenidade em qualquer situação. Saúde: 

Tendência para infeções oculares. Vá ao médico se não se 
sentir	bem.	Dinheiro:	Faça	uma	análise	à	sua	vida	profissional	
e	 verifique	 se	 vale	 a	 pena	 manter	 um	 emprego	 que	 pode	
prejudicar a sua estabilidade emocional.
Números da Sorte: 08, 09, 10, 17, 19, 25

virgEM:	 Carta	 Dominante:	 A	 Papisa,	 que	 significa	
estabilidade, estudo e Mistério. Amor: Poderá sentir-se 
tentado a ajudar pessoas mais carenciadas. Aproveite 
e dê a mão a quem precisa. Saúde: Cuidado com 

as correntes de ar. Dinheiro: esteja consciente das suas 
capacidades e aposte na melhoria das suas condições de 
trabalho. Números da Sorte: 15, 26, 31, 39, 45, 48

balanÇa:	Carta	Dominante:	8	de	Paus,	que	significa	
Rapidez. Amor: é possível que conheça uma pessoa 
que, em pouco tempo, conquistará o seu coração de 
forma arrebatadora. Saúde: Consulte o seu médico 

e faça um check-up geral à sua saúde. Dinheiro: Momento 
propício para proceder a uma mudança radical no seu 
panorama	profissional.	Não	tenha	medo	e	ouse!	Números	da	
Sorte: 06, 11, 25, 32, 49, 58

EscOrPiãO: Carta Dominante: Valete de Paus, que 
significa	Amigo,	Notícias	Inesperadas.	Amor:	Surpreenda	
o seu par e invista no poder de sedução. Saúde: esteja 

atento a todos os sinais que o seu organismo lhe envia.  Dinheiro: 
Procure pensar mais nas necessidades dos outros e seja um 
pouco mais generoso. Números da Sorte: 08, 10, 23, 26, 29, 33

sagitáriO:	 Carta	Dominante:	 a	Torre,	 que	 significa	
Convicções erradas, Colapso. Amor: evite discussões 
com familiares,. Saúde: Tendência para insónias. 
Dinheiro: Período favorável para colocar todos os seus 

projetos	em	prática.	Aproveite	e	planifique	as	suas	atividades.	
Números da Sorte: 03, 09, 17, 28, 39, 45

caPricórniO: Carta Dominante: Rainha de ouros, 
que	 significa	Ambição,	 Poder.	Amor:	 Entregue-se	 de	
corpo e alma à sua relação amorosa. Saúde: Período 
sem problemas ao nível da saúde. Dinheiro: esforce-

se por estar à altura das expectativas dos seus superiores 
hierárquicos. eles exigirão o máximo de si. 
Números da Sorte: 04, 08, 11, 19, 23, 27

aquáriO: Carta Dominante: ás de espadas, que 
significa	 Sucesso.	Amor:	 Irá	manifestar-se	 em	 si	 uma	
grande energia sensual. Saúde: Consulte o seu médico, 
provável falta de vitalidade. Pode tomar um suplemento 

vitamínico,	 ajudá-lo-á	 a	 enfrentar	 os	 desafios	 quotidianos.	
Dinheiro: Resolverá os seus problemas facilmente. 
Números da Sorte: 01, 08, 10, 36, 39, 42

PEixEs: Carta	Dominante:	10	de	Espadas,	que	significa	
Dor, Depressão, escuridão. Amor: Mudanças bruscas 
de	humor	poderão	causar	conflitos	com	familiares	e/ou	
com a pessoa amada. Saúde: Atravessa um período 
extremamente agitado. Faça uma dieta. Dinheiro: Pare 

com despesas desnecessárias e não planeadas. 
Números da Sorte: 25, 33, 39, 41, 42, 48.

MEdiuM africanO
Todos os problemas têm uma solução,

todos as doenças têm cura, curandeiro espíritual competente.
Resolver	problemas	como:		amor,	infidelidade,	negócio,	de-

pressão, justiça, impotência sexual, exames.
retorno imediato do ser amado.

curo vícios (drogas, tabaco, álcool).

