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AngAriAção de Fundos pArA As grAndes 
FestAs do espírito sAnto em sAntA Cruz

No dia 5 de maio de 2019 foram anunciadas as 
regras do processo para a eleição do novo chefe 
do Partido liberal do Quebeque (PlQ) e a 23 

de novembro passado foi lançado oficialmente o proces-
so de escolha, que acabará na cidade de Quebeque nos 
dias 30 e 31 de maio de 2020.
As regras são simples. Todos os membros do PLQ terão 

um voto. Os votos serão realizados de maneira eletrónica 
ou telefónica. Cada voto será contabilizado no seu distrito 
eleitoral de residência. Os membros de 25 anos e menos 
poderão votar num distrito eleitoral nacional, e o resultado 
da juventude representará um terço do resultado nacional.

Atualmente dois candidatos foram anunciados. Só os 
membro efetivos em regra terão direito de voto. As pessoas 
podem, então, aderir ao PLQ, antes do fim do mês de abril 
de 2020, para ter a qualidade de eleitor. A Dra. Dominique 
Anglade lançou oficialmente a sua campanha, no dia 22 de 
novembro de 2019 e o Dr. Alexandre Cusson vai lançar a 
sua campanha no domingo 26 de janeiro de 2020.

o pLQ proCurA
Novo Chefe

Continuação na página 10

sALão do AutomóveL de montreAL...
Já visitou? os CArros esperAm por si...

14
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SeRvIÇoS CoNSulaReS
Embaixada dE Portugal Em otava t.: 613.729.0883 
Consulado Portugal Em montrEal t.: 514.499.0359

CamPinos do ribatEjo t.: 514.648.8343
Cana vErdE t.: 514.618.9087
EstrElas do atlântiCo t.: 450.681.0612
ilhas do EnCanto t.: 514.388.4129
Praias dE Portugal t.: 514.844.1406

gRupoS folClóRICoS

IgReJaS
missão santa Cruz t.: 514.844.1011
missão dE nossa sra. dE Fátima t.: 450.687.4035

fIlaRMóNICaS
divino EsPírito santo t.: 514.844.1774
PortuguEsa dE montrEal t.: 514.982.0688

aSSoCIaÇÕeS e CluBeS
assoCiação dos Pais t.: 514.495.3284
ass. nossa sEnhora dE Fátima t.: 450.681.0612
ass. PortuguEsa do Canadá t.: 514.844.2269
ass. PortuguEsa dE lasallE t.: 514.366.6305
ass. PortuguEsa dE stE-thérèsE t.: 450.435.0301
ass. da tErra QuEbEQuEntE t.: 514.237.3994
Casa dos açorEs do QuEbEQuE t.: 514.388.4129
CEntro do divino EsPírito santo t.: 514.353.1550
CírCulo dE rabo dE PEixE t.: 514.843.8982
ClubE oriEntal dE montrEal t.: 514.342.4373
ClubE Portugal dE montrEal t.: 514.844.1406
ComunidadE angolana dE mtl t.: 514.619.5932
FEstival Portugal intErnaCional t.: 514.923.7174
liga dos CombatEntEs t.: 514.844.1406
sPort montrEal E bEnFiCa t.: 514.273.4389

CeNTRoS
ajuda à Família t.: 514.982.0804
ação sóCio Comunitário t.: 514.842.8045
eSColaS
PortuguEsa dE laval t.: 450.681.0612
santa Cruz t.: 514.844.1011

ageNda CoMuNITáRIa
Matança dO pOrcO
o Centro Comunitário do Espírito santo organiza a sua 
festa tradicional da matança do porco que se realiza no 
dia 25 de janeiro de 2020 às 19h, adultos 35$, crianças 
15$ (6 aos 12). reservas José costa: 514 812-7617.

angariaçãO dE FundOs para O cancrO
angariação de fundos para o cancro organizada pela sra. 
alice Cabral será realizada no sábado, dia 7 de março 
de 2020 às 19h na missão de nossa senhora de Fátima. 
para mais informações: Ângelo ou alice 514-695-8777.

FOndatEurs: Elísio de oliveira, josé simões silvestre; ÉditEur: sylvio martins | adMinistratricE: marie moreira
dirEctEur: jorge matos | dirEctricE-adJOintE: Francisca reis | rÉdactEur En chEF: mário Carvalho | rÉdactEur 
adJOint: antero branco | cOllabOratEurs: anabela medeiros, antónio Pedro Costa, Creusa raposo, guénaël revel, hélder 
dias, hélio bernardo lopes, josé da Conceição, josé de sousa, jorge Correia, josé Costa, maria da Conceição brasil, maria helena 
martins, manuel neves, ricardo araújo Pereira, telmo barbosa, tony saragoça, vítor gonçalves | phOtOgraphEs: humberto 
Cabral, joão arruda | ÉquipE cOnsEillEr: antónio Cabral, roberto Carvalho.

Jornal
   Brasil

4231-b, boul. st-laurent, h2W 1Z4, tÉl.: 514 284.1813 | cÉl.: 514 299.1593
www.avozdeportugal.com | jornal@avozdeportugal.com

issn: 0049-6790 | cn 99700654

FEsta dO chicharrO na FpM
a Filarmónica Portuguesa de montreal organiza a sua fes-
ta tradicional do Chicharro no dia 29 de fevereiro de 2020 
às 19h. Preço: 25 chicharros. para mais informações: 
sandra: 514-758-9651, José Machado 514 803-4686.

Jantar na apc
a associação Portuguesa do Canadá organiza um jantar 
sexta-feira 24 de janeiro de 2020 às 19h. a ementa será: 
sopa, Medalhoes de filet-mignon de porco c/cogumelos 
ou nacalhau a gomes de sá, sobremesa, com tonY mi-
ChaEl & dj xmen. 
para marcações: Otília: 514 816-4931
virgílio: 514 709-7868; Facebook.

SylvIo mArtINS

A rede de distribuição do JornAL A voz de
portugAL um proJeto em desenvoLvimento

Através do anos a rede 
de distribuição do 
jornal tem estado 

sempre a mudar chegando 
sempre mais perto de si. ti-
vemos várias mudanças e 
restrições para a distribui-

ção. também desenvolvemos a rede de dis-
tribuição para mais de 500 lugares através 
da província do Quebeque e de ontário. é 

realmente fantastico ver o alcance do nosso 
jornal todas as semanas.
Em primeiro lugar a partir de 2019, o jornal 

comecou a ser distribuido na margem sul de 
Montreal. No restaurante Cervejaria e o restau-
rante Viana Sol. Assim podemos estar presentes 
e pouco a pouco desenvolver a margem sul.
Na margem norte tivemos um crescimento de 

500% porque agora o jornal está nos supermer-
cados, tal como IGA, Grand Marché, Adonis, 
Padaria São Miguel, Padaria Medeiros, Igreja 
de Nossa Senhora de Fátima, Padaria Lajeunes-

Jantar na casa dOs açOrEs
a Casa dos açores do Quebeque organiza os seus fa-
mosos jantares da sexta-feira. 24 de janeiro de 2020: 
sopa de carne, carne guisada(15) ou peixe vermelho 
(14). 31 de janeiro de 2020: sopa de agrião, polvo (18) 
ou bife à casa (15). inclui sobremesa, café ou chá. to-
dos são bem-vindos. 
para reservas 514-388-4129.

se, Centro de Dentista em Laval, Churrascaria 
Santos e muitos outros. Sem esquecer Sainte 
Thérèse onde a Padaria Marcelino recebe a to-
das semanas o jornal A Voz de Portugal.
Como podem constatar o jornal está cada vez 

mais perto das comunidades portuguesas. Em 
2018 e 2019 continuámos a desenvolver a nova 
corrente que é o mercado digital. 
Temos hoje em dia um site web completamen-

te renovado e que tem mais de 17 anos de jor-
nais arquivados.
Estamos pouco a pouco a organizar os arqui-

vos e a publicar alguns jornais antigos para que 
em 2026 possamos finalmente ter todos os ar-
quivos digitalizados para festejar os 65 anos do 
jornal com a finalização dos arquivos tudo em 
digital, dando uma mais valia ao nosso passado 
e continuar com a história da comunidade se-
mana após semana.
Convidamos todos a ir ao site web do jornal A 

Voz de Portugal, www.avozdeportugal.com, e 
ver o nosso futuro porque o formato digital será 
a próxima etapa do jornal. 
Em 2019 tivemos dois jornais que foram dis-

poníveis só digitalmente e podemos dizer que 
50 000 pessoas foram ver estes jornais pro-
vando que os nossos leitores são fiéis ao jornal 
mesmo com a adoção do digital.

2020 será um ano que vamos caminhar mais 
para o digital e vamos continuar a realçar a 
força da nossa comunidade com um jornal 
que continuará a estar presente em todos os 
eventos na comunidade portuguesa em mon-
treal e não só...

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

Montréal, qué., h2W 1Z3

alain Côté o.d.

EurOMilhõEs Fica ainda Mais “ExcêntricO”. JackpOt sObE para 250 MilhõEs
se não joga no Euromilhões porque acha os prémios ‘fraquinhos’, agora deixa de ter descul-
pa. a partir do sorteio do próximo dia 4 de fevereiro, o valor máximo do jackpot (atualmente 
de 190 milhões de euroa) vai aumentar 10 milhões de euros, subindo o prémio para os 200 
milhões de euros, informou esta terça-feira a santa Casa da misericórdia de lisboa. ou seja, 
quando o jackpot chegar aos 200 milhões de euros pode permanecer neste valor “durante 
cinco sorteios consecutivos sem que o primeiro prémio seja atribuído”. Contudo, caso o jack-
pot de 200 milhões saia, “no ciclo seguinte o valor máximo aumentará para 210 milhões...”.
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jorge correIA

ignorAr o evidente

Alguns factos interes-
santes que merecem 
destaque, e decidida-

mente pelo exemplo a não 
seguir. comecemos pela con-
firmação clara, mas não ex-

pressiva, da liderança de rui rio no PSD, que 
venceu (53%) na segunda volta contra luís 
montenegro (47%). 
Não esquecendo que os partidos políticos por-

tugueses e respetivos atores se situam muito no 
quadrante esquerdo do setor político, mesmo na 
chamada direita; não esquecendo também que 
Rui Rio é muito próximo das políticas do primei-
ro-ministro António Costa e do PS, com o qual 
já entrou em acordo facilmente quando António 
Costa não obteve o apoio dos partidos da extre-
ma esquerda (PCP e BE); verificamos assim que o 
eleitorado PSD na sua maioria está satisfeito com 
a orientação política de Rio, ou seja, está mais in-
clinado para uma orientação socialista moderada 
do que propriamente orientações mais de direita 
ou mesmo liberais de direita. Não é surpresa pois 
desde a revolução de Abril que o eleitorado tran-
sita facilmente entre o PSD e o PS. Com isto, ne-
cessariamente, Rio está a abrir espaço na direita 
para outros partidos crescerem, nomeadamente os 
novos partidos Iniciativa Liberal (IL) e o Chega. 
O CDS terá talvez algum caminho a fazer face ao 
seu historial recente ainda vivo na memória do ci-
dadão e sofrerá indubitavelmente a pressão destes 
partidos estreantes que por força da sua juventude 
só têm a ganhar em conquistar espaço político que 
é abandonado pelos tradicionais, PSD e CDS. 
Falando em abandono, os EUA continuam a 

