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Um AnO dE
GrAndES mUdAnÇAS

O ano findou 
e os últimos 

dias de 2015 fo-
ram vividos a um 

ritmo acelerado, como se fossem 
os últimos dias do mundo. Foi um 
ano difícil, em que assistimos à 
mudança inesperada do Governo 
da República, e em que as dificul-
dades e os sacrifícios não se foram 
embora, pois a crise financeira e 
económica que nos assolam conti-
nuaram, com todas as suas devas-
tadoras consequências. 
O Primeiro-Ministro António Cos-

ta veio trazer-nos, qual “pai natal” 
um saco de boas novas, dando-nos a 
esperança que este ano de 2016 não 
será um ano tão difícil como foram 
todos estes anos, frisando que os 
portugueses podem contar com a de-
terminação do Governo no presente 
momento e até os que emigraram po-
dem voltar para a sua terra.
Tratou-se de uma mensagem recon-

fortante para todos nós e assim po-
deríamos estar todos descansados, 
porque pela parte do Governo há a 
garantia que Portugal entrou numa 
nova fase e as nuvens negras estão 
a dissipar-se do horizonte e que “vai 
começar a registar-se o aumento do 
poder de compra das famílias em 
2016.
Cada um de nós interroga-se se tudo 

isto será concretizado, já que estamos 
como os gatos escaldados apenas 
com água fria, visto que as famílias 
irá recuperar o poder de compra, os 
trabalhadores e as empresas supera-
rão as dificuldades e o incentivo ao 
investimento económico irá gerar ri-
queza e emprego.
Foi, sem dúvida, uma mensagem 

de esperança e confiança num futuro 
melhor. Na primeira mensagem de 
Natal enquanto primeiro-ministro, 
António Costa fala-nos de uma mu-
dança que permitirá virar a página 
da austeridade e colocar Portugal no 
caminho do crescimento. “Uma mu-
dança que permite quebrar o ciclo de 
empobrecimento e que devolve a es-
perança num futuro melhor”, acres-
centando que os primeiros passos já 
foram dados, com as medidas de de-
volução de rendimentos às famílias. 
De acordo com o Primeiro Ministro, 
Portugal apenas poderá preparar-se 
e vencer os desafios do Século XXI 
com mais crescimento, melhor em-
prego e maior igualdade. Um triplo 
desígnio em que estamos totalmente 
empenhados e para o qual contamos 
com a união, solidariedade e mobili-
zação de todos os portugueses. 

Será um tempo novo várias vezes 
repetido na sua mensagem e onde 
acrescenta que como ficou provado 
pelos acontecimentos recentes na 
nossa democracia, temos confiança 
que, pelo diálogo, pela transparên-
cia e pelo compromisso, atingiremos 
uma plataforma comum que dê res-
posta às necessidades do país, com 
vista ao relançamento da economia e 
à geração de emprego. 
António Costa promete empenho 

em criar condições para que possam 
querer regressar a Portugal todos os 
que se viram forçados a emigrar nos 
últimos anos por falta de oportunida-
des, pois só assim poderemos ter um 
país mais desenvolvido.
Na mesma ocasião o líder do “maior 

partido da Oposição” e Chefe do 
Governo, também garantiu a conso-
lidação das contas públicas, objetivo 
que o seu Governo prosseguirá atra-
vés da trajetória de redução do défice 
orçamental e da dívida pública. 
Naquela mensagem de Natal, An-

tónio Costa adiantou-nos que o ob-
jetivo é garantir que todos sentirão 
a melhoria das condições de vida e 
com este propósito, o Governo vai 
prosseguir as políticas ativas de em-
prego para dar as oportunidades que 
os nossos jovens, e aqueles que es-
tão há mais tempo no desemprego, 
merecem. A redução do desemprego 
será um firme compromisso do Go-
verno para 2016.
Este ano, depois do colapso do 

BES, com erros de gestão, de irregu-
laridades, daquele que era considera-
do o imperador Ricardo Salgado, foi 
a vez do BANIF ruir e aqui, muitas 
são as interrogações que se colocam, 
face ao inesperado do montante que 
os contribuintes têm de pagar para 
salvar o banco insular. Quantas pou-
panças se evaporaram em segundos. 
Depois também veio a grande bom-
ba da soltura de José Sócrates, e as 
suas entrevistas que só ele bastaria 
para abalar o país, como veio a acon-
tecer, o drama dos refugiados para 
já não falar nos atentados de Paris, 
como grandes acontecimentos que 
buliram com a forma como nós ve-
mos o mundo nestes últimos tempos.
Por último e a nível dos Açores, 

enfatizo a liberalização das ligações 
aéreas que veio permitir um enor-
me aumento de passageiros para os 
Açores, sobretudo para S. Miguel e 
que veio dar outro ânimo ao setor do 
turismo e restauração com as chama-
das low cost. Com tudo isto, estamos 
esperançados com o reacender da 
esperança no seio das famílias, com 
a solidariedade de todos, sobretudo 
com medidas governamentais pro-
metidas. Ficamos todos expectantes.