sr. chEik OuMar
438-221-3607

cOnsulta à distância rEsultadOs ráPidOs E garantidOs

Britânico com três filhos descoBriu
que é estéril de nAscimento
empresário processou a mulher, que agora 

terá de lhe pagar uma multa por fraude.
Richard Mason, empresário e milionário bri-

tânico, de 54 anos de idade, descobriu que era 
estéril de nascimento após mais de duas déca-
das de paternidade. O britânico, co-fundador do 
Money Supermarket, um serviço de comparação 
de preços, separou-se da mulher, Kate, em 2007, 
quando já tinham três filhos em comum, relata o 
Telegraph. Em 2016, porém, foi diagnosticado 
com fibrose quística que, entre outras condições, 
o tornou estéril desde o nascimento. Este facto 
trazia outra verdade difícil de gerir: a certeza de 
que os três filhos que criava há 21 anos não po-
diam ser seus. Sublinhe-se que a ex-mulher, na 
altura do divórcio, conseguiu um no valor de 4,5 
milhões de libras (5 milhões de euros), para além 
da pensão de alimentos, por causa dos filhos que 
tinham em comum.
Agora, depois de um processo legal que se ar-

rastou durante dois anos, conforme indica o Te-
legraph, um juiz determinou que a ex-mulher 
tem que pagar a Mason 275 mil libras (300 mil 

euros) por fraude. Testes de ADN confirmaram 
que Mason não tem nenhum grau de parentesco 
com o seu filho mais velho, de 23 anos, nem com 
os gémeos, de 19. “De repente, já não sabes o 
que é real ou não, é como se estivesse estado no 
Matrix”, lamentou.

se não houver reformAs de fundo nA
ue, extremA-direitA Alemã sugere dexit

A extrema-direita alemã decidiu fazer cam-
panha pela saída da Alemanha da União 

Europeia, mas em “último recurso”, caso o 
bloco europeu não faça uma reforma de fun-
do, adiantou a AFP.
  A decisão da extrema-direita alemã, que acon-

tece dias antes de uma votação crucial no par-
lamento britânico relativa ao Brexit, foi tomada 
num congresso da Alternativa para a Alemanha 
(AfD), que decorre na cidade de Riesa, na Saxó-
nia, para definir o programa do partido para as 
eleições europeias no final de maio.
Até agora nenhum partido alemão tinha equa-

cionado, mesmo de forma prudente, a opção de 
um Dexit, a palavra usada em referência ao Bre-
xit, significando a saída da Alemanha (Deuts-
chland). O texto adotado por uma maioria de de-
legados do movimento, que se afirma como uma 
das principais forças de oposição no parlamento 
alemão, pronunciou-se a favor de um Dexit se as 
exigências de reformas profundas da União Eu-
ropeia reivindicadas pela AfD não sejam adota-
das num prazo razoável. Numa situação dessas, 

a AfD considera “necessário, em último recur-
so, uma saída da Alemanha ou a dissolução da 
União Europeia” e a criação, em alternativa, de 

uma mera comunidade económica, refere o pro-
grama da extrema-direita. O apelo deve tornar-
-se efetivo com a adoção plena do programa do 
partido para as eleições europeias, o que deve 
acontecer ao início da noite de hoje. Entre as exi-
gências de reforma da União Europeia por parte 
da AfD encontram-se, por exemplo, a supressão 
do parlamento europeu, o fim do euro e da isla-
mização da Europa.

museu invAdido Por cidAdãos à PedrAdA
Por cAusA de estátuA de ‘mcJesus’
os três polícias à porta do museu, em Israel, 

ficaram feridos. A escultura desapareceu.
Uma escultura de um artista finlandês resultou 

na invasão de um museu à pedrada e três agentes 
de autoridade feridos, em Israel, de acordo com 
o diário Haaretz, citado pelo El País.
O Museu de Arte de Haifa foi invadido na pas-

sada sexta-feira por dezenas de pessoas, deixan-
do feridos os três polícias que estavam de plan-
tão. O objetivo daquela multidão era chegar até à 
estátua intitulada ‘McJesus’, do artista Jani Lei-
nonen, que tinha causado muita polémica entre 
os cristãos locais.
A obra de arte, que foi roubada, mostra Ronald 

McDonald, a mascote da cadeia de fast-food, 
pregado na cruz. Mas bastante mais magro, mes-
mo a imitar a crucificação de Jesus Cristo.
A exposição de arte, que ficará presente no mu-

seu até 17 de fevereiro, tem no seu espólio outras 
imagens dentro do mesmo tema, como uma Bar-
bie a representar a figura da Virgem Maria.
Representantes da Igreja Católica haviam ape-

lado a que esta e outras peças de arte fossem re-
tiradas do museu por serem ofensivas, mesmo 
entendendo que “tem como objetivo criticar a 
sociedade de consumo”.
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AlgArve escolhido como melhor
destino PArA estrAngeiros e reformAdos
o Algarve foi escolhido como a melhor re-

gião do mundo para estrangeiros e re-
formados por uma publicação especializada 
norte-americana. cascais surge em segundo 
lugar. o sol e os vistos gold são algumas das 
explicações.
Com mais de 3 mil horas de sol por ano, um 

programa de residência “fácil e barato” e um ser-
viço de saúde “que custa uma fração do que cus-
ta nos Estados Unidos”, o Algarve foi eleito no 
final do ano passado como o melhor destino do 
mundo para estrangeiros e reformados em 2019, 
pela Life and Invest Overseas.