sua errática política de negócios estrangeiros, ou 
melhor, a inexistência de política internacional. 
Esforços de aproximação a líderes duvidosos em 
conjunto com a hostilização de aliados tradicio-
nais, com o consequente abandono da sua função 

equilibrante em teatros de conflito internacionais, 
correspondem bem à personalidade narcisista de 
Trump na presidência. Com o impeachement, 
certamente poucas mais coisas ocuparão o seu 
espírito estreito, salvo as distrações táticas dos 
assuntos importantes, concentrado unicamente 
no consumo interno da mediocridade americana 
que conquista terreno atropelando valores de de-
cência e ética. Como é possível que um líder do 
senado republicano, Mitch McConnell, assinala 
que o processo na câmara de representantes foi 
parcial e ao mesmo tempo, revela que trabalhará 
de perto com a equipa de defesa do presidente? 
Onde está então a imparcialidade do senado? Só 
é isto possível quando o nível moral e ético é de 
tal forma inexistente que já nada é retido pelo fil-
tro das consciências daqueles que deveriam ser o 
exemplo na nação.
Relevantes também as revelações sobre Isabel 

dos Santos, filha do ex-presidente angolano José 
Eduardo dos Santos, que se vê agora implicada 
num rol de alegados aproveitamentos que vão com 
muita certeza destruir o império que criou, pelo 
menos da forma como o conhecemos. Será isto 
também surpresa face às evidências já ao longo 
dos anos? O facto de Angola, um país rico em re-
cursos naturais mas com uma população iminen-
temente pobre, albergar vários milionários e até 
bilionários, onde se inclui Isabel dos Santos (com 
valor líquido de riqueza estimado 2.1 mil milhões 
de dólares), não chamou a atenção a ninguém? E 
que dizer das empresas e empresários que traba-
lharam de perto com Isabel dos Santos, incluindo 
a consultora PwC (PricewaterhouseCoopers), que 
agora começam a saltar fora do barco como se 
fossem surpreendidas por estes factos? 
O mundo em que vivemos, do qual fazemos par-

te, insiste e persiste na errónea atitude de enco-
lher os ombros face aos atropelos de consciência 
quando o ganho concreto está em causa. Ignoram-
-se as evidências; fecha-se os olhos e evita-se tes-
temunhos ou factos que coloquem em causa uma 

qualquer vantagem ou ganho pecuniário ou de 
posição. 
Os atores destas tragédias, de consciência tolda-

da, confundem e espalham a confusão entre cri-
me, legitimidade, ética e moralidade, confusão 
esta amplamente aceite pelas massas que na falta 
de melhor liderança, nada mais ambicionam do 
que o oportunismo insano a que assistem, igno-
rando as evidências, e mais preocupante, ignoran-
do os maus resultados que a História nos ensina 
de eventos similares de épocas passadas.

   baixas pagas a 100% E Outras duas MEdidas dO OE para apOiar a natalidadE
o orçamento do Estado para 2020 traz novidades que visam apoiar a natalidade em Portugal. Entre elas está, o pagamento 
das baixas pagas a 100% para assistência aos filhos em caso de doença ou acidente ou o cheque para ajudar ao paga-
mento da creche, cujo montante ainda está por definir. Estas duas novidades foram reveladas pela ministra do Trabalho e 
da segurança social, ana godinho, em entrevista ao jornal Público. o pagamento da baixa a 100% para assistência aos 
filhos em caso de doença ou acidente é uma medida que entrará em vigor com o OE2020, adiantou ainda a governante. Já 
o ‘complemento-creche’ é uma medida cujo montante ainda está por definir e deverá entrar em vigor a partir do 4º trimestre 
do ano. a garantia deixada por ana godinho é que “todas as famílias terão direito, independentemente dos rendimentos”. 
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EmanuEl REgo
Representante de hipoteca Desjardins

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

AngAriAção de Fundos pArA As grAndes
FestAs do espírito sAnto em sAntA Cruz

Foi no passado sábado 
dia 18 de janeiro de 
2020 que se realizou 

a já tradicional festa de an-
gariação de fundos para as 
grandes festas do espírito 

Santo na igreja de Santa cruz. 
Os mordomos deste ano são: José Machado e 

José Pacheco acompanhados pelas suas esposas. 
A sala estava repleta de gentes apegadas ao 

Santíssimo. Após o Sr. Padre Adam benzer as 
comidas, seguidamente tivemos um lindo mo-
mento com a canção da Família do Grupo Starli-
ght e todos acenderam uma vela ao mesmo tem-
po que baixaram as luzes da sala, foi sem dúvida 

um momento bastante intimista para toda a sala, 
logo de seguida foram servidas as entradas. 
A ementa muito farta com entradas de carnes 

frias, chouriço e morcela foi muito apreciada. O 
segundo prato foi servido um caldo verde que 
estava uma delícia, por fim rosbife com batatas e 
legumes, diga-se que foi muito bem confeciona-
do pela equipa da cozinha. 

jorge mAtoS e FotoS
De mANuel NeveS

cancrO: cannabis pOdE nãO aJudar na dOr, diZ EstudO
um estudo publicado na revista bmj está a colocar em dúvida a capacidade da cannabis ajudar com a 
dor em pacientes com cancro. Para chegar a esta conclusão, os investigadores analisaram seis ensaios 
clínicos de quase 1500 pacientes com cancro no reino unido e na Europa. os ensaios faziam uma 
comparação entre os níveis de dor de pacientes com cancro em tratamento com opióides que adiciona-
ram cannabis para controlo adicional da dor e grupos que receberam placebo. a análise não encontrou 
nenhuma alteração. a acrescentar, alguns dos pacientes que recorreram à cannabis sofreram efeitos 
colaterais como tonturas, náuseas, vómitos, fadiga e sonolência.
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a minha vida não fazia mais sen-
tido. tudo estava errado. depois 
do meu divórcio, eu perdi tudo. 
a única coisa que eu queria era 
morrer, mas graças a deus um 
amigo me convenceu a visitar 
o xaMã. Quando o xamã me 
viu, imediatamente ele percebeu 
uma EnErgia nEgativa bas-

tantE FOrtE em mim e, na primeira rituali-
ZaçãO, vi como ele fez com que uMa cinZa 
Maldita saÍssE dE MiM. a bruxaria que eles 
fizeram para destruir-me com a minha família. 
graças ao xamã, ele libertou-me e ajudou-me a 
recuperar minha vida.             JOÃO PEREIRA

o meu marido mudou. Ele 
começou a falar comigo em 
voz alta e tudo o incomoda-
va. Ele começou a me re-
jeitar intimamente. Eu pen-
sei que estava perdendo o 
meu marido e fui ao xaMã 
desesperadamente. só de 
olhar a foto, o xaMã per-

cebeu uma mulher que estava entrando em nosso 
relacionamento. graças aos rituais FOrtEs 
E pOdErOsOs, o xaMã definitivamente tirou 
aquela mulher de nossas vidas e meu marido tem 
sido o mesmo de antes. obrigado sr. xaMã. 

ELIZABETH CASTELLANOS

Eu sou Maria FEr-
nanda MEdEirOs, fui 
ao xaMã porque nem 
os médicos nem o re-
médio deram solução 
para minhas fortes dores 
nas pernas. senti que as 
minhas pernas adorme-
ceram e me impediram 
de andar bem. mas ulti-

mamente, me senti com pontos fortes que não 
acalmaram com remédios. até, felizmente, visitei 
o xaMã e ele me curou com Ervas MilagrO-
sas e com os seus rituais pOdErOsOs. 
ObrigadO.

Presentes, algumas associações e clubes, Clube 
Oriental Português de Montreal com sua respe-
tiva direção, Casa dos Pais, Casa dos Açores do 
Quebeque, a comissão organizadora das festas 
do Senhor Santo Cristo dos Milagres, alguns do 
CA da Missão Santa Cruz, Café Chiado. A ani-
mação esteve a cargo do brilhante DJ Jeff Gou-
veia. 
Historiar a nossa comunidade é um grande tra-

balho que exige muita dedicação a tudo o que se 
passa e às mudanças. Em 2018 uma das maiores 
mudanças foi iniciada na Santa Cruz pelo padre 
José Maria Cardoso e foi para o melhor da nos-
sa comunidade, dando a possibilidade para que 
todos fossem Mordomos das grandes festas do 
Espírito Santo na Santa Cruz. A primeira mor-
doma deste novo regime foi Armanda Garcia, o 
segundo ano foi para um lindo casal Sara Batista 
e Carlos Medeiros que trabalharam muito para 
fazer da festa de 2019 um grande sucesso.

vidente e médium
Muito sério no seu domínio e competente no regres-
so do seu amor, infidelidade, família, sucesso em 
negócios, património, exames e bom senso nos jo-
gos, impotência sexual, etc.

MarcaçãO prÉvia para cOnsulta
rEsultadOs EFEtivOs E rápidOs

discriçãO assEgurada.

514.632.3150

Este é o terceiro ano em que duas pessoas vão 
organizar as grandes festas, mas eles precisam 

de ajuda para iniciar as grandes festas. E não 
esquecendo que a comissão do Espírito Santo é 
constituída por todos que tinham uma dominga 
em 2019. Será uma grande ajuda para os mordo-
mos de 2020.

em breve serão anunciadas as festas do es-
pírito Santo até uma próxima que seja tanto 
ou melhor que está.

núMErO dE MOrtOs EM MOçaMbiquE sObE para 29 dEvidO aO Mau tEMpO
as descargas atmosféricas são responsáveis pela morte de 24 pessoas, e outras quatro foram 
vítimas de desabamento de casas, lê-se no comunicado da instituição, que diz respeito aos casos 
registados até segunda-feira. a estes números junta-se a morte de um jovem de 15 anos, arrastado 
pelas águas de inundações na cidade da beira na segunda-feira e cujo corpo foi encontrado hoje, 
segundo disse fonte do município à lusa. o maior número de mortes (19) ocorreram na província 
da zambézia (centro de moçambique), seguida de maputo (sul), com quatro. manica (centro) e 
niassa (noroeste) tem dois cada e as cidades de maputo e beira (centro) registam um óbito cada.
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Foto DA SemANA

joão meNDeS

os meLungos: umA tribo
desCendente de portugueses?