AntóniO
PedrO COstA

acosta@avozdEPortugal.coM
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MAnuel de 
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editOriAl

ECOnOmIA dA mAntA CUrtA
tApA-SE dE Um LAdO, dEStApA-SE dO OUtrO

O diretório dos países ri-
cos, que aspiram a gover-

nar o mundo, sem qualquer 
legitimidade menosprezando 

a oNu e segundo as regras de uma globali-
zação económica, inspirada pelo neolibera-
lismo que , como se tem visto aproveita aos 
países ricos... Não é uma surpresa para nin-
guém.
Os americanos pensaram  em medidas prote-

cionistas, como a União Europeia, mas a China 
argumenta e com razão, que quem lhes ensinou 
e pressionou quanto à obediência das regras do 
mercado livre foram os ocidentais. E retaliar a 
China à qual os grandes países do Ocidente tan-
to gostam de vender os produtos simples e mais 
sofisticados da sua tecnologia de ponta e que é 
o maior detentor atual dos títulos do Tesouro 
americano, não é a mesma coisa que proteger 
as suas fronteiras.
 A China é um colosso e a atitude mais prag-

mática do Ocidente e do Canada é habituar-se a 
conviver com ela e com as consequências, que 
resultam dos baixos preços que a China oferece 
no mercado global, em virtude dos baixos salá-
rios que continuam a praticar.
 Os Governos em todo o mundo e em parti-

cular em Portugal continuam a colocar as suas 
finanças públicas em risco para salvar o siste-

ma financeiro, mas a tarefa pode ainda estar por 
concluir, de acordo com a postura do Fundo 
Monetário Internacional. O FMI assinala que, 
no setor bancário os riscos agravaram-se du-
rante o último ano e avisa os governos de que 
podem ver-se obrigados a recapitalizar algumas 
instituições bancárias. Ou seja, os Estados endi-
vidaram-se para salvar os bancos.
eleiÇÃO PArA Presidente
da RePÚBLiCa PoRTuGueSa
As luzes na República Portuguesa falharam, 

porque não existe gente perfeita. O princípio 
republicano é o de que nem o nascimento nem 
a classe social devem vedar alguém de eleger 
e ser temporariamente eleito. Isto é uma coisa 

boa e uma coisa simples, porque a democracia 
é melhor do que a ditadura.
Os candidatos têm muitos temas até ao dia 24 

de Janeiro, perante os quais deverão pronun-
ciar-se sobre um Portugal melhor para todos: 
justiça, lóbis poderosos, Direito Internacional 
como fator essencial de paz e na hora da verda-
de respeito da Constituição portuguesa.
o Presidente da Républica, representa um 

passo em frente no projeto político do Go-
verno de Portugal, coabitando com as vinhas 
e hortas no país real, para ajudar atenuar 
uma crise a olho nu de quem passa na estra-
da...Porque sem governar pode dar um claro 
sinal forte e credível.
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PRodutoRa
RoSa VeloSa
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Rádio
  PoRtugalíssimo

nOItE dE SãO SILvEStrE

A noite de São Silvestre 
e a (passagem do ano)

noite de ano  de 31 ou 1 de 
janeiro no folclore portu-

guês está associada em uma lenda popular, 
segundo esta lenda a Virgem Maria estaria 
muito triste contemplando o oceano atlân-
tico, quando se aproximou de São Silvestre e 
tentou consolá-lo. 
A virgem explicou-lhe que estava com sauda-

des da antiga Atlântica e então o santo disse-
-lhe que deveria fazer algo alegre que ficasse na 
memória dos homens, nesse preciso momento a 
santa começou a chorar e suas lágrimas trans-
formaram-se em pérolas no Oceano; lindas lu-
zes apareceram no céu, uma das quais foi a ilha 

da Madeira. 
Essa lenda teria sido a motivação para o lan-

çamento de fogo de artifício nesta ilha no fim 
do ano. O Oriental festejou o São Silvestre com 
a participação de um fogo de artifício humano 
que com os seus diretores e muito voluntários 
deram a todos os presentes aquilo que se espe-
rava numa noite longa que se prolongou até de 
madrugada fazendo ver que não é só cardos mas 
sim rosas, que por vezes não se pode agradar a 
todos infelizmente mas desta vez o ORIENTAL 
mostrou que não é como muitas pessoas divul-
gam por meio de redes sociais. 
Tivemos para o jantar, que foi servido com 

uma palma de ouro, uma entrada de canapés 
salmão fumado, sopa, salada, e como prato 

principal vitela recheada e para os adeptos de 
doçuras foi mousse de chocolate e não só, para 
animar o serão tivemos o Júlio e Viviana (pai e 
filha) que com música dos anos 80 e 90 alegra-
ram todos. Os dois fizeram um exibição de ver-
dadeiros profissionais com um copo de cham-

panhe e dinheiro na mão para validar o pedido 
no primeiro dia do ano. 
O ano novo entrou e o Presidente Sr. Gilberto 