“Bonito, acessível, acolhedor, amigável e segu-
ro”, o Algarve tem infraestruturas de alta quali-
dade – já que Portugal não é um país “em desen-
volvimento” – serviços de saúde gratuitos e um 
nível de inglês que nem sequer obriga os estran-
geiros a aprender outra língua, o que também é 
valorizado pela publicação norte-americana.
Mas é na saúde, no lazer, na comunidade de ex-

patriados, na segurança e na inexistência de res-
trições à propriedade que o Algarve obtém a nota 
máxima (A+).

“Se fores residente em Portugal, o rendimento 
da pensão não está sujeito a impostos, e há diver-
sos outros rendimentos que também podem estar 
isentos”, diz a publicação, sem explicar quais.
cascais em segundo lugar
Nesta lista de dez melhores regiões para viver 

– onde a Europa conquistou seis lugares, em par-
te devido à valorização do dólar – inclui regiões 
do México, do Equador, de Malta, do Belize, de 
França, ou de Itália, ou da Malásia. Mas é Cascais 
que surge em segundo lugar. “O custo de vida 

em Cascais é significativamente mais alto do que 
no Algarve mas uma pechincha tendo em conta 
o nível de vida oferecido”. Com uma nota muito 
mais baixa no custo de vida, Cascais consegue, 
ainda assim, a pontuação máxima em relação à 
saúde, ao lazer, à comunidade de expatriados, e 
à falta de restrições no acesso à propriedade. De 
acordo com o MarketWatch, que explicou como 
é que a lista é elaborada, os editores da publica-
ção americana ficaram especialmente sensibili-
zados com as facilidades oferecidas pelos vistos 
Gold, que já foram promovidos noutros artigos 
da mesma publicação.

crisE É “OPOrtunidadE” Para “rEagir
cOM Mais fOrÇa E PrOfundidadE”, 
dEfEndE MacrOn
o Presidente francês disse esta terça-feira que a 

crise dos ‘coletes amarelos’, movimento de contesta-
ção social que tem desencadeado semanas conse-
cutivas de protestos em França, pode ser encarada 
como uma “oportunidade” para “reagir com mais for-
ça e mais profundidade”. emmanuel Macron falava 
durante uma visita surpresa ao conselho municipal 
da localidade de Gasny (Normandia, noroeste), algu-
mas horas antes de se deslocar à localidade vizinha 
de Grand Bourgtheroulde (eure), onde irá lançar a 
iniciativa que apelidou como o “grande debate nacio-
nal”. “Não quero dizer que os ‘coletes amarelos’ são 
um novo tipo de movimento social, que vamos espe-
rar até que ele se sature e a vida volta ao seu curso 
(…). Mas é uma oportunidade para podermos reagir 
com mais força e com mais profundidade”, declarou 
o	chefe	de	Estado	francês,	que	irá	lançar	oficialmen-
te ao início da tarde o grande debate nacional num 
recinto desportivo de Grand Bourgtheroulde na pre-
sença	de	mais	de	600	autarcas.	Macron	ficou	pouco	
mais de uma hora em Gasny e esteve acompanhado 
por Sébastien Lecornu, ministro responsável pelas 
administrações	territoriais	e	coanfitrião	na	apresen-
tação do debate nacional. Nas mesmas declarações, 
Emmanuel	Macron	afirmou	que	espera	que	o	grande	
debate possa levar a “uma transformação da [nossa] 
prática democrática”. “é necessário perguntar cons-
tantemente às pessoas sobre a opinião delas. Não 
acho de todo que seja uma perda de tempo, é tempo 
de parar as reformas porque as pessoas querem mu-
danças”, acrescentou. Durante a visita, um membro 
do conselho municipal de Gasny dirigiu-se a Macron 
e	afirmou	que	desejava	falar	“em	nome	de	todos	os	
reformados de França”, apontando na sua interven-
ção que este grupo da população é um dos primei-
ros a ser atingido quando é necessário reavaliar a 
economia francesa. “Perdi 15% do poder de compra 
em	novembro”,	afirmou	o	membro	do	conselho	mu-
nicipal de Gasny, citado pelas agências internacio-
nais. No passado dia 13 de janeiro, Macron propôs 
delimitar um grande debate nacional em França em 
torno de 35 questões, com temas que abrangem a 
fiscalidade,	a	democracia,	a	ecologia	ou	a	imigração.
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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