esta tribo norte-americana parece apre-
sentar algumas provas sobre uma ori-
gem portuguesa. conheça um pouco 

mais sobre os melungos.
É nos Estados Unidos, mais concretamente nas 

montanhas dos Apalaches que habita o misterioso 
povo dos Melungos. Há mais de 300 anos que esta 
tribo se auto-intitula de portugueses “portugas”. 
Os Melungos apresentam vários traços físicos 
que combinam uma mistura de origens diferentes: 
índia, negra, árabe e branca. Suspeita-se que esta 
tribo estivesse instalada nos Montes Apalaches 
ainda antes de se concretizar o domínio inglês na 
América. Porém, também existem alguns relatos 
de que estão instalados ali desde o século XVII. 
Radicado nos Estados Unidos há vários anos, o 
investigador amador Manuel Mira é um interes-
sado estudioso por este povo. Em declarações 
ao “Livro dos Porquês”, revelou que as suas in-
vestigações tiveram início graças a uma expres-
são curiosa de uma docente “...Uma professora, 
Barbara MacRae, ao saber que era português, a 
primeira coisa que lhe disse foi ‘então você co-
nhece os Melungos’ ”. A partir daí procurou saber 
realmente se a ligação daquele misterioso povo 
com Portugal era verdadeira. O primeiro passo foi 
conhecer Sneedville, uma das localidades onde 
os Melungos viveram após a vida dificultada nas 
montanhas. Manuel Mira afirma ao “Livro dos 
Porquês” que eles estavam com medo que eu fos-
se jornalista. Os que lá foram antes trataram-nos 
como pobres e incultos. Porém, seria uma conver-
sa tida com o escriturário da Câmara Municipal, 
Scott Collins “também ele Melungo”, que obteve 
dados curiosos: disse-me que as lendas rezavam 
que os Melungos eram descendentes dos náufra-
gos de um navio português que afundara na época 

das descobertas refere Manuel Mira. Mira tentou 
obter mais informações sobre estas histórias, agora 
através de documentação. Nada conseguiu saber 
sobre a altura das descobertas portuguesas, mas 
conseguiu encontrar o primeiro censo de 1784, no 
qual o fundador do Tennessee, John Sevier, afir-
mava que a origem dos Melungos era portuguesa. 
Mira disse ao “Livro dos Porquês” que se focou 
noutro tipo de pista que parece relacionar este 
povo com Portugal: uma placa sinaliza um sítio 
histórico, “Em 1567 passou por aqui uma expe-
dição de espanhóis comandada por Juan Pardo”. 
Aparentemente, não é prova de qualquer relação 
com Portugal, mas é apenas impressão. Manuel 
Mira, na mesma obra mencionada anteriormente, 
conta que esta é uma grande prova: “Eu sabia, a 
partir de antigas investigações, que Juan Pardo 
tinha sido um explorador espanhol que trouxera 
portugueses para a Florida nos seus barcos. Não 
tinha era a noção que chegara tão longe”. Embora 
não tenha provas, Manuel Mira realça que “have-
ria camponeses portugueses nestas viagens”. En-
tretanto, refere a obtenção de um apoio importante 
na sua investigação: o da Biblioteca Marinha, que 
confirmou um naufrágio português. Algum tempo 
depois descobriu um livro sobre “Os Melungos” 
uma carta de 1907: “Os Melungos” são descen-
dentes de espanhóis e portugueses do grupo de 
Hernando de Sotto, que se aventuraram na Florida 
por certas regiões da Carolina do Norte à procu-
ra de ouro e que foram capturados ou auxiliados 
pelos índios Cherokee. A origem dos Melungos 
merece um estudo ainda mais aprofundado: ain-
da hoje não posso dizer com toda a certeza que 
os Melungos são descendentes dos portugueses, 
confessa Manuel Mira.

as santas da comunidade

cASAIS DA SemANA

menino de 6 Anos
AngAriou 228 miL euros

Owen Colley, um me-
nino norte-americano 
de seis anos de idade, 
conseguiu angariar, até 
ao momento, 253 mil 
dólares (228 mil euros) 
para a Wildlife Rescue 

South Coast, uma associação de defesa da vida 
selvagem de Nova Gales do Sul, na Austrália. 
O menino, natural de Hingham, Massachusetts, 
ficou a saber que os trágicos incêndios que as-
solaram a Austrália trouxeram duras consequên-
cias para os animais locais, sobretudo os coalas. 
Owen ficou triste e começou a desenhar cangu-
rus e coalas à chuva, desejando que a precipita-
ção chegasse para ajudar. “Perguntámos-lhe se 
queria ajudar também... Tivemos esta ideia. Po-
díamos fazer alguns coalas em barro e dá-los em 
troca de doações da família e de amigos”, disse à 
CNN a mãe, Caitlin Colley.
Os pais começaram a falar com amigos e fa-

miliares e Owen começou a fazer os pequenos 
bonecos em argila, que eram enviados junto com 
um bilhete (ver na galeria acima) a quem desse 
50 dólares (45 euros) ou mais. O dinheiro era 
enviado para a Wildlife Rescue South Coast.

pOlÍticO iranianO OFErEcE rEcOMpEnsa dE três MilhõEs “a quEM Matar truMp”
um político iraniano ofereceu três milhões de dólares (2,7 milhões de euros) de recompensa a quem matar o presidente 
norte-americano, donald trump, reporta o new York times esta terça-feira, citando a agência isna. ahmad hamzeh, 
um político da região de Kerman, disse perante os parlamentares: “Em nome do povo da província de Kerman, vamos 
pagar uma recompensa de três milhões de euros em dinheiro a quem matar trump”. não foi explicado se a ideia de uma 
recompensa tem ou não o apoio dos líderes religiosos do irão. “se tivéssemos armas nucleares, estaríamos protegidos 
de ameaças... deveríamos colocar na nossa agenda a produção de mísseis de longo alcance capazes de albergar 
ogivas. é o nosso direito natural”, disse ainda, segundo a mesma agência.
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LAnçAmento disCográFiCo “ConneCtions” de
CésAr russo no restAurAnte estreLA do oCeAno

o ano novo co-
meçou muito 
bem para o 

nosso amigo artista césar russo. 
Foi sexta-feira passada no Restau-

rante Estrela do Oceano o lançamen-
to do novo trabalho discográfico de 
César Russo, uma grande noite de 
sucesso e muita alegria. Cada vez 
mais o César está a ter um espaço 
de maior sucesso na sua carreira de 
artista, tem vindo apresentar o seu 
talento a Montreal várias vezes.
A música e animação esteve a car-

go de Sylvie Pimentel e DJ Macha-
do que apresentaram um espetácu-
lo magnífico. A Sylvie ofereceu as 
boas vindas aos familiares e amigos 
que marcaram presença. Foi sem 
dúvida uma noite de alegria, um 
ambiente muito agradável, todos 

presentes cantámos juntos as melo-
dias apresentadas pelos artistas.
Logo depois do delicioso jantar 

confecionado e servido pelo Res-
taurante Estrela do Oceano chegou 

o momento em que a Sylvie apre-
sentou o César.
O César agradeceu a presença de 

todos, agradeceu em particular aos 
proprietários do restaurante, a Ga-
briela e Alcindo Alves pelo cari-
nho e amizade. O César falou da 

sua carreira, e do seu novo trabalho 
explicando os motivos de ter esco-
lhido o nome  “Connections” - Co-
nexões, tem a ver com os laços, as 
ligações, as amizades que ele tem 

FrANcIScA
reIS e FotoS De 

humberto cAbrAl

feito através da sua carreira e em 
particular os laços entre Montreal e 
Brampton. 

César é um artista simples e ami-
go de todos, faz uma conexão muito 
próxima e simples com o seu públi-
co. O serão foi excelente, o artista 
apresentou todas as músicas do CD 
e uma chave USB onde encontrará 
as mesmas músicas.
Desejamos muito sucesso ao nosso 

amigo César Russo. Podem contac-
tá-lo para shows: 
cesarusso@hotmail.com ou por te-

lefone: 289-681-5622.

Mil cOntratadOs para aJudar FacEbOOk a lutar cOntra “cOntEúdOs pErigOsOs”
mais de metade destas contratações, que elevarão o total de efetivos do grupo no reino unido para 4000 pessoas, será 
afeta à inteligência artificial, realidade aumentada, mas também à engenharia de ‘software’ ou design de produtos, princi-
palmente para as filiais Workplace e WhatsApp. “Grande parte destes postos” permitirá desenvolver “ferramentas e tecno-
logias para detetar e remover de forma proativa conteúdos perigosos da nossa plataforma”, precisa o gigante da internet, 
que emprega cerca de 43.000 pessoas em todo o mundo. “os escritórios de londres formam um centro para as equipas 
dedicadas à integridade da comunidade, que cobrem o Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, e são responsá-
veis por tudo, desde o combate ao ‘spam’ passando pelo assédio e as ameaças”, detalha o comunicado de imprensa.
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águA Fonte de Amores
A lenda da Fonte de Amores 

remonta ao século Iv antes 
de cristo, quando os celtas 

ocupavam grande parte da euro-
pa ocidental, incluindo a Penínsu-
la Ibérica onde se situa Portugal.
Reza a história que uma bela prin-

cesa Celta de nome Belisama, es-
tava desde muito jovem prometida 
em casamento a um jovem príncipe 
de outra tribo, de modo a garantir a 
prosperidade e a paz da região. Be-
lisama, cuja beleza desabrochava 
com o passar dos dias, vivia infe-
liz por ter de se casar com alguém 

que desconhecia, e procurava regu-
larmente a tranquilidade em longos 
passeios pela serra. Na mata incul-
ta, coberta de vegetação verdejante 
e esplendorosa, sentava-se nas ro-
chas por onde um fio de água lím-
pida descia a encosta, como que, a 
chorar o seu triste fado.
Certa manhã um jovem pastor, que 

por ali passava a guardar o seu re-
banho, ouviu o som de água a cor-
rer. Ao desviar as folhagens para 
passar, descobriu uma paisagem 

deslumbrante, serpenteada por um 
veio de água límpida e cristalina 
que deslizava por entre as rochas 
acompanhando o chilrear ritmado 
dos piscos-de-peito-ruivo.
Ao aproximar-se para se refrescar, 

apercebe-se da presença da jovem 
princesa. Admirado com tamanha 
beleza, nasce entre os dois um puro 
e belo amor, ainda que proibido.
Belisama, confessa o seu amor 

pelo jovem pastor a sua mãe pedin-
do-lhe ajuda, pois seu pai descobri-
ra o seu segredo e revoltado, envia-
ra os soldados atrás do jovem pastor 

para o matarem.
Desesperada Belisama, com a bên-

ção de sua mãe, decide escapar ao 
seu destino, fugindo com o jovem 
pastor. Dos dois jovens, nunca mais 
o Rei teve notícias. Conta-se que 
apesar de modesta, a sua vida foi 
generosa em felicidade.
Muitos anos mais tarde seu pai 

adoece, diz-se que por tristeza e 
saudade.
Arrependido, dá à nascente o nome 

de Fonte de Amores, tornando-se 

desde então um local de peregrina-
ção de jovens casais e suas juras de 
amor. 
A água que dali jorra é conota-

da com um amor puro, límpido e 
cristalino, uma água que faz bem à 
alma. Diz a lenda que quem a bebe, 
vive uma vida plena de amor e feli-
cidade.
A Água Fonte de Amores é uma 

água de nascente da Serra do Cara-

mulo, e encontra-se disponível em 
garrafas de 1,5L ou pequenas gar-
rafinhas 250ml com gás ou 330ml 
sem gás. Esta água já está dispo-

nível em Montreal desde o verão 
passado nas mercearias portuguesas 
e comércios portugueses em Mon-
treal, Laval e Gatineau. É distribuí-
da pela companhia de importação 
Terra Nostra Imports.