Alves desejou a todos um bom ano e ao mes-
mo tempo agradecendo a todas as pessoas que 
durante o ano ajudaram de uma maneira ou de 
outra, e a todas as casas comerciais que contri-
buíram com os seus donativos para que as fes-
tas fossem sempre  um sucesso e para terminar 
fez um apelo que dia 29 de janeiro será servido 
um jantar com a ementa a determinar logo a se-

guir será a assembleia para os novos braços de 
trabalho  no intuito de um clube mais forte de 
uma continuidade sem igual, servindo todos os 
sócios e amigos num meio familiar, Para UM 
ORIENTAL MAIOR, BOM ANO.

telMO BArBOsA
tbarbosa@avozdEPortugal.coM

FotoS da Semana
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www.os50anos.com
A nossa gente de 1963-2013

PoeSIa da SemanapASSAGEm dE AnO Em SAntA CrUz

Já com o salão da missão 
renovado realizou-se a 

saída de 2015 e a entrada de 
2016 com o salão completa-

mente cheio com uma assistência admirá-
vel, com sala bastante bonita como me foi 
confirmada pela assistência.

Tendo esta passagem de ano sido organizada 
pela D. Inês Gomes e seu marido e acompa-
nhada pela sua excelente equipa que há mais 
de 20 anos têm organizado este grande evento.
Foi este serão abrilhantado pelo conjunto mu-

sical Estrelas da Noite, tendo sido servido à 
meia noite uma garrafa de champanhe e um 
bolo rei por mesa criando-se assim um am-
biente muito familiar. Já passando um pouco 
da meia-noite surgiu a novidade que já vinha 
sido anunciada pelo responsável da missão Sr. 
padre José Maria Cardoso, novidade essa que 
seria um sorteio entre os presentes, um dos 
três quadros à escolha, excelente obra de pin-
tura de José de Almançor do qual teve como 
premiada a dona Cristina Silva.

Tendo-se prosseguido num ambiente mui-
to agradável a dança até altas horas. Santa 
Cruz, nas pessoas da organização, agradece à 
comunidade a sua presença e a Paulo’s Café 
pela oferta do café para este evento. obriga-
do.

MaNueL NeVeS
MnEvEs@avozdEPortugal.coM IrOnIA dO tEmpO 

Que ironia tem o tempo misterioso 
Que diz que passa velozmente sempre andando, 

Mas afinal esse tempo é mentiroso, 
Porque ele fica e a gente é que vai passando!... 

dizem que é velho, mas o tempo é sempre novo. 
não tem idade, pois ninguém o viu nascer, 

tal como o enigma da galinha e do ovo, 
Não sabe ao certo se existia antes de o ser!... 

Comanda tudo sem ter dó nem piedade 
E eu perplexo fico olhando sem o ver 

imutável e, sempre em celeridade. 

Rendo-me enfim, pois não sei compreender, 
apenas sinto com toda a fragilidade, 

Que o tempo é rei ... e de rei tem o poder!... 

Euclides Cavaco
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UmA vErdAdEIrA nOItE LUxUOSA nA
ASSOCIAÇãO pOrtUGUESA dO ESpírItO SAntO

SyLVio
MArtins

sMartins@avozdEPortugal.coM

no fim do 
ano todos 

querem festejar 
a passagem de ano de uma certa 
maneira, memorável.
Alguns festejam na sua casa com 

um jantar, outros com petiscos por-
que já comeram demais durante o 
Natal, famílias se encontram nas 
associações, outros ficam em casa a 

ver o “Bye Bye 2015”. Eu vou sem-
pre festejar com amigos, quer seja 
numa associação ou numa sala de 
receção, o mais importante é feste-
jar em grande e estar com os nossos 
amigos. 
Através dos anos, já festejei atra-

vés da comunidade, mas hoje em 

dia festejo somente num lugar. Me-
nos cansativo e posso beneficiar de 
uma noite sem correr e posso apro-
veitar esta noite com os meus ami-