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

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 grandE viagEM
A professora aponta para o mapa e diz:
- Hoje vamos até Coimbra - disse a professora.
e então diz o Joãozinho:
- ó professora, espere um bocadinho tenho de avisar os 
meus	pais!

sE nãO É uMa, É Outra!
o Joãozinho pergunta à mãe:
- Mãe, posso fazer-te uma pergunta?
-	Claro	que	sim,	filho.
- Preferias que eu partisse a perna ou o vaso de prata?
- Que pergunta tão tola, Joãozinho. Claro que preferia 
que partisses o vaso de prata.
-	Então	podes	ficar	contente!
- Porquê?
- Porque eu não parti a perna.

tEMPOs
Na aula de português, pergunta o professor ao Joãozinho:
- Chovia, que tempo é?
e responde o Joãozinho:
- é tempo muito mau, senhor  professor…
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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

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 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

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

Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza 
de uma casa com experiência, 2 vezes por 
semana e deve falar inglês. 514-770-9027

silvina bOtElhO
Faleceu em Montreal, no dia 22 
de dezembro de 2018, com 98 
anos de idade, senhora Silvina 
Botelho esposa do já falecido 
senhor José Medeiros, natural 
de Rabo de Peixe, São Miguel, 
Açores, Portugal. Deixa na dor 
seus	filhos	Margarida	Medeiros	
(António), Leonardo Medeiros 
(Filomena Correia), António Me-
deiros (Fátima Dias) e Maria de 
Jesus Medeiros (David Pereira), 
netos/as, bisnetos, sobrinhos/
as, familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMOria
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral teve lugar quinta-feira 27 de dezembro de 
2018 às 10h na igreja Santa Cruz em Montreal e foi se-
pultado em cripta no Cemitério Côte-des-Neiges.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes 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 esposa do senhor ân-
gelo De Sousa, natural da Santa 
Maria, Açores, Portugal. Deixa na 
dor	 seus	 filhos/as	Maria,	Trindade	
(José), Madalena (Nik), Rita (Per-
cy), Lucia (Nick), Linda (eric) e 
José Manuel (Helene), seus 13 ne-
tos/ as e 11 bisnetos/as, familiares 
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 pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associem na dor. Bem-haja.AgeNDA comUNItárIA

JAntAr nA ApC
Sexta-feira, dia 18 de janeiro de 2019, ementa:Sopa, 
Leitão à bairrada ou Rib Steak, batata e salada, sobre-
mesa. Só servimos leitão com reserva prévia. DJ xMen 
e eddy Sousa e surpresas.
Reserve!	Conceição:	 514	255-4849;	Vergílio	 514	709-
7868; A.P.C.: 514 844-2269 ou Facebook

enviar os seus comunicados por facebook na conta do 
Sylvio Martins ou por email: pub@avozdeportugal.com

algarvE
sagrEs quintinha

3 vivendas(9 suites), piscina, 
perto das praias.

2500m2, livres para construir. 
Casa mobilada, inclui móveis e 

electrodomésticos.
Bom preço.

Montreal 514-344-1517
manuelamendonca@gmail.com

VENDE-SE

m e m o r A N D U m

Faz 10 anos que nos deixaste, no dia 2 de janeiro de 
2009.	Tua	esposa,	filho	e	filhas	sentem	muito	a	tua	fal-
ta. estás sempre nos nossos corações, nunca serás 
esquecido pela tua família. Foste também um grande 
homem, foste tu o fundador e presidente do convívio 
do concelho da Ribeira Grande em Montréal em 16 de 
outubro	de	1999	até	2001	e	também	fizeste	as	festas	da	
Senhora das estrelas. 
Também	fizeste	parte	da	banda	de	Montréal	já	há	mui-
tos anos, foste presidente da associação dos pais e 
presidente da banda da Nossa Senhora dos Milagres 
de Hochelaga. Foste um bom amigo para os teus ami-
gos, gostavas de ajudar toda a gente. eras uma pessoa 
muito conhecida, e para terminar eu penso que se não 
fosse o meu marido Duarte Faria não haveria o convívio 
do concelho da Ribeira Grande e as festas da Nossa 
Senhora das estrelas, vai fazer 20 anos em outubro 
próximo.

Da família Faria

10º anivErsáriO dE falEciMEntO
duartE faria

1947-2009

Padeiro ou assistente de padeiro para começar ime-
diatamente. experiência mínima necessária, o treina-
mento será fornecido. Posição de 40 horas disponível. 
Turno da noite, salário negociável com base na expe-
riência. Entre em contato com 514-903-5103

EmprEGoS

trabalhadOr dE ManutEnÇãO dE uM PrÉdiO
Procurando por um trabalhador generalista para uma 

posição de tempo integral para pequenos reparos.
tarEfas E rEsPOnsabilidadEs:

Pequenas carpintarias, pequenas reparações, 
reparações, pintura, etc. 