INtroDuzINDo De A A z

lÍdErEs aFricanOs “dEvEM aprOvEitar OpOrtunidadEs” dO pós-brExit
“vamos aproveitar as oportunidades que estão diante de nós aqui hoje. vamos construir 
parcerias para o futuro. E, juntos, comecemos a escrever o próximo capítulo para o meu 
país, para o vosso país”, apelou, no discurso de abertura do evento. o governo britânico 
quer “construir um novo futuro como uma nação de livre comércio global”, vincou, aludindo 
à saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no final deste mês. “Quero intensificar 
e expandir o comércio de formas que vão muito além do que nós vos vendemos ou que 
vocês nos vendem a nós”, acrescentou.
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carnEirO: Carta dominante: rei de ouros, que sig-
nifica Inteligente. Amor: O amor é um sentimento belo, 
não faça dele uma obrigação. a luz de deus enche o 
mundo, procure recebê-la e sentir em si os seus bene-

fícios! saúde: Cuidado com as quedas. dinheiro: tudo estará a 
correr pelo lado mais favorável. 
números da semana: 5, 15, 20, 28, 35, 39.

tOurO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa 
Poder. amor: Procure dar um pouco mais de atenção às 
crianças da sua família. Para você que é pai, o exemplo 
é a lição mais forte que o seu filho pode receber. Saúde: 

Evite gorduras na sua alimentação porque o colesterol tem ten-
dência a subir. dinheiro: a sua situação económica manter-se-á 
estável. números da semana: 19, 24, 26, 38, 39, 42.

gÉMEOs: Carta Dominante: 3 de Paus, que significa 
iniciativa. amor: não viva obcecado com a ideia de 
perder a pessoa que tem ao seu lado, aproveite an-
tes todos os momentos que tem para estar com o seu 

companheiro. a sua felicidade depende de si! saúde: não se des-
leixe e cuide de si. dinheiro: as suas economias estão a descer, 
tenha algum cuidado. números da semana: 3, 9, 15, 18, 27, 29.

caranguEJO: Carta dominante: 6 de ouros, que 
significa Generosidade. Amor: Esqueça um pouco o 
trabalho e dê mais atenção à sua família. Procure inten-
samente sentimentos sólidos e duradouros, espalhan-

do em seu redor alegria e bem-estar! saúde: Poderá andar muito 
tenso. dinheiro: Período positivo e atrativo, haverá uma subida do 
seu rendimento mensal. 
números da semana: 18, 25, 29, 33, 36, 39.

lEãO: Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa Di-
ficuldade. Amor: Está hipersensível. Procure não fazer 
julgamentos precipitados. seja imparcial! saúde: tente 
fazer uma alimentação mais equilibrada. dinheiro: não 

corra riscos desnecessários, seja prudente. 
números da semana: 1, 9, 11, 28, 31, 34.

virgEM: Carta dominante: rainha de Espadas, que 
significa Melancolia. Amor: A relação com os seus ami-
gos estará agora muito evidenciada. a verdadeira bele-
za não é visível aos olhos, pois está no coração! saúde: 

Poderá ter problemas de intestinos.  dinheiro: não seja pessimis-
ta e lute por atingir todos os seus objetivos.
números da semana: 8, 16, 33, 38, 42, 46.

balança: Carta dominante: rainha de Paus, que 
significa Poder Material. Amor: Passeie mais com os 
seus familiares. Não basta dar aos filhos a alimentação 
e educação. dê-lhes o seu exemplo de honestidade, 

trabalho e dignidade! saúde: Estabilidade física e espiritual. di-
nheiro: não é o momento ideal para grandes investimentos.
números da semana: 2, 4, 7, 12, 16, 17.

EscOrpiãO: Carta dominante: Cavaleiro de Copas, 
que significa Proposta Vantajosa. Amor: Um amigo irá 
declarar-lhe uma paixão por si. seja grato a deus que 
lhe dá tanta felicidade e procure espalhar a seu redor 

alegria e paz! saúde: Cuide melhor da sua alimentação. dinheiro: 
Pode ter uma nova proposta de trabalho. 
números da semana: 14, 26, 28, 31, 37, 42.

sagitáriO: Carta dominante: rainha de Copas, que 
significa Amiga Sincera. Amor: Partilhe os seus senti-
mentos e decisões com a pessoa que ama. seja pa-
ciente e compreensivo com as pessoas que vivem a seu 

lado! saúde: Com disciplina e controlo melhorará certamente. di-
nheiro: uma pessoa amiga vai precisar da sua ajuda.
números da semana: 13, 19, 24, 29, 35, 36.

capricórniO: Carta dominante: 10 de Espadas, que 
significa Dor. Amor: A sua sensualidade e beleza vão 
partir muitos corações. não crie fantasias, para que a 
sua consciência permaneça tranquila! saúde: vigie a 

sua alimentação. dinheiro: Esta é uma ótima altura para tentar re-
duzir os seus gastos. números da semana: 14, 27, 30, 34, 36, 38.

aquáriO: Carta dominante: Cavaleiro de ouros, que 
significa Pessoa Útil. Amor: Uma nova amizade ou 
uma relação mais séria poderá surgir. Enfrente a vida 
tal como ela se lhe apresenta, com as suas alegrias e 

tristezas. saúde: a sua emoção será a causa de alguns transtor-
nos físicos. Dinheiro: A vida profissional está em alta. Números da 
semana: 2, 25, 29, 30, 34, 42.

pEixEs: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa 
Concretização. amor: irá viver momentos escaldantes 
com a pessoa que ama. Comece o seu dia feliz, pense 
no bem! saúde: não coma demasiados doces. dinhei-

ro: não gaste mais do que as suas possibilidades. 
números da semana: 8, 26, 33, 54, 68, 76.

ANtóNIo PeDro coStA

A chamada “Declaração do Rivoli” foi a pe-
drada no charco relativamente ao proces-
so de descentralização administrativa que 

o Governo quer impor às autarquias portuguesas, 
com os autarcas de várias cores partidárias a lan-
çar o desafio de que é preciso suspender a lei que 
impõe 2021 como data limite para os municípios 
aceitaram o atual processo de descentralização de 
competências. Os eleitos locais denunciaram alto 
e em bom som que a lei apenas pretende a transfe-
rência pura e simples de tarefas que deixará muitos 
municípios desprotegidos, sem que esteja prevista 
a transferência de verbas adequadas para as autar-
quias passarem a fazer aquilo que o Governo não 
quer para si. Parece não haver neste processo do 
Ministro Eduardo Cabrita que foi quem iniciou este 
processo o devido respeito pela autonomia do po-
der local, por não se vislumbrar que as populações 
fiquem melhor servidas. José Manuel Bolieiro tem 
sido um dos autarcas que mais se tem empenhado 
na clarificação deste processo, apontando o bom 
exemplo das autonomias açoriana e madeirense e 
do próprio Poder Local português para demons-
trar que, em regime de descentralização política, 
os poderes regionais e locais tanto fizeram com 
tão pouco. No entanto o autarca de Ponta Delgada 
considera que o país precisa de mais descentrali-
zação, conferindo-se mais meios financeiros a es-
tes poderes regionais e locais, para ser progressivo 
e mais coeso cultural, social e economicamente, 
dado o altíssimo valor da descentralização no de-
senvolvimento integral e na coesão territorial em 
Portugal. Por outro lado, o entendimento de José 
Manuel Bolieiro vai mais longe e desafia o Go-
verno da República que a estratégia de descentra-
lização reformadora tem de ser ousada e incluir 
reformas no sistema eleitoral, para melhor cumprir 
o princípio democrático e da separação de pode-
res, bem como um novo estatuto de eleito local que 
responsabilize e dignifique o autarca. Os autarcas 
portugueses entendem que se trata de uma pseu-
do-descentralização, pois trata-se de uma lei que 
é um ataque ao municipalismo e aos autarcas. É 

A desCentrALizAção Que ninguém Quer
importante que seja clarificado o princípio da sepa-
ração de poderes, como fundamento do Estado de 
Direito Democrático, destacando-se o princípio da 
descentralização e o princípio da desconcentração 
administrativa, não se devendo confundir a centra-
lização com a descentralização.  No caso concreto 
dos Açores, este princípio da descentralização não 
pode ser confundindo com a política ou legislativa 
que existe relativamente às Regiões Autónomas, 
bem claro nos artigos 225º, 228º da Constituição, 
em contraponto com as autarquias locais referi-
das nos artigos, 235º, 288º. Por outro lado, é mui-
to importante que o princípio da descentralização 
não seja entendido num sentido meramente formal 
porque para o exercício da função administrativa é 
necessário que os respetivos órgãos sejam inves-
tidos pela lei de atribuições e competências que 
permitam efetivamente a aproximação da admi-
nistração relativamente às populações e que lhe 
sejam afetados os recursos humanos e financeiros 
necessários suficientes para que possam prosseguir 
aquelas atribuições e exercer aquelas competên-
cias. Aqui reside o busílis de toda esta questão, na 
medida em que é sobretudo aqui que a concentra-
ção legislativa do princípio da descentralização 
se tem revelado com mais dificuldade deficitária, 
porque sendo constitucionalmente garantida, não 
prevê a transferência adequada de recursos huma-
nos e financeiros para as autarquias locais. O Es-
tado, como pessoa de bem, tem o dever de prever 
que a transferência tem de ser acompanhada pelos 
meios indispensáveis, como em tempos defendeu o 
Primeiro-Ministro quando era o autarca de Lisboa. 
No entanto, importa referir que se há vantagens 
na descentralização administrativa, como a maior 
eficiência da administração; a sua maior democra-
ticidade, possibilitada pela proximidade das pes-
soas coletivas públicas em relação aos problemas 
concretos a resolver, também vislumbramos alguns 
inconvenientes, como a proliferação de centros de 
decisão, de patrimónios autónomos e de exigências 
de gestão financeira, bem como o alargamento do 
número de servidores públicos, muitos deles sem 
qualificações técnicas para o exercício de funções 
com apreciável nível de especialização.

vEnEZuEla: OpOsiçãO cancEla sEssãO parlaMEntar cOM rEcEiO dE viOlência
tal como aconteceu na semana passada, os deputados reuniram-se na sede do partido opositor 
ação democrática (ad) para irem todos juntos para o Palácio Federal legislativo, sede da assem-
bleia nacional. uma vez no local, os parlamentares avaliaram a hipótese de enviar uma comitiva 
ao interior do palácio, como aconteceu em 15 de janeiro, dia em que foram impedidos de entrar no 
edifício por grupos de civis armados. nesse dia, os grupos de civis, encarados pela oposição e por 
grupos de direitos humanos como unidades paramilitares, atacaram com paus e pedras a carrinha 
que transportava a comitiva de deputados, que também chegaram a relatar vários disparos.