gos. Este ano foi muito difícil mas 
decidi, no último minuto, ir à Asso-
ciação Portuguesa do Espírito Santo 
em Hochelaga.
Já conheço esta associação há mui-

tos anos mas nos últimos anos uma 
direção de jovens (e menos jovens) 
estão a cargo deste organismo, e, 

posso dizer que eles surpreende-
ram-me, no senso do profisionalis-
mo de cada um e da maneira que 

eles organizam as suas festas.
É claro que todas novas equipas 

não são perfeitas, mas em três anos 
já cresceram muito. na parte do ser-
viço, da qualidade e acolhimento. 
Em três anos transformaram a as-
sociação num lugar luxuoso para 

todos os gostos.
Em primeiro lugar, a equipa foi 

composta de jovens que são rápidos 
a servir, e não era 10 mins de es-

pera. Todos os presentes podem ver 
um centro da mesa muito bem de-
corado e um serviço impecável, das 

19h30 até 22h00, começando pelas 
entradas variadas caseiras, sopa, sa-
lada, coquille St Jacques (uma ver-
dadeira delícia), entrada de pasta, o 
prato principal costeleta de porco, e 
para finalizar a sobremesa, natas do 

céu (uma verdadeira obra de arte). A 
equipa de cozinha fez um trabalho 
monumental e realmente saboroso, 
todos comeram como reis. Na parte 

da animação, O DJ Lucky, muitos o 
conhecem como DJ Cardoso. Hoje, 
todos podem ser um DJ, basta ter 
um IPAD ou um laptop, mas, a di-

ferença entre uma pessoa normal e 
um DJ é saber quando pôr a canção, 
e ter um reportório que vai apanhar 
toda a sala a fazer a festa. Já lá vão 
3 anos que ele trabalha através da 
comunidade e ele surpreendeu-me 
durante a noite com algumas can-
ções que ninguém apresentou na 
comunidade, parabéns. 
Para finalizar, a festa foi um su-

cesso, e 2016 vai ser um grande 
ano para esta associação. Feliz 
ano Novo.



A Voz de PortugAl  |  6 de jAneiro de 2016  |  P. 7

nOItE fOrmIdávEL nA ASSOCIAÇãO pOrtUGUESA dO CAnAdá

A festa de fim-de-ano da-
quela que foi a primeira 

associação portuguesa no Ca-
nadá viveu-se num ambiente de grande ale-
gria e boa disposição. 

O serão começou com jovens e diretores da casa  
a servirem bandejas de acepipes com: salmão fu-
mado, bolinhos de bacalhau, rissóis de camarão, 
croquetes, entre outras coisas.
A entrada, uma suculenta meia-lagosta, camarão  

e salada russa com maionese caseira. Seguiu-se 
uma saborosa sopa de legumes com pedacinhos 
de toucinho e chouriço frito e ervas aromáticas. 
Veio então um prato muito original e delicio-

so composto por bochechas de vitela estufadas 
com cogumelos, batatinhas assadas, legumes e 
um molho que é segredo do chefe. A sobremesa 
também ela um  verdadeiro deleite, uma tarte de 
amêndoa acompanhada de doce de abóbora e um 
pedaço de queijo São Jorge.
Esta ementa genial e muito bem confecionada 

pelos diretores da APC: Conceição, José, Lu-
cinda e Júlia esteve à altura dos gourmets mais 
exigentes. 

As últimas dez badaladas de 2015 foram acom-
panhadas por muitos abraços, beijos e claro bom 
espumante e bolo de rei caseiro. Mais tarde ainda 

houve uma mesa repleta de frutas e doces para 
acompanhar um café ou um licor. 
A lotação já estava esgotada  há bastante tempo 

sinal de que esta casa continua a ser uma das pre-
feridas dos portugueses da nossa comunidade.
A animação esteve por conta do charmoso e 

muito  profissional DJ Alex Moreira que soube 

elizABeth
CArreirO
MArtins

EcMartins@avozdEPortugal.coM manter a pista de dança sempre cheia. Já passava 
das 3h00 da madrugada quando a última música 
se fez ouvir.

Quem teve a excelente ideia de dizer adeus ao 
ano velho e brindar o ano novo na APC não se 
arrependeu porque nada faltou nessa noite. Hou-
ve boa comida, música e um número impressio-
nante de jovens como há muito eu não via numa 
festa portuguesa. Parabéns a toda a equipa e que 
seja um bom ano para todos.



A Voz de PortugAl  |  6 de jAneiro de 2016  |  P. 8

programa da semana
Quinta-feira 7 de janeiro
- Festa de natal na Casa dos açores

sábado 9 de janeiro
- Katia guerreiro no Festival
  sefarad em montreal

InfO@tvpm.CA
514.993.9047

LUIz SArAIvA E O AnO 2016, rEfLExÕES...