Muito bom salário para candidato experiente.
qualidadEs E habilidadEs nEcEssárias:

-Motivado e pronto para trabalhar.
-Bem saúde e boa condição física.

-Fácil de trabalhar sozinho
Para descobrir mais: 

info@royalwestmount.com ou 514-937-5357

† Maria câMara alvEs
1942 - 2019

Faleceu em Terrebonne, no dia 5 
de janeiro de 2019 a senhora Maria 
Câmara Alves, natural da Ribeira 
Grande, São Miguel, Açores, 
esposa do senhor Adriano Alves. 
Deixa na dor seu esposo, seus 
filhos	 Nancy	 (Harry	 Rezendes),	
Paul (Louise Boudreau), seus 
netos/as Andrea (Samuel Gervais), 
Kayla e Sara, irmão Humberto 
Câmara, familiares e amigos.
os serviços fúnebres estiveram a 
cargo de:
Alfred Dallaire | MEMOria
2159 St-Martin Est, Laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o funeral foi terça-feira 8 de janeiro de 2019 às 11h30 
na igreja St.-Henri situada no 3000 CH. Ste-Marie, 
Mascouche. Foi a sepultar em cripta no cemitério St. 
François. A família vem por este meio agradecer a todas 
as pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associem 
na dor. Bem-haja.

huMbErtO câMara
Faleceu em Montreal o Sr. Hum-
berto Câmara natural da cidade 
de Ribeira Grande, São Miguel, 
Açores, esposo da Sra. Helena 
Correia. Deixa na dor sua esposa, 
suas	filhas	Maria	e	Natalie,	fami-
liares e amigos.

os serviços
fúnebres estão a cargo de:
Alfred Dallaire | MEMOria
1120 Jean-Talon Est, Montreal
www.memoria.ca
514-277-7778
Eduíno Martins
o velório será quinta-feira 17 de janeiro de 2019 das 
14h às 17h e das 19h às 22h. o funeral será sexta-feira 
18 de janeiro de 2019,seguinte às 10h na igreja St. Pier-
re Claver situado no 2000 St-Joseph e., Montreal, QC, 
H2H 1e4. Será sepultado em cripta no cemitério Notre 
Dame des Neiges. A família vem por este meio agrade-
cer a todas as pessoas que se dignaram tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associem na dor. Bem-haja.

†
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o escrivão - goA
cróNIcA Do NoSSo eStágIArIo

rUBem rIBeIro jUNIor

Para começar essa primei-
ra matéria como escrivão, 

procuramos não adotar uma 
visão linear e contínua da zona 
de influência do império portu-
guês. Assim, ao invés de partir-

mos do ponto mais próximo para o mais dis-
tante (ou vice-versa), decidi partir de goa, na 
Índia, primeira colónia portuguesa a conseguir 
a sua independência no século XX, em 1961, 
durante o início do processo de descolonização. 
A conquista de Portugal sobre Goa aconteceu 

em 1510. Sob domínio muçulmano, os gentis de 
Goa receberam os portugueses de braços aber-
tos, quando D. Afonso de Albuquerque aportou 
em Goa pela primeira vez para realizar a sua 
conquista. A tomada foi relativamente pacífica e 
contou com uma esquadra de 34 navios além de 
1500 portugueses e cerca de trezentos malaialas, 
extremamente insatisfeitos com a dominação mu-
çulmana sobre a colónia. Em menos de um dia 

de batalha Goa estaria sob domínio português e 
permaneceria pelos próximos 450 anos. As atra-
tividades do Porto de Goa, um dos mais bem de-
senvolvidos daquela zona, despertou os interesses 
dos Portugueses em relação ao lugar. O povo de 
Goa era descrito nas cartas dos escrivães portu-
gueses como gentis. Em 1553, 20% do território 
de Goa estava sob influência portuguesa.
Goa esteve sob o domínio colonial português por 

mais de 450 anos. Foram quatro séculos e meio 
de dominação imperial num ricão paradisíaco da 
Costa oeste da Índia. Vários episódios marcantes 
ligam a história de Portugal à história de Goa. En-
tre eles a “conjuração dos Pintos” ou, como ficou 
também conhecida, a “inconfidência de Goa”. 
Trata-se de um episódio histórico em que um mo-
vimento independentista tentou libertar o país do 
domínio português em 1787. Curiosamente este 
episódio teve lugar apenas 2 anos antes da famo-
sa “Inconfidência mineira”, movimento brasilei-
ro em busca da independência do Brasil que foi 
duramente repreendido pelos portugueses, culmi-
nando na morte dos lideres por enforcamento. En-
tre os mortos estaria Tiradentes, conhecido mártir 
do processo de independência do Brasil. 
Voltando a Goa, a província fica localizada na 

região das « Velhas conquistas » e foi, no século 
XX, o primeiro território português do além-mar 
a conseguir libertar-se do domínio imperial. Isto 
se deu no ano de 1961. A influência portuguesa 
é percebida de forma clara na região. Presente na 
arquitetura, na língua, na organização social e fa-
miliar, nos sistemas de parentesco, na alimenta-