A Dra. Dominique Anglade nasceu em Mon-
treal, filha de pais haitianos. Foi graduada pela 
Escola Politécnica e HEC Montreal). Trabalhou 
em várias empresas e é membro de vários  con-
selhos de administração de organismos comu-
nitários, antes de ser presidente de Montreal 
Internacional. Foi eleita a primeira vez e ocupa 
sempre  o posto atualmente, de deputado provin-
cial do distrito eleitoral de Saint-Henri-Sainte-
-Anne. Ela foi no último mandato liberal, mi-
nistra da economia, das ciências e da inovação, 
como também vice-primeira-ministra.
O Dr. Alexandre Cusson nasceu em Drummond-

ville e tem um mestrado em educação, perfil de 
administração escolar, como uma licenciatura 
em administração de negócios, perfil finanças. 
Foi diretor do colégio privado de Saint-Bernard 

o pArtido LiberAL do QuebeQue
pRoCuRa Novo Chefe

e entretanto foi membro de vários organismos 
como o Mundial das Culturas, do Centro de aju-
da voluntária, e o clube Rotary de Drummondvi-
lle. Foi eleito pela primeira vez como presidente 
da câmara de Drummondville, em 2013 e reelei-
to em 2017. Ele ocupou a presidência da União 
dos Municípios do Quebeque de 2017 até 2019.

Continuação da página 1
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pArALeLo 38: oLhA o pApAgAio

o céu exibia um bonito manto azul, a 
perder de vista. o metAr ( meteoro-
logical Aviation report) do Aeródromo 

de Santa cruz (lPSc) informava haver nesse 
destino uma visibilidade 9999, que em aviação 
significa 10 quilómetros, a máxima. 
Com vento quase nulo de 280 graus, ou vindo da 

direção oes-noroeste,  a mesma orientação da pista 
em uso, a 28 do aeródromo da Aerolezíria, benefi-
ciávamos de uma componente de vento de frente 
com apenas 5 nós. Controlados por Lisboa Militar, 
descolámos às 12 horas zulu. Em subida, fomos 
voltando ligeiramente à esquerda para corrigir-
mos pouco depois à direita e sobrevoámos Arruda 
dos vinhos, operando a aeronave a baixa altitude 
-1000 pés (300 metros) AGL (acima do nível do 
chão) - direcionados ao aeródromo de Santa Cruz, 
privilegiadamente ladeado por uma paradisíaca 
praia calcária. O aeródromo de Santa Cruz, o mais 
ocidental do continente europeu, localizado junto à 
costa oeste de Portugal, a cerca de 45 quilómetros 
de Lisboa, dispõe de uma pista de asfalto de 609 
metros de comprimento e sala de operações de voo 
devidamente equipada para, sempre que necessá-
rio, responder às necessidades operacionais dos 
pilotos. Tem ainda uma escola de voo, no Hangar 
2, com várias salas de aula, biblioteca e simulador 
de voo que proporcionam um confortável ambien-
te de estudo aos alunos-pilotos. Entre os colegas 
da aviação, fala-se muito neste aeródromo, tam-
bém por via das muito procuradas lulas fritas do 
seu restaurante, que é munido de uma esplanada 
com vista para a pista. Todavia, o que nos levou a 
ir lá almoçar foi a saborosa salada de polvo e, aci-
ma de tudo, como se compreende, o prazer de voar 
nessa tarde estival cheia de céus a pedirem asas. 
Chegados ao circuito do aeródromo de destino, 
deparámos com outras duas aeronaves, um Cessna 
172 e um Tecnam, que, por já lá estarem primeiro, 
detinham sobre nós a prioridade nas aterragens. E, 
como ditam as regras, voámos espaçados uns dos 
outros por forma a nos protegermos das esteiras de 
turbulência, ou da instabilidade gerada atrás da ae-
ronave à nossa frente pelos denominados vórtices 
de ponta da asa - o ar abaixo da asa escorre da re-
gião da ponta desta para cima, em direção à área de 
baixa pressão sobre a superfície alar, e gera vórtices 
na traseira alar provocando turbulência, às vezes 
severa, a quem voa imediatamente atrás da cauda 
de outra aeronave. Há que contar com o calor dos 
gases expelidos pelo tubo de escape que também 
são agentes de instabilidade para quem voa imedia-
tamente atrás de outra aeronave. Como nos encon-
trávamos todos na mesma frequência rádio, a do 
aeródromo de Santa Cruz, em 122,350 Mhz, ouvía-
mos as comunicações terra-ar, da torre para nós, e 
ar-ar, de umas para as outras aeronaves e, surpreen-
dentemente, alguém diz: “Chegou um papagaio!” 
A minha filha, então aluna-piloto, que me auxiliava 
na co-pilotagem da aeronave, um Jabiru SK, vol-
tou-se para mim com ar simultaneamente interro-
gativo e estupefacto, como quem, sem explicação, 
tenta descortinar o intuito da mensagem recebida. 
“Alexandra – adiantei-me –  será que esta gente nos 
está a chamar papagaios? Chegou um papagaio? ”  

É que nós fomos os últimos a chegar ao circuito! A 
minha co-piloto, calma e apaziguadora, tal como os 
céus que nos cercavam, respondeu-me que não po-
deria ser connosco. E responsavelmente adiantou: 
“Pai, vamos mas é concentrar-nos na aterragem, 
que é isso o que neste momento mais importa.” 
O nosso avião evolucionava atrás dos outros e, a 
dada altura, porque não sou gente de gostar de dei-
xar dúvidas “no ar”, cliquei no botão de emissão e 
perguntei na frequência a quem se estava a referir o 
piloto que anunciara que havia chegado um papa-
gaio. É que o último avião a chegar era o meu Ja-
biru e não o achava mesmo nada parecido com um 
papagaio - adiantei. Do ar, trezentos metros à frente 
do nariz da nossa aeronave, veio uma gargalhada 
bem puxada e uma resposta clarificadora: “Não me 

joão gAgo DA câmArA

estava a referir a si, comandante. Há, efetivamente, 
um papagaio de papel a ser voado por um energú-
meno que com ele estupidamente brinca na cabe-
ceira da pista 35, onde todos queremos aterrar.” 
Empalideci. “Alexandra, olha para baixo e verifica. 
Vês alguma coisa?” “Vejo, sim, pai. Está lá em bai-
xo um cromo que brinca com um papagaio de pa-
pel, precisamente na cabeceira da pista em uso … e 
o brinquedo voa alto” – respondeu-me Alexandra. 
O colega do Cessna pediu à torre que chamasse de 
imediato a polícia, que chegou ao local 15 minutos 
depois, deteve o indivíduo, e libertou-nos a pista 
onde seguidamente todos aterrámos. O alerta do 
comandante para o perigo eminente, esse ainda 
perdura na nossa memória, pelo menos na minha 
e da minha filha. Tanto que quando um de nós se 
apercebe da aproximação de alguém evitável, dis-
farçadamente previne o outro: “Olha o papagaio!”

turquia iMpEdE chiprE dE participar EM sEssãO dO dEsarMaMEntO
a Conferência do desarmamento, que inclui 65 países, é uma instância multilateral independente das nações 
unidas mas instalada na sede das nações unidas em genebra, apesar de não ser integrada por todos os Esta-
dos-membros da onu. os países podem, no entanto, participar nas sessões como observadores. Chipre, que 
não é membro da Conferência, pediu para participar na sessão, à semelhança de outros Estados. devido à opo-
sição da turquia, apenas foi recusado o pedido apresentado pela república de Chipre, um Estado-membro da 
união Europeia (uE). o representante turco explicou que, em ocasiões anteriores, o seu país não tem impedido 
a participação de Chipre na Conferência, limitando-se a exprimir um protesto escrito no final de cada sessão.
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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

8770 bl. langelier #212 
Em st-leonard, h1P3C6

tel.: 514.499.1624

4270 st-laurent #200
tel.: 514.985.2411

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaçãO
rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn
2615 Place Chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

4701 st-urbain, montreal
tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
FaMÍlias pOrtuguEsas

4031 de bullion, mtl, Qc
t.: 514-849-3808

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar

MiguEl
514.835.8405
FErnandO
514.944.5102

info@beiranova.ca

stEvEn Ou Élias
55 gince st-laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

4244 boul. st-laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

SeguroS
Doença grave

Invalidez | vida
PlANo PouPANçA

- reforma

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

tel.: 514.522.5175

JeS ReNovaTIoNS
JOsÉ silva

Companhia portuguesa
especializada em renovações.

OrçaMEntO gratuitO
rbQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDuArDo DIAS

inFOrME-sE nOs nOssOs
sErviçOs dE MOnuMEntOs 

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha, canalização
e muito mais...

EspEcialista EM
rEnOvaçõEs

ligEiras

- Investimentos - REER-CELI
Paulo F. gonçalves
tel.: 514 884.0522

AgênciAs funeráriAs

imóveis

eletricidAde

dentistA

contAbilistA importAdores

monumentos

notários

merceAriAs

pAdAriAs

renovAções restAurAntes

seguros / finAnceiros

ingrEdiEntEs: 
900 g lombos de bacalhau congela-
dos
300 g brócolos ao vapor
1 folha de louro
2 dentes de alho
100 g cebola
400 g preparado para sopa juliana
1 c. de chá sal
0,5 dl azeite; 0,5 dl vinho branco
qb salsa
1 limão 

ReCeITa do Chefe RIBeIRo
reCheio Com CAstAnhAs e CogumeLos

prEparaçãO:
1. Descongele o bacalhau por completo e preaqueça o forno a 180ºC. Cozinhe os 
brócolos ao vapor e reserve. 2. Coloque numa panela o bacalhau, a folha de louro, 
os dentes de alho e a cebola cortada ao meio, cubra tudo com água e leve ao lume 
até levantar fervura. 3. retire do lume, escorra os lombos de bacalhau, deixando-
-os arrefecer ligeiramente, e limpe-os de peles e espinhas, desfiando-os em lascas 
grandes. 4. Coloque o preparado para sopa juliana numa tigela, tempere com o sal 
e o azeite e mexa. 5. recorte 12 quadrados de papel vegetal e sobreponha-os 2 a 2, 
colocando no centro um pouco da mistura de legumes, brócolos cozinhados a vapor 
e lascas de bacalhau. 6. salpique com um pouco de vinho branco, embrulhe os pa-
pelotes e ate-os com fio de cozinha, levando ao forno durante 20 minutos.7. depois 
de cozinhados, abra os papelotes e salpique-os com um pouco de salsa picada e 
com o vidrado do limão em tiras muito finas. Sirva de imediato.