Ano Novo, 
Novo ano. 

Paz aos Homens 
de Boa Vontade. 
que lindo pensa-

mento, que linda frase... Só que 
os seres humanos têm tendência 
a pensar individualmente. assim 
quando alguém  tem o que neces-
sita , não sabe limitar-se... Talvez 
seja normal, pois viver melhor, 
viver com melhores condições, 
viver com mais riquezas, são am-
bições que transformam  os seres 
humanos e, fazem deles egoístas, 
possuidores, filósofos e moralis-
tas, conselheiros, políticos...
Uma máxima  atribuída a São To-

más diz: “faz o que ele diz, e não o 
que ele faz...”.
Tudo isto é banal  na cabeça de 

quase todos os seres humanos. Dar 
conselhos é fácil, sobretudo se se 
sabe escolher as belas palavras que 
fazem prazer a ouvir. Mas os que 
utilizam tais palavras, fazem o que 
dizem? 
É Mentira e Hipocrisia... (dizer 

uma coisa e fazer outra ou o contrá-
rio). Todos nós gostamos de ouvir 

essas lindas palavras, que têm sig-
nificação social, e quando são ditas 
por pessoas de responsabilidade 
(exemplo: os políticos ou pessoas 
que gostavam de o ser), seguindo 
o exemplo de São Tomas, advém 
um perigo possível. Falar de amor 
do próximo é muito lindo, só que 
esse amor cobre a palavra ódio. 
Falar de FÉ (veracidade de alguém 
ou de uma coisa ou ideia, franque-
za) é uma mentira mundial, pois 
empobrecem-se e assassinam-se 
populações em nome de certas reli-
giões. Incrível, que em nome da FÉ, 
mães que sofreram  para dar  vida 

aos filhos, se apresentem orgulho-
sas dos suicídios dos próprios filhos 
(terroristas), considerando-os como 
heróis (tenho uma ideia extravagan-
te: será que a pobreza, transformada 
em miséria, será a base, mediante 
uma quantidade de dinheiro, para 
transformar o orgulho de certas 
famílias?).  Socialmente uma das 
mais  belas palavras da linguagem 
humana é o “PERDÃO” (remissão 
de uma ofensa ou de uma falta, con-
vite para não recomeçar...). Pobres 
mestres da criação de religiões que 
queriam transformar o mundo com 
a bela palavra PERDÃO. Quantas 

Luiz SaRaiVa
lsaraiva@avozdEPortugal.coM

COISAS dO COrISCO

Cá estamos 
nós, eu e vo-

cês de novo a co-
meçar um ano 
novo com a leitu-

ra deste jornal que ao correr dos 
anos se tornou cada vez mais in-
dispensável para a comunidade 
portuguesa de Montreal.
Os outros nem tão pouco se apro-

ximam à popularidade de A Voz de 

Portugal, que semana  após  sema-
na traz para comunidade um jornal 
que acompanha o dia-a-dia dos por-
tugueses em Montreal e arredores. 
Falando em arredores, eu fiquei 
“menente” com a razão que a candi-
data à presidência da república por-
tuguesa teve de sair da corrida ao 
palácio de Belém, porque ao abrir 
a porta de bagagem do seu carro 
os documentos voaram por todo o 
lado na altura em que houve gran-
des temporais no Açores,  estou a 
falar de Graça Castanho oriunda da 
Maia na zona norte de São Miguel. 
É pena porque seria um orgulho ter 
uma mulher presidente e Açoriana. 
Mas ao mesmo tempo que raio de 
organização tinha esta senhora para 
andar com documentos de tanta 
importância  na bagageira do car-
ro, “ao Deus dará” estranho... vi na 
RTP Açores ela a mostrar os ditos 
cujos aos montes  no carro... com 
todo o respeito que tenho por esta 
senhora, não acho  lá muito inteli-
gente da sua parte transportar docu-
mentos desta importância sem um 
mínimo de segurança.
Eu seria despedido se fizesse o 

mesmo com os documentos que 
transporto no meu camião de ser-
viço. Eu dizia que nós estávamos 
no novo ano... tenho a certeza que 
foi na maioria dos leitores uma pas-
sagem de ano asseadíssima, a mi-

JOsé de sOusA
jsousa@avozdEPortugal.coM

pessoas, vocês conhecem que fa-
lam de PERDÃO, mas que não têm  
gestos de desculpas, para esquecer 
os maus momentos e os transforma-
rem em AMIZADE? (relação afeti-
va entre indivíduos, afeto, carinho, 
lealdade, proteção... com reciproci-
dade, sentimento esquecido... utó-
pico) fazendo tudo para  perdoar. 
Alguém disse: tem que se pôr um 
termo á Hipocrisia... lindo... mas as 
pessoas que o mencionam são...sin-
ceras ou...Hipócritas?
Aqui estão os meus pensamentos 

para 2016...