ção, nos modos de vestir, na religião e também na 
música, a influencia cultural portuguesa pode ser 
percebida em amplos aspectos da vida em Goa. 
A cultura portuguesa em Goa apresenta um in-

contornável aspecto omnipresente. Isto reafirma a 
imposição cultural portuguesa, com suas práticas 
sociais e institucionais.
 As ruas de Goa ainda portam nomes e palavras 

portuguesas e os gentios Goenses portam, muito 
comumente, nomes como Gomes, Souza ou San-
tos. Suas praias têm areias douradas. Goa é o que 
podemos chamar de um pequeno Portugal, em 
pleno oceano índico. Não seria difícil de, estan-
do em Goa, imaginarmos que estamos numa praia 
tropical do Nordeste brasileiro. De fato, Goa ficou 
mais tempo sob o domínio imperial português do 
que o próprio Brasil.Panaji ou Panjim é a maior ci-
dade de Goa. Está situada no distrito de Goa norte 
e possui uma população de 40.000 habitantes. In-
clusa na região da Índia Ocidental, Goa faz parte 
de uma zona altamente industrializada na Índia. 
Com uma grande população urbana, esta região 
conta com uma área de 951.488 quilômetros qua-
drados e uma população regional superior a 279 
milhões de pessoas. Bombaim é a maior cidade 
dessa região que possui grade atrativo turístico, 
sendo também a capital financeira e comercial 

do país. A zona é uma potência económica numa 
multitude setores, tais como energia convencional 
e renovável, produtos químicos e afins, máquinas 
elétricas e não elétricas, têxteis, petróleo e produ-
tos afins, vinho, jóias, produtos farmacêuticos, de 
engenharia, máquinas-ferramenta, fundições de 
aço e ferro e artigos de plástico. A região também 

lidera a produção de produtos petroquímicos, têx-
teis, diamantes e produtos farmacêuticos além de 
abrigar algumas das empresas mais conhecidas da 
Índia através do mundo.
Reconhecida como o centro de um crescente se-

tor de serviços, a região ocidental da Índia conta 
com vários bancos e instituições financeiras glo-
bais sediados em Bombaim, incluindo o Banco 
Central da Índia (banco central) e as duas maio-
res companhias de seguro de vida e gerais (LIC 
& GIC), além das duas maiores Bolsas de Valores 
(BSE e NSE). Tanto o Canadá quanto o Québec 
e o Portugal possuem postos consulares na re-
gião ocidental. O escritório do Québec em Bom-
baim exerce, em tese, um mandato de promoção 
do comércio, do investimento, da inovação e da 
cooperação no domínio da pesquisa e do ensino 
superior.
Para o Ano de 2019, uma série de conferências 

internacionais devem ter lugar em Goa. É o caso 
da International Conference on Mechanical, Ma-
nufacturing, Industrial and Civil Engineering 
(ICMMICE), International Conference on Recent 
Developments in Computer & Information Tech-
nology (ICRDCIT) e Asian Conference on Recent 
Advances in Science, Engineering and Technolo-
gy (ACRASET). Estes são alguns dos eventos 
internacionais que terão lugar ainda este mês em 
Panjim.
Um pouco distante dali acontece o Petrotech 

2019, mais importante conferência e exposição do 
campo de petróleo e gás no sul da Ásia. O evento 
terá lugar entre 10 e 12 de fevereiro de 2019 em 
Nova Deli. Este evento representa uma grande 
oportunidade para as empresas do setor petrolífe-
ro, que desejam expandir ou iniciar suas ativida-
des na Índia. Trata-se de um evento bienal de três 
dias que inclui uma conferência e uma exposição 
para representantes nacionais e internacionais da 
indústria de petróleo e do gás. O foco é a tecnolo-
gia de petróleo, exploração, perfuração, produção 
e processamento, refinação, transporte através de 
oleodutos, petroquímica, gás natural, gás natural 
liquefeito (GNL) e comércio de gasolina. 
O Canadá tem participado ativamente deste 