inFOrME-sE sObrE 
Os nOssOs 

prEçOs a partir 
dE 40$ 

pOr sEMana

merceAriAs

informe-se sobre os
nossos preços

a partir dE 6$
pOr sEMana

sErvindO EM pOrtuguês,
inglês E Francês

palavRa CRuzada

hOriZOntais
1. Pessoa anã, pequena. 4. Comida tipicamente japonesa. 8. a 
grande __ do ocidente foi uma crise religiosas que aconteceu na 
igreja Católica de 1378 e 1417. 9. sujas, porcas. 10. tecido usado 
para cobrir alguma coisa. 11. azeitona. 12. Em que há dolo (plural). 
14. som emitido por cães em sinal de ameaça. 16. natural ou ha-
bitante da grã-bretanha. 20. resultado indesejado após consumo 
de bebida alcoólica em excesso. 23. Contração da preposição “de” 
com o pronome “ele” (plural) 25. ___ nova, livro da série Crepúscu-
lo. 26. gentílico para quem nasceu nos Estados unidos, do inglês 
“yankee” (plural). 27. nome comum para alguns tipos de crustá-
ceos marinhos. 28. Conjução “deste modo, portanto”. 29. Espécie 
de lobo americano. 
vErticais
1. Conhecimento, idéia. 2. Pessoas ignorantes, inéptas. 3. tipo de 
cortada no voleibol. 4. Crânio, em inglês. 5. a Fifa vai escolher as 
___ da próxima Copa do mundo. 6. sem tempero, enjoativo. 7. “na 
___”: escondido, desfarçado. 13. número “um”, em inglês. 14. Esta-
do brasileiro cuja capital é boa vista. 15. Entrelaçamento entre fios 
ou cordas, a fim de uni-los. 17. ato de redigir. 18. Cobertuda de um 
imóvel, geralmente constituída por telhas. 19. tipo de barco gran-
de usado para transportar cargas pesadas ou veículos em curtas 
distâncias. 21. Peça do jogo de dominó que apresenta duas senas. 
22. advérbio “do lado de cá”.  24. Espaço, em inglês. 

t.: 514.668.6281

Guia do consumidor
O guia cOMErcial da cOMunidadE pOrtuguEsa EM MOntrEal,
uM EspaçO inFOrMativO para a vOssa EMprEsa tOdas as sEManas

inFOrME-sE sObrE Os 
nOssOs  prEçOs a

partir dE 40$ 
pOr sEMana
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†
eMpRegoS NeCRologIaeMpRegoS

pavÉ bOisbriand
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-uni”. 
Precisa-se também de uma pessoa para trabalhar no 
betão e finalização de piscina. 

nora: 450-628-5472

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

muito bom salário. 
patricia: 514-814-0362

companhia especializada em renovações de casa 
precisa de homens com ou sem experiência, trabalho 
durante todo o ano. 514-952-0004

pequenos anúncios
uMa eSColha CeRTa | Tel.: 514-299-1593

precisa-se de caixeiro para os sábados da meia-
noite às 14h30 ou outros turnos são disponíveis. 

Enviar o seu cv para janis@schwartzdeli.com
ou deixar o cv no 3895 boul. st-laurent.

eNCoNTRoS

precisa-se de uma senhora para fazer limpeza de 
uma casa com experiência, com carro e organizada. 
Fala um pouquinho de inglês, durante a semana a 
tempo inteiro.

450-434-3312

†

†

homem português de 65 anos 
procura senhora de 61-68 anos de 

idade. para uma boa relação séria e 
agradável.

quim: 514-968-5032

Maria ilda ricardO
Faleceu em repentigny, no 
dia 14 de janeiro de 2020, a 
sra. maria ilda ricardo, na-
tural de Fajã de Cima, são-
-miguel, açores com a idade 
de 76 anos.
deixa na dor seu esposo o 
Sr. João Garcia, suas filhas 
Cristina e Patricia, seus 
netos e netas, sua sobrinha 
teresina, seu primo john 
tavares (Paula), sua amiga de 
longa data a sra maria josé 
roque assim como outros 
restantes familiares e amigos.
serviços fúnebres:
yves légaré
1350, autoroute 13, laval
victor Marques, (514) 595-1500
o funeral teve lugar no dia 17 de janeiro após missa de 
corpo presente, pelas 11h, na igreja missão de nossa 
senhora de Fátima em laval, seguindo depois para o 
mausoléu du ruisseau em laval onde foi sepultada em 
cripta. a familia enlutada na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, vem por este meio agradecer a todos os 
que com a sua presença, palavras e gestos de amizade 
os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua 
vida. a todos o nosso sincero obrigado, bem-haja.

FlOrianO Martins
1933 – 2020

Faleceu em ste-Eustache, no 
dia 1 de janeiro de 2020, o se-
nhor Floriano martins com a ida-
de de 86 anos, natural da relva, 
são miguel, açores.
deixa na dor a sua esposa sil-
vana Duarte, seus filhos/as Ana 
maria (gilbert), Floriano jr., na-
tália (Claude), Floribelo (Caroli-
ne), normand (amélie), já fale-
cido roberto (line). seus netos 
isabelle, marc-olivier, Frederic, 
mathieu, samuel, Floriane, may-
-ann, Catherine, audrey. sua irmã laudalina assim 
como sobrinhos/as, cunhados/as, familiares e amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
2159, boul. st-Martin Este, laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
missa de corpo presente foi no 6 de janeiro de 2020 
na Capela do mausoléu st-martin às 17h e foi sepulta-
do no mausoléu st-martin. a família vem por este meio 
agradecer a todas a pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associem na dor. bem-haja.

† arMandO ManuEl
bulhõEs rOdriguEs

1964 - 2020

Faleceu em montreal, no dia 
18 de janeiro de 2020, o senhor 
armando manuel bulhões 
rodrigues com a idade de 55 
anos, natural da maia, são miguel, 
açores. deixa na dor a sua esposa 
noémia maria linhares do rego, 
sua filha Sally (Tony Ramos), 
seu filho Louis (Charisma Andal). 
seu neto liam simão ramos, 
sua mãe agostinha botelho, sua 
irmã margarida (josé Pereira), 
seu irmão josé luís (Carminda 
Câmara), assim como sobrinhos/as, familiares e amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
4231, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
o velório terá lugar hoje quarta-feira 22 de janeiro de 
2020 das 16h às 21h. missa de corpo presente terá lu-
gar quinta-feira 23 de janeiro de 2020 às 10h na igreja 
santa Cruz. será sepultado no cemitério notre-dame-
-des-neiges. renovam com profunda saudade a missa 
do sétimo dia que será a 24 de janeiro de 2020 às 18h 
na igreja santa Cruz. a família vem por este meio agra-
decer a todas a pessoas que se dignarem tomar parte 
nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer forma, se 
lhes associem na dor. bem-haja.

basiliO MOutinhO
1952 – 2020

Faleceu em montreal no dia 16 
de janeiro de 2020, o senhor 
basilio moutinho com a idade 
de 67 anos natural de boticas, 
Portugal. deixa na dor seus 
pais antónio (balbina), seus 
irmãos/ãs Suzy (Ralph Kroll), 
Carlos, Carol (jean) e ana, 
suas sobrinhas/o Stephanie, 
Catherine, Peter e isabel, fami-
liares e amigos.
serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
4231, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
missa de corpo presente teve lugar ontem, terça-feira 
às 10 horas na igreja santa Cruz. Foi sepultado no ce-
mitério notre-dame-des-neiges. renovam com profun-
da saudade a missa do sétimo dia que será hoje 22 de 
janeiro de 2020 às 18h na santa Cruz.
a família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fú-
nebres ou que de qualquer forma, se lhes associem na 
dor. bem-haja.

NeCRologIa

† JOãO dE JEsus gabriEl
1946 - 2020

Faleceu em montreal no dia 13 
de janeiro de 2020, o senhor 
joão de jesus gabriel com a 
idade de 73 anos natural de 
são bento, leiria, Portugal. 
deixa na dor sua esposa ma-
ria georgete ribas sucena, 
seus filhos Joaquim, Hélder, 
júlia e Carlos, onze netos, as-
sim como outros restantes fa-
miliares e amigos.

“Ficarás sempre nos
nossos corações”

serviços fúnebres:
alfred dallaire | MEMOria
1120, Jean talon Este, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
missa de corpo presente teve lugar sábado 18 de ja-
neiro de 2020 na igreja santa Cruz às 10h. a família 
vem por este meio agradecer a todas a pessoas que se 
dignaram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que 
de qualquer forma, se lhes associem na dor. bem-haja.

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

experiência. 514-843-6668
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sALão do AutomóveL de montreAL...
Já visitou? os CArros esperAm por si...

carros, muitos 
carros de to-
das as cores e 

categorias estão desde 
do dia 17 de janeiro e isto até ao 26 
expostos  no Palácio dos congres-
sos em montreal. 
E, como de máquinas se tratam eu 

e o meu amigo Sylvio Martins, lá 
estivemos cedo, muito cedo, nesta 
manhã fria de quinta feira numa pri-
meira para a imprensa para de bem 
perto podermos analisar e fotografar 
as última sobre o mundo automóvel. 
Lindos, lindos eles ali estão para to-
dos os gostos, para todo o género de 
sensações e sobretudo para todas as 
bolsas. Logo a seguir, das boas-vin-
das dadas pelo presidente do salão 
Sr. François Boivert no quiosque da 
Ford, imediatamente nos pusemos a 
trabalhar, percorrendo toda esta vasta 
área ocupada pela primeira vez com 
um terço da sua capacidade com os 
novos e sofisticados carros eléctricos. 
Mas deixe-me dizer-lhe caro leitor 
o porquê e as vantagens de uma vi-
sita a este certame: em primeiro ele 
representará para si uma formidável 
hipótese de poder comparar e daí ti-
rar vantagem sobre todos os carros 
comercializados no Canadá, aprovei-
tando ao mesmo tempo de descobrir 
as mais recentes novidades, novida-
des essas, numa maioria que apare-

cerão no mercado dentro de algumas 
semanas e as quais poderão  ter uma 
grande influência na sua escolha no 

momento da sua compra. E... como 
estamos na FORD, porque não vos 
apresentar este MUSTANG MACH-
-E 2021 que veio ao mundo do auto-
móvel em novembro passado, 100% 
eléctrico, com uma potência variada 
entre 255 a 459 cv e uma  autonomia 
de 336 a 480 km isto os dados divul-
gados pelo construtor. Gostámos da 
sua linha, elegante, desportiva para 
um utilitário, espaçoso no seu inte-
rior e dotado de todos os requisitos da 
nova era dos eléctricos .
Mas não é efetivamente o único , 

pois as linhas aerodinâmicas deste 
HYUNDAI 45 Concept vieram-me 
remexer o interior! Que audácia!!! 
Segundo o seu construtor Coreano a 
sua carroçaria ligeira inspirada dos 
aviões dos anos vinte e o 45 fazendo 

referência ao nível de inclinação das 
partes dianteiras e traseiras da viatura, 
são uma verdadeira obra de arte. Os 
Magos ou as Jantes se preferir mos-
tram-nos até que ponto o seu idealiza-
dor conseguiu dentro do desenho e do 
estilo, um equilíbrio remarcante  dos 
carros ELÉTRICOS desta nova epo-
ca. Caso curioso a HYUNDAI, não 
revelou os detalhes técnicos do carro.
Na Zona Elétrica, esta situada no ní-

vel 7 poderá admirar entre outros, os 
BMW, Mini, Chevrolet, Ford, Hyun-
dai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Subaru, 
Toyota, Volkswagen e Karma. 
Mas o meu leitor poderá fazer um 

teste nas ruas de Montreal e isto a 

convite da CAA-Quebec dos mais 
variados elétricos tais como BMW 
i3, Chevrolet Bolt EV, Hyundai loniq 
elétrico, Hyundai Kona elétrico, Kia 