nha também com a conversada no 
“Vieux Montreal”... grátis e depois 
tive que andar a pé até à avenida des 
Pins para ter direito a “camioneta” 
para casa.... mas foi bom porque 
entretanto nós tínhamos uma fome-
zinha e entrámos no Montreal Pool 
Room, uma instituição na Main... 
desde  o ano 1912 que existe... dois 
hot dogs, uma coka, uma batatinha 
frita, 7 pataquinhas canadianas... 
gorjeta e taxas incluídas... tenho a 
certeza que vocês pagaram muito 
mais do que eu ... mas vocês co-
meram rosbife e outras coisinhas 
saborosas...e,  eu hot dog todo ves-
tido.
Queria acabar com votos de muita 

saúde, o mais importante é traba-
lho, mesmo se eu costumo dizer ao 
Eduardo e o filho Eddy da peixaria 
São Miguel que o trabalho e para 
burros... aqui um provérbio que 
confirma o que eu digo. AQUELE 
QUE DURANTE TODO O DIA É 
ATIVO COMO UMA ABELHA, 
E FORTE COMO UM TOURO, 
TRABALHA COMO UM CA-
VALO E QUE, AO FIM DO DIA 
ESTÁ CANSADO COMO UM 
CÃO, DEVE IR CONSULTAR 
VETERINÁRIO. TEM MUITAS 
POSSIBILIDADES QUE SEJA 
UM BURRO.  Chang Ying Yue é 
que diz. 
Bom ano Eduardo, Eddy e David...   

Armenia Teixeira
advogada

 o’hanlon SandeRS teIXeIRa
3187, rue Saint-jacques, bur. 101

montreal, Qc, h4c 1g7
a.teixeira@ostavocats.ca

tel: 514.985.0965 p. 228  Fax: 514.985.0005
4999, boul. Saint charles, bur. 102

Pierrefonds, Qc, h9h 3m8
Fax: (514) 624-8632
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INglês básIcO: INfOrmAÇÕEs pArA INscrIÇÕEs
4, 5, 6 E 7 DE jANEIrO DE 2016

DAs 9h às 11h E DAs 17h às 19h
custo: 100$ pagamento completo (DINHEIRO, DEBIT, CARTÃO DE CREDITO)

  inclui os livros necessários para os cursos 

Manhã de segunda à sexta-feira:
do 4 de janeiro até 1 de abril de 2016 das 8h45 às 12h45

tarde de segunda à quinta-feira:
do 4 de janeiro até 31 de março de 2016 das 17h30 às 21h30

hIgh schOOl Of mONtrEAl ADult cENtrE
Centro para adultos da Escola secundária de montreal

3711 de bullion, Montreal, Qc, H2X 3a2 |tel. 514-788-5937

umA DAs sEguINtEs prOvAs DE rEsIDêNcIA NO (OrIgINAl uNIcAmENtE) é ExIgIDO:
Cartão de segurança médica ou Carta de condução ou Fatura Hydro

JAnEIrO
aumento da idade de reforma
entra em vigor a 1 de Janeiro
O Governo mantém a data de 1 de 

Janeiro para o aumento da idade de 
reforma para os 66 anos, disse hoje 
o ministro dos Assuntos Parlamen-
tares, Luís Marques Guedes.

alberto João Jardim apresentou
demissão esta segunda-feira
Jardim reúne-se esta segunda-feira 

com Representante da República 
para apresentar demissão. O presi-
dente do Governo Regional da Ma-
deira, Alberto João Jardim, desloca-
-se esta segunda-feira ao Palácio 
de São Lourenço, no Funchal, para 
entregar ao representante da Repú-
blica o seu pedido de exoneração 
do cargo que ocupa desde março de 
1978.

Sobreviventes assinalaram
libertação de auschwitz
Trezentos sobreviventes do antigo 

campo de exterminio nazi de Aus-
chwitz-Birkenau participaram nas 
comemorações do 70.º aniversário 
da libertação daquele campo de 
concentração, na data em que se as-
sinala o Dia Internacional em Me-
mória das Vítimas do Holocausto. 
A grande maioria dos sobreviventes 
de Auschwitz-Birkenau tem mais 
de 90 anos. A par dos sobreviven-
tes, representantes de mais de 40 
países, incluindo Portugal, confir-
maram a presença nas cerimónias.