evento desde 2006. O Governo de Alberta está 

patrocinando uma exposição na Petrotech 2019. 
Empresas em todo o Canadá podem se registrar 
no Pavilhão de Alberta através do Trade Commis-
sioner Service (TCS) e participar de atividades 
paralelas organizadas pelo TCS.
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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-Paços Ferreira 40 17 13 1 3 25 6
2-FC Famalicão 37 17 11 4 2 24 12
3-Estoril Praia 30 17 9 3 5 28 17
4-Benfica B 28 16 8 4 4 20 14
5-Académica OAF 27 17 8 3 6 21 20
6-Penafiel 26 17 8 2 7 23 20
7-Mafra 25 17 7 4 6 23 21
8-FC Porto B 24 17 7 3 7 21 23
9-Farense 23 17 6 5 6 23 19
10-Varzim 22 17 6 4 7 17 20
11-Leixões 21 17 6 3 8 15 17
12-V. Guimarães B 20 17 5 5 7 19 22
13-Ac. Viseu 19 16 5 4 7 15 22
14-Cova da Piedade 17 17 4 5 8 11 25
15-Sp. Covilhã 16 17 4 4 9 16 25
16-UD Oliveirense 16 17 3 7 7 16 24
17-Braga B 16 17 5 1 11 19 22
18-Arouca 15 17 3 6 8 18 25

  P J V E D GM GS

1-fC porto 43 17 14 1 2 34 10
2-Benfica	 38	 17	 12	 2	 3	 37	 17
3-Braga	 37	 17	 11	 4	 2	 32	 17
4-Sporting	 35	 17	 11	 2	 4	 33	 18
5-belenenses SAD 28 17 7 7 3 21 16
6-V.	Guimarães	 28	 17	 8	 4	 5	 22	 17
7-moreirense 28 17 9 1 7 18 21
8-portimonense 24 17 7 3 7 24 28
9-Santa	Clara	 21	 17	 6	 3	 8	 26	 27
10-rio Ave 20 17 5 5 7 27 30
11-Nacional	 19	 17	 5	 4	 8	 19	 30
12-V.	Setúbal	 19	 17	 5	 4	 8	 16	 19
13-Tondela	 18	 17	 5	 3	 9	 21	 25
14-Marítimo	 17	 17	 5	 2	 10	 11	 21
15-Boavista	 16	 17	 4	 4	 9	 12	 19
16-feirense 13 17 2 7 8 11 24
17-Desp. Aves 12 17 3 3 11 18 31
18-Chaves	 12	 17	 3	 3	 11	 12	 24

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
Portimonense 1-1 Braga
Desp. Aves 1-1 Feirense
Santa Clara 0-2	Benfica

V. Guimarães 1-0 Moreirense
Sporting 0-0 FC Porto
Boavista 0-1 Marítimo

Nacional 0-1 Belenenses SAD
Chaves 2-1 Tondela

Rio Ave 1-1 V. Setúbal

taÇa da liga

2019/01/22	 Benfica	14:45 FC Porto
2019/01/23 Braga 14:45 Sporting

taÇa dE POrtugal - quartOs dE final
2019/01/15 Desp. Aves 1-2 braga
 Leixões 1-2(a.P.) fc Porto
  V. Guimarães 0-1 Benfica
2019/01/16 Feirense 15:45 Sporting

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

gruPO a j P
1-Benfica 3 7
2-desp. aves 3 5
3-P. ferreira 3 2
4-rio ave 3 1

gruPO b j P
1-braga 3 9
2-Tondela 3 6
3-V. Setúbal 3 1
4-Nacional 3 1

gruPO c j P
1-fc Porto 3 7
2-chaves 3 7
3-Varzim 3 3
4-Belenenses 3 0

gruPO d j P
1 sporting 3 6
2 E. Praia 3 6
3 feirense 3 6
4 Marítimo 3 0

18ª joRnADA
18/01 Nacional 13:45 Braga
  chaves 14:00 fc Porto
  V. Guimarães 16:15 Benfica
19/01 Belenenses SAD 10:30 Tondela
  sporting 13:00 Moreirense
  Santa Clara 15:30 Marítimo
20/01 Desp. Aves 10:00 V. Setúbal
  boavista 12:30 Portimonense
  rio ave 15:00 feirense

BenficA foi o grAnde BeneficiAdor dA JornAdA,
JuntAmente com vitóriA de guimArães e Belenenses

em jornada de clássico, e na viragem para 
a segunda volta, a subida do Benfica ao 

segundo lugar é a nota de maior destaque na 
classificação da Liga, além da saída do Morei-
rense dos lugares europeus.
Mas já lá vamos.
A ronda 19 abriu em Portimão na quinta-feira, 

com a receção do Portimonense ao Sp. Braga. 
A precisar de vencer, os bracarenses não foram 
além de um empate e deixaram o segundo posto 
à mercê do Benfica.