Soul EV, Nissan Leaf e Volkswagen 
E-Golf e ainda o dotado de pilhas a 
combustível e a Hidrogenio o Toyota 
Mirai e os Hibridos Recargáveis Mit-
subishi Outlander PHEV e o Toyota 
Prius Prime.
Ainda mais, muitos mais carros que 

tiveram a sua primeira em Montreal, 
tais como os apresentados pela BMW, 
Buick, Chevrolet, Ford, Genesis, 
Hyundai, etc. Mas, para os amadores 
de sensações fortes, para os jovens e 
mais avançados na idade mas onde a 
paixão ainda é iminente, apresento-
-vos o novo CHEVROLET COR-
VETTE 2020, digno das mais belas e 
super viaturas do planeta... dotado de 

um motor central V8 atmosférico de 
6,2 litros e de umas linhas bem aero-
dinâmicas espetaculares o novo Cor-
vette produz 490 cv ou 495 se ado-

tarmos o sistema de escape sport. Um 
carro exótico, desportivo e a um pre-
ço verdadeiramente acessível...quan-
do digo acessível bem dentro dos ses-
senta e poucos mil dólares! Um  carro 
a ser visto inevitavelmente .
Depois e continuando a nossa visi-

ta convidamo-vos a uma outra no-
vidade do Salão  a “EXPOSE TON 
CHAR”... uma forma bem única dos 
proprietários de carros modificados, 
de apresentarem as suas  obras de arte 
sobre rodas. Esta zona Expose Ton 
Char, contém dez carros  que serão 
julgados pelo público e submetidos a 
um concurso votado no site expose-
tonchar.ca e isto entre 150 carros ins-
critos em todo o Québec. Outro local 
de encontro serão os “CLÁSSICOS” 
e mais uma novidade “LA BOITE 
NOIR” uma zona que não pode de 
forma alguma lhe escapar! Porquê? 
Aqui amigo poderá sonhar ou quem 
sabe as possibilidades adquirir os 
mais sofisticados bólides! Deixe-me 
apresentar-lhe o primeiro McLAREN 
SENNA, um carro para pista mas que 
pode circular também pelas ruas e 
estradas públicas. O seu nome presta 

hélDer DIAS

tad MantÉM JOgO à pOrta FEchada na luZ E bEnFica rEcOrrE
Fonte oficial do Benfica confirmou hoje à Lusa que vai recorrer para o Tribunal Central 
e administrativo do sul da decisão de segunda instância tomada na segunda-feira, sus-
pendendo a pena de um jogo à porta fechada e de uma multa de 11.475 euros impostos 
ao Benfica. Este castigo foi imposto pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Por-
tuguesa de Futebol (FPF), pelo comportamento dos adeptos ‘encarnados’ na visita ao 
Estoril Praia, em 21 de abril de 2018, “traduzido no arremesso de algumas tochas para o 
terreno de jogo” aquando dos golos das ‘águias’, que venceram por 2-1.
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Le journaL “La Voix du portugaL”, édition du mercredi, Le 22 janVier 2020 | Le journaL encore pLus attrayant que jamais !

 p J v E d
1-liverpool 64 22 21 1 0
2-man. City 48 23 15 3 5
3-leicester City 45 23 14 3 6
4-Chelsea 39 23 12 3 8
5-man. united 34 23 9 7 7
6-Wolverhampton 34 23 8 10 5
7-Sheffield United 33 23 8 9 6
8-tottenham 31 23 8 7 8
9-Crystal Palace 30 23 7 9 7
10-arsenal 29 23 6 11 6
11-Everton 29 23 8 5 10
12-newcastle 29 23 8 5 10
13-southampton 28 23 8 4 11
14-burnley 27 23 8 3 12
15-b&h albion 25 23 6 7 10
16-West Ham 23 22 6 5 11
17-Watford 23 23 5 8 10
18-aston villa 22 23 6 4 13
19-bournemouth 20 23 5 5 13
20-norwich City 17 23 4 5 14

Inglaterra
PremIer league

ClaSSIfICaÇão do pRINCIpaIS CaMpeoNaToS

 p J v E d
1-Juventus 51 20 16 3 1
2-internazionale 47 20 14 5 1
3-lazio 45 19 14 3 2
4-roma 38 20 11 5 4
5-atalanta 35 20 10 5 5
6-Cagliari 30 20 8 6 6
7-milan 28 20 8 4 8
8-Parma 28 20 8 4 8
9-torino 27 20 8 3 9
10-hellas verona 26 19 7 5 7
11-Fiorentina 24 20 6 6 8
12-bologna 24 20 6 6 8
13-udinese 24 20 7 3 10
14-napoli 24 20 6 6 8
15-sassuolo 22 20 6 4 10
16-sampdoria 19 20 5 4 11
17-lecce 16 20 3 7 10
18-brescia 15 20 4 3 13
19-sPal 2013 15 20 4 3 13
20-genoa 14 20 3 5 12

 p J v E d
1-paris sg 49 20 16 1 3
2-marseille 41 20 12 5 3
3-rennes 36 20 11 3 6
4-nantes 32 20 10 2 8
5-lille 31 20 9 4 7
6-montpellier 30 20 8 6 6
7-lyon 29 20 8 5 7
8-stade de reims 29 20 7 8 5
9-monaco 29 20 8 5 7
10-angers 29 20 8 5 7
11-nice 28 20 8 4 8
12-strasbourg 27 20 8 3 9
13-bordeaux 26 20 7 5 8
14-brest 25 20 6 7 7
15-saint-étienne 25 20 7 4 9
16-dijon 21 20 5 6 9
17-metz 20 20 4 8 8
18-amiens 18 20 4 6 10
19-nimes 15 20 3 6 11
20-toulouse 12 20 3 3 14

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p J v E d
1-barcelona 43 20 13 4 3
2-real madrid 43 20 12 7 1
3-atlético madrid 35 20 9 8 3
4-sevilla 35 20 10 5 5
5-getafe 33 20 9 6 5
6-real sociedad 31 20 9 4 7
7-valencia 31 20 8 7 5
8-athletic 30 20 7 9 4
9-villarreal 28 20 8 4 8
10-granada 27 20 8 3 9
11-real betis 27 20 7 6 7
12-levante 26 20 8 2 10
13-osasuna 25 20 5 10 5
14-alavés 23 20 6 5 9
15-valladolid 22 20 4 10 6
16-Eibar 22 20 6 4 10
17-mallorca 18 20 5 3 12
18-Celta de vigo 16 20 3 7 10
19-leganés 14 20 3 5 12
20-Espanyol 14 20 3 5 12

eSPanha
lIga BBVa

 p J v E d
1-1º de agosto 37 15 12 1 2
2-Petro de luanda 36 15 11 3 1
3-rec. libolo 27 15 8 3 4
4-ac. lobito 25 14 7 4 3
5-desp. huíla 23 15 6 5 4
6-bravos do maquis 22 15 6 4 5
7-interclube 20 15 5 5 5
8-s. Esperança 20 15 5 5 5
9-sp. Cabinda 17 15 4 5 6
10-W. Benguela 16 15 3 7 5
11-C. Cubango 15 15 3 6 6
12-F. huambo 14 15 3 5 7
13-r. da Caála 12 15 3 3 9
14-P. sambizanga 11 15 3 2 10
15-santa rita 9 15 1 6 8
16-1º Maio Benguela 0 0 0 0 0

lIga do angola

homenagem ao desaparecido, mas le-
gendário piloto brasileiro Ayrton Sen-
na, o mágico o homem sem medo, o 
programado para vencer, entre outras 
palavras “o meu ídolo”. Triplo Cam-
peão do Mundo da Formula 1 com 
a equipa McLAREN. Montado em 
posição central, o V8 biturbo de 4,0 
litros os quais produzem 789cv (800 
PS), permitindo a SENNA de acele-
rar de 0 a 100 km em apenas 2,8 se-
gundos e atingir uma velocidade de 
340 km/h. Somente foram construí-

dos 500 carros em 2019. 
O seu preço?... 1.8 milhões de dó-

lares canadianos. Depois ainda po-
derá sonhar mais alto... e o PAGA-
NI HUAYRA ROADSTER é uma 
verdadeira obra de arte sobre rodas... 
uma máquina toda ela composta de 
fibra de carbono, uma estrutura em 
titánico e os componentes mecânicos 
em alumínio o construtor usou todos 
os métodos para construir o carro o 
mais ligeiro possível. A PAGANI 
tem um motor V12, biturbo de 6,0 
litros, construído a mão e forneci-
do pela MERCEDES AMG. Liberta 
753cv (764 PS) a sua aceleração de 
0 a 100km/h em três segundos, pode 
atingir uma velocidade de 360 km/h. 
Somente uma centena serão fabri-
cados ao correr dos anos. A última 
edição a ROADSTER BC tem um 

impressionante preço de 4.3 milhões 
de dólares canadianos... sonha autor 
destas linhas... sonha!
Visitámos vários stands, todos eles 

têm algo que nos salta à vista no 
mundo do automóvel... é verdade im-
possível de dizer sim a tudo mas... a 
(velha menina da estrada, como diz 
o italiano Jimmy) o ALFA ROMÉO 
4C, a GIULIA ou o STELVIO, pren-
dem- nos por vários minutos, para 
uma reflexão, pela forma conserva-
dora das suas linhas aerodinâmicas. 