Charlie Hebdo
O ataque à redação do jornal satí-

rico Charlie Hebdo, em Paris, pro-
vocou na manhã de quarta-feira, dia 
7 de janeiro, 12 vítimas mortais. Os 
dois irmãos que atacaram a publi-
cação foram mortos sexta-feira, dia 

9. Ainda na quinta-feira, foi assas-
sinada uma mulher-polícia, sendo 
que o agressor foi abatido na sexta-
-feira num supermercado na capi-

tal francesa - quatro civis também 
perderam a vida. Uma mulher con-
siderada suspeita terá já abandona-
do território francês. As autoridades 
afirmaram que os dois atentados 
terroristas estarão ligados - mor-
reram 17 pessoas, além dos três 
agressores.

Morreu o rei abdullah 
da arábia Saudita
O rei Abdullah da Arábia Saudita 

morreu, tendo sido nomeado para 
lhe suceder o príncipe herdeiro Sal-
man, segundo uma declaração ofi-
cial. O anúncio da morte do rei Ab-
dullah bin Abdulaziz Al Saud, de 90 
anos, foi feito pela televisão estatal, 
que citou um comunicado da casa 
real.

aprovada a venda 
da PT Portugal à altice
Os acionistas da PT SGPS deram 

hoje luz verde à venda da PT Por-
tugal aos franceses da Altice, com 
97,81% de votos favoráveis, avan-
çou fonte oficial da PT SGPS.

fEvErEIrO
Schulz aconselha Tsipras 
a deixar retórica anti-alemanha
O presidente do Parlamento Euro-

peu, Martin Schulz, pediu ao novo 
primeiro-ministro grego, Alexis 
Tsipras, que pare de recriminar a 
chanceler alemã, Angela Merkel, 
afirmando que a retórica antigermâ-
nica é de “vistas curtas”, segundo 
uma entrevista publicada.

Patriots vencem Super Bowl
Equipa de Massachusetts conquis-

ta título pela quarta vez. A equipa 
de Massachusetts venceu os Seat-

tle Seahawks por 28-24. Dez anos 
depois, os New England Patriots 
voltam a ganhar o título. Em Glen-
dale, na final do campeonato dos 
Estados Unidos de futebol ameri-
cano (NFL), os comandados de Bill 
Belichick estiveram a vencer por 
7-0 e 14-7, mas entraram no quar-
to período a perder por 10 (14-24), 
desvantagem que só duas equipas 
haviam ultrapassado nas anteriores 
48 edições.
Bispos felicitam Manuel Clemente,

investido cardeal este mês
O conselho permanente da Confe-

rência Episcopal Portuguesa (CEP) 
felicitou o patriarca de Lisboa, Ma-
nuel Clemente, investido cardeal no 

dia 14, numa cerimónia na Basílica 
de São Pedro, no Vaticano, presidi-
da pelo papa Francisco.
 
Morreu Fernando alvim
O músico Fernando Alvim, de 80 

anos, que durante 25 anos acom-
panhou à viola o guitarrista Carlos 
Paredes, morreu hoje em Lisboa, 
disse à Lusa uma fonte próxima da 
família.

mArÇO
Canadianos colocam Spock
nas notas de 5 dólares (e é legal)
A morte na semana passada de 

Leonard Nimoy, o ator que inter-
pretava Spock, mítica personagem 

da série Star Trek, deu lugar a uma 
curiosa homenagem no Canadá.
 
Segunda ronda de 
negociações entre eua e Cuba 
Estados Unidos e Cuba regressam 

hoje à mesa das negociações para 
debater o processo de restabeleci-
mento das relações diplomáticas 
entre os dois países, anunciado em 
dezembro do ano passado. Depois 
de um primeiro encontro em Ha-
vana, em janeiro, a segunda ronda 
de negociações decorreu, em Wa-
shington.

arqueólogos dizem ter descoberto
casa onde Jesus cresceu
A investigação foi conduzida na 

Universidade de Reading, no Rei-
no Unido. Arqueólogos da Univer-
sidade de Reading, no Reino Uni-
do, acreditam ter descoberto a casa 
onde Jesus cresceu.

rEvIStA dO AnO 2015
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rEvIStA dO AnO 2015
bro do ano passado. Segundo o jornal Público, 
Manoel de Oliveira faleceu em casa no Porto, a 
sua cidade natal, onde nasceu em 1908 no seio 
de uma família da burguesia industrial.