Os encarnados, esses, não se fizeram rogados 
nos Açores e treparam mesmo para a vice-lide-
rança, ao bater o Santa Clara por 2-0, naquele 
que foi o segundo jogo de Bruno Lage à frente 
da equipa da Luz.
Em duelo de aflitos, Desportivo de Aves e Fei-

rense empataram a uma bola, na Vila das Aves, 
e nenhuma das equipas conseguiu desatar o nó 
da permanência: continuam ambas em zona de 
descida.
Pouco depois, o dérbi de Guimarães com muito 

cheiro a Europa: o Vitória de Guimarães rece-
beu o Moreirense a precisar de um triunfo para 
alcançar os cónegos no quinto lugar da classifi-
cação. No Afonso Henriques mandaram os vi-
torianos: 1-0, com o Moreirense a sair da zona 
Europa devido à diferença de golos.
Já no sábado, o prato forte da jornada: o país 

estava de olhos postos em Alvalade, no clássico 
entre o Sporting e o FC Porto, mas não se pode 
dizer que terá ficado propriamente de barriga 
cheia. 0-0 e um jogo parco ao nível da emoção. 

Quem se ficou a rir foi o Benfica, que 
ficou mais perto dos dragões e mais 
longe dos leões.
À noite, no Bessa, Boavista e Marí-

timo tentavam fugir à linha de água, 
mas só houve lugar no barco para um, 
neste caso para os madeirenses: vi-
tória por 1-0 da equipa de Petit, num 
jogo que terminou com muita polémi-
ca.
No domingo, o Belenenses foi preci-

samente à Madeira vencer o Nacional, 
por 1-0, e consolidar a candidatura à 
Europa – embora não assumida pelos 
responsáveis azuis. A equipa de Be-
lém está agora igualada no número de 
pontos com o Vitória de Guimarães e 
o Moreirense e a luta pela Liga Euro-

pa está mais quente do que nunca.
Em Trás-os-Montes, o Desportivo de Chaves 

regressou às vitórias no campeonato quase qua-
tro meses depois, ao bater o Tondela por 2-1. Os 
beirões, por sua vez, interromperam uma série 
de três vitórias consecutivas.
A fechar a jornada, Rio Ave e Vitória de Setúbal 

empataram em Vila do Conde a uma bola e ne-
nhuma das equipas conseguiu quebrar a série ne-
gativa de resultados. Os flavienses não vencem 
para a Liga há nove jogos, os sadinos há seis.

tAçA: leixões-fc Porto, 1-2 A.P.
Hernâni resolve no Bessa, Hernâni resolve 

no mar. o homem adora dérbis. lança-
do aos 100 minutos por Conceição, o extremo 
fez o 2-1 final aos 118 e evitou o desempate 
através de grandes penalidades. grande jogo, 
combate de duros, a cair para o lado mais for-
te.
120 minutos vividos a um 

ritmo frenético. A lembrar 
outros tempos, outros filmes. 
Imaginem uma fita de Charlot, 
a preto e branco, e os atores 
num fast forward constante. 
Ninguém pode parar, ninguém 
pode abrandar, ninguém pode 
estragar a cena. A diferença, 
enorme aliás, é que este Lei-
xões-FC Porto não foi um fil-
me mudo. Nem por sombras. 
No Estádio do Mar as gentes 
cantam até que a voz lhes doa. 
Foi bonito ver mais de seis mil 
almas a encher este campo mítico e a evocar es-
píritos de outras eras.
E até o relvado, em mau estado, ajudou a recu-

perar a identidade dos anos 80 e 90.
Neste corrupio de arte e representação, o FC 

Porto roubou as primeiras falas. Boa entrada dos 
dragões, a não facilitarem um milímetro e a em-

purrarem o Leixões para o seu canto defensivo.
O golo, logo aos dez minutos, deu a consequên-

cia lógica a esse bom arranque. Caros leitores, 
o passe do pequeno Óliver Torres é um poema 
à inteligência e ao futebol refinado. Pé direito a 
picar a bola e a levantá-la por cima da defesa do 

Leixões. Herrera fez o resto: receção perfeita de 
pé direito e remate colocadíssimo de esquerdo.
Com o estreante Pepe a fazer o jogo 90 de dra-

gão ao peito – 12 anos depois do anterior – e 
Felipe a limpar tudo o que podia ao seu lado, o 
FC Porto foi controlando com alguma facilidade 
o dérbi.
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