E que dizer dos ASTON MARTIN  
e dos JAGUAR e porque não dos 
AUDI? como exemplo o AUDI A5, 
com três tipos de corpos; Cabriolet, 
Coupé ou Hatchback, com integral 
e um motor popular de 4 cilindros, 
2.0 litros/248cv. Mas... a SUBARU 
IMPREZA, Berline ou Hatchback, 
dotada de sistema integral, um motor 
H4 2,0 litros e os seus 152 cv, e um 
consumo na cidade de 8,3 litros e nas 
auto estradas de 6,4 litros /100Km é 
efetivamente um dos utilitários mais 
baratos no mercado canadiano, me-
nos de vinte mil dólares!
Depois, com o passar das horas en-

contramos dois amigos que vinham 
anunciar uma primeira no Salão: Ja-
cques Deshaies, jornalista e promotor 
da COUPE MICRA e o promotor do 
Grande Prémio do Canadá, Sr. Fran-

cois Dumontier, os quais no espaço 
da NISSAN anunciavam a participa-
ção dos MICRA -NISSAN este ano 
no G.P. Do Canadá a realizar-se a 14 
de junho na série MICRA COUPE.
Sabemos até que ponto este evento 

tem lugar nos amadores de corridas 
daí nos apressarmos a dar a boa nova.
Comecei esta crónica... CARROS, 

CARROS há muitos... convido-o a 

si, caro leitor, a fazer a sua visita ao 
PALÁCIO DO COMÉRCIO, aqui 
em MONTREAL até ao dia 26 de 
janeiro, e quem sabe, sair de lá com 
um novo (BRINQUEDO) que tanto 
prazer lhe vai dar nas estradas cana-
dianas e não só. A Voz De Portugal 
deseja-lhe... Um bom Salão do Auto-
móvel 2020.

pOrtugal vOlta a pErdEr E Está FOra da luta pElas MEdalhas nO EurO’2020
A Eslovénia colocou, esta terça-feira, ponto final no sonho da seleção portuguesa em lutar pelas medalhas 
no Campeonato da Europa de 2020 em andebol, ao vencer por 29-24, em partida disputada na malmo are-
na, na suécia. a equipa das quinas assinou uma primeira parte de alta intensidade e chegou ao intervalo com 

uma desvantagem de apenas um golo, fazendo trespassar a ideia de que seria possível carimbar a reviravolta. no entanto, 
o rendimento luso caiu drasticamente no segundo tempo, tendo acabado por marcar apenas nove golos e sofrido 15, em 
parte graças a uma grande exibição de alfredo Quintana. ao cabo de três jornadas, os homens orientados por Paulo Pe-
reira somam apenas dois pontos, menos quatro do que Eslovénia e noruega, que agora partilham a liderança do grupo 2.
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Jornal a voz de portugal, edição da quarta-feira 22 de Janeiro de 2020 | o seu Jornal ainda Mais atraente do que nunca!

  P J V E D GM GS

1-Benfica	 48	 17	 16	 0	 1	 42	 6
2-FC	Porto	 41	 17	 13	 2	 2	 35	 11
3-FC	Famalicão	 31	 17	 9	 4	 4	 31	 26
4-Sporting	 29	 17	 9	 2	 6	 28	 20
5-SC	Braga	 27	 17	 8	 3	 6	 27	 20
6-V.	Guimarães	 25	 17	 6	 7	 4	 25	 18
7-Rio	Ave	 25	 17	 7	 4	 6	 20	 17
8-Gil	Vicente	 22	 17	 5	 7	 5	 17	 17
9-V.	Setúbal	 22	 17	 5	 7	 5	 10	 16
10-CD	Tondela	 20	 17	 5	 5	 7	 17	 21
11-Marítimo	 20	 17	 4	 8	 5	 17	 24
12-Boavista	 19	 17	 4	 7	 6	 13	 17
13-Moreirense	 18	 17	 4	 6	 7	 21	 25
14-Santa	Clara	 17	 17	 4	 5	 8	 11	 20
15-P.	Ferreira	 16	 17	 4	 4	 9	 11	 22
16-Belenenses Sad	15	 17	 4	 3	 10	 12	 31
17-Portimonense	14	 17	 2	 8	 7	 12	 24
18-CD	Aves	 9	 17	 3	 0	 14	 19	 33

  PTS  J  V E D GM   GS

17/01 FC Porto 1-2 sC braga
  sporting 0-2 Benfica
18/01 v. guimarães 1-0 santa Clara
  Cd aves 3-0 Portimonense
  Cd tondela 1-1 moreirense
  belenenses sad 0-1 setúbal
19/01 P. Ferreira 0-0 gil vicente
  FC Famalicão 1-1 marítimo
  rio ave 2-0 boavista

17ª Jornada
18/01 Estoril Praia 1-0 académica oaF
  ud oliveirense 1-1 Feirense
  FC Porto b 2-1 Benfica B
  leixões 0-2 Cd mafra
19/01 Farense 0-0 sC Covilhã
  académico de viseu 0-0 gd Chaves
  Cd Cova Piedade 3-1 nacional
  Casa Pia 2-2 varzim
  vilafranquense 1-1 FC Penafiel

26/01 Cd tondela 10:00 v. setúbal
  FC Famalicão 10:00 santa Clara
  belenenses sad 10:00 Portimonense
  Paços de Ferreira 12:30 Benfica
  Cd aves 15:00 boavista
29/01 moreirense 15:15 sC braga
  sporting 15:15 marítimo
  v. guimarães 15:15 rio ave
  FC Porto 15:15 gil vicente

  P J V E D GM GS

18ª Jornada
26/01 gd Chaves 6:15 nacional
  Cd Cova Piedade 6:15 Cd mafra
  Casa Pia 10:00 Farense
  académico de viseu 10:00 FC Penafiel
  FC Porto b 10:00 sC CovilhãPorto
  leixões 10:00 académica oaF
  vilafranquense 12:15 Feirense
  ud oliveirense 12:15 varzim
27/01 Estoril Praia 14:45 Benfica B

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

meiAs-FinAis

14/01/2020 FC Porto 2-1 varzim
  Benfica 3-2 rio ave
15/01/2020 Paços de Ferreira 0-1 FC Famalicão
16/01/2020 académico de viseu 1-0 Canelas 2010

tAçA de portugAL
quartOs-dE-Final

21/01/2020   sC braga  14:45  sporting
22/01/2020   v. guimarães  14:45  FC Porto

17ª	JORNADA 18ª	JORNADA

MelhoR MaRCadoR
JOgadOr J g
1-Pizzi [Benfica] 17 12
2-Carlos Vinícius [Benfica] 15 10
3-Paulinho [SC Braga] 14   9
4-Bruno Fernandes [Sporting] 16   8
5-Anderson Oliveira [FC Famalicão] 16   7
5-Zé Luís [FC Porto] 12   7
5-Sandro Lima [Gil Vicente] 17   7

MelhoR MaRCadoR
JOgadOr J g
1-Leonardo Ruiz [Varzim] 13 10
1-André Luís [GD Chaves] 17 10
3-Roberto [Estoril Praia] 17   9

ChiChArito rumA à mLs
chicharito é reforço do lA galaxy, 

anunciou o emblema 
norte-americano.

O avançado de 31 anos deixa 
o Sevilha, clube ao qual che-
gou no arranque desta tempo-
rada. O internacional mexica-
no marcou três golos em 15 
partidas ao serviço da equipa 

de Lopetegui. Chicharito substituiu assim Ibra-
himovic, que saiu para o AC Mi-
lan, no ataque da formação de Los 
Angeles.
Javier Hernández conta com pas-

sagens por Chivas, Manchester 
United, Real Madrid, Bayer Le-
verkusen e West Ham, além dos 
andaluzes.

sporting AgrAvA pior série de
Jogos grAndes sem venCer nA LigA

é preciso recuar a 28 de agosto de 2016 
para ver a última vitória do Sporting 
nos jogos grandes a contar para o cam-

peonato. em Alvalade, com jorge jesus ao 
leme, os leões venceram o Fc Porto por 2-1. 
Slimani e gelson deram a volta ao golo de Fe-
lipe.
Só um nome resta 

dessa equipa, o uru-
guaio Sebastián Coa-
tes. Muito mudou no 
plantel em três anos e 
meio e ninguém sabe 
o que é vencer um 
clássico ou um dérbi 
pelo Sporting na Liga 
desde então.
A partir de novembro 

desse ano, construiu-
-se a pior sequência 
sem vitórias em jo-
gos frente aos azuis e 
brancos e ao Benfica 
na prova. A derrota de 
sexta-feira no dérbi agravou a série, que é agora 
de 13 inéditos duelos consecutivos sem somar 
os três pontos. Nestes, seis deram empate, sete 
derrota. Nos últimos quatro, o Sporting não con-
seguiu mesmo pontuar ante águias e dragões. A 
última vez que somou foi no nulo na receção ao 
FC Porto, há cerca de um ano.

História nunca vista para os lados de Alvalade, 
mas na qual as últimas décadas ilustram a perda 
de domínio e supremacia nos confrontos diretos 
com os principais adversários na luta pelo topo. 
Desde a criação da Liga, na década de 30 do sé-
culo passado, até 1975, nunca o Sporting teve 
uma série superior a seis jogos grandes sem ven-
cer no principal campeonato, algo que aconte-
ceu entre as épocas 1954/1955 e 1963/1964. Os 

dados foram confirmados pelo Maisfutebol em 
cada uma das épocas oficiais da Liga.
O pior vem no passado mais recente, a partir 

de meados da década de 70. Além do recorde 
em vigor, que pode findar ou ser agravado de 
forma nunca antes vista ainda em 2019/2020, o 
Sporting registou as sete piores sequências desde 

então. Houve ainda, de 1979/1980 a 1981/1982, 
uma igual série de seis jogos que igualou o regis-
tado nas décadas de 50 e 60.
AS PIoreS SérIeS Do SPortINg Sem
veNcer jogoS grANDeS NA lIgA:
13 jogos seguidos: em vigor desde 2016/2017.
11 jogos seguidos (duas vezes): de 1976/1977 a 

1979/1980; de 1989/1990 a 1991/1992.
8 jogos seguidos (uma vez): de 2011/2012 a 

2013/2014
7 jogos seguidos (três vezes): de 1982/1983 

a 1984/1985; de 1992/1993 a 1993/1994; de 
2009/2010 a 2011/2012.
A AtuAl SérIe De jogoS grANDeS,
recorDe NegAtIvo Do SPortINg:
11 novembro 2016: Benfica 2-1 Sporting
4 fevereiro 2017: FC Porto 2-1 Sporting
22 abril 2017: Sporting 1-1 Benfica
1 outubro 2017: Sporting 0-0 FC Porto
3 janeiro 2018: Benfica 1-1 Sporting
2 março 2018: FC Porto 2-1 Sporting
5 maio 2018: Sporting 0-0 Benfica
25 agosto 2018: Benfica 1-1 Sporting
12 janeiro 2019: Sporting 0-0 FC Porto
3 fevereiro 2019: Sporting 2-4 Benfica
18 maio 2019: FC Porto 2-1 Sporting
5 janeiro 2020: Sporting 1-2 FC Porto
17 janeiro 2020: Sporting 0-2 Benfica

silas: «O brunO FErnandEs MErEcE ExpEriMEntar a prEMiEr lEaguE»
[Bruno Fernandes vai jogar frente ao Sp. Braga, na terça-feira?] «Não sei, à partida penso que sim. Vou preparar o 
jogo com o Bruno, mas daqui até lá não sei o que pode acontecer. «Na eventualidade de não termos o Bruno temos de 
procurar outras dinâmicas. há 17 equipas em Portugal que não têm o bruno e procuram outras dinâmicas. se ele sair 
perderemos umas coisas e ganharemos outras.» o bruno faz coisas por dois ou três jogadores, preferia que não saísse, 
mas temos de perceber o contexto e a ambição do jogador. tem-se falado muito da Premier league, todos gostariam de 
jogar lá, é um sonho para qualquer jogador. é difícil dizermos ao bruno para não ir para a Premier league. Ele merece 
experimentar a Premier league, se ele é dos melhores jogadores tem de jogar nos melhores campeonato.