Canadá pede a ilegais que saiam do país
O governo canadiano assegurou que não vai 

permitir que os trabalhadores ilegais fiquem no 
país depois de os seus contratos de quatro anos 
terem expirado.  Numa nota assinada pelos mi-

nistros Chris Alexander, da Cidadania e Imigra-
ção, e Pierre Poilievre, do Emprego e Desenvol-
vimento Social, os governantes reagiam assim a 
notícias avançadas pela imprensa canadiana, que 
davam conta de que milhares de trabalhadores 
estrangeiros temporários teriam de abandonar o 
país dado os seus vistos de trabalho terem expi-
rado dias antes.

em 2050, número de muçulmanos
será quase igual ao de cristãos
Em 2050, o número de muçulmanos em todo 

o mundo poderá ser quase igual ao de cristãos, 
com o islão a tornar-se a fé com o crescimento 
mais rápido no planeta, de acordo com um es-
tudo divulgado. Se se mantiverem as tendências 
atuais nas próximas quatro décadas, “o número 
de muçulmanos quase que igualará o de cris-
tãos”, embora este continue a ser o maior grupo 
religioso, indica o estudo “O futuro das religiões 
no mundo: projeções 2010-2050”.

Presidentes dos eua e de Cuba
reúnem-se pela 1ª vez em meio século
Os Presidentes dos Estados Unidos e de Cuba, 

Barack Obama e Raúl Castro, mantiveram con-
versações históricas no Panamá, no primeiro 
encontro desde a década de 1950 entre líderes 
de antigos adversários da Guerra Fria. Obama 
e Castro reuniram-se à margem da VII Cimeira 
das Américas que decorre na Cidade do Panamá, 
após terem emitido discursos conciliatórios pe-
rante cerca de 30 líderes regionais.

mAIO
quase 300 raparigas e mulheres 
resgatadas de Boko Haram
Uma operação do exército nigeriano culminou 

no salvamento de 200 raparigas e 93 mulheres 
que se encontravam sob poder do grupo Boko 
Haram. O exército nigeriano levou a cabo uma 
operação militar que terminou no resgate de 200 
raparigas e 93 mulheres que se encontravam pri-
sioneiras do grupo extremista Boko Haram.

implante de infravermelhos
devolve visão a cegos
Com o implante de um chip fotovoltaico na zona 

da retina é possível usar luz de infravermelhos 
para aumentar a capacidade de visão em cegos.  
A Pixium Vision, empresa de investigação tec-
nológica na área da visão, está a desenvolver um 
dispositivo que ajuda a devolver parte da visão a 
quem seja vítima de cegueira, recorrendo apenas 
a óculos especiais e a um implante na retina.

Rotas da SaTa para europa dão
prejuízos anuais de 4 a 6 milhões de euros
As rotas para a Europa da SATA representam 

quatro a seis milhões de prejuízos anuais, reve-
lou o presidente da administração da empresa, 
tendo os partidos da oposição nos Açores subli-
nhado que foram mantidas por indicação do exe-
cutivo açoriano. A administração da companhia 
aérea dos Açores já tinha assumido, num plano 
de negócios até 2020, apresentado em janeiro 
passado, que estas rotas eram “historicamente 
deficitárias” e por isso seriam abandonadas de-
pois do verão, tendo hoje o presidente da SATA, 
Luís Parreirão, revelado, numa audição parla-
mentar, em resposta a questões dos deputados do 
PSD, CDS, PCP e PPM, o valor do prejuízo que 
causam à empresa.´

Copiloto ter-se-á arrependido
93 segundos antes
As caixas negras do avião da Germanwings que 

se despenhou nos Alpes registaram uma ordem 
manual para desativar o piloto automático, 93 
segundos antes do embate. Não cessa a torrente 
de informação em torno do desastre com o voo 
9525 da Germanwings. Foi divulgado o relató-
rio preliminar da queda do avião e soube-se já 
que Andreas Lubitz programou, pelo menos por 
cinco vezes, durante apenas quatro minutos, uma 
descida controlada para os 100 pés, cerca de 30 
metros, antes de fazer o avião embater na mon-
tanha.

um ano depois, desaparecimento do MH370 
permanece um mistério
Um ano depois do desaparecimento do Boeing 

777 da Malaysia Airlines que voava de Kuala 

Lumpur para Pequim com 239 pessoas a bordo, 
a maioria chineses, o voo MH370 continua a ser 
um dos maiores mistérios da aviação civil.

Vencedor dos 100 milhões
é um jovem de Felgueiras
O dono do boletim que acertou na semana pas-

sada na chave do Euromilhões já reclamou o 
prémio. Segundo o Jornal de Notícias trata-se de 
um jovem de Felgueiras. O português que ficou 
milionário na passada sexta-feira ao acertar na 
chave da sorte que valia 100 milhões de euros já 
reclamou o seu prémio junto da Santa Casa da 
Misericórdia.

ABrIL
eusébio foi trasladado para
o Panteão Nacional a 3 de julho
Os restos mortais do futebolista Eusébio, fale-

cido em janeiro do ano passado, vão ser traslada-
dos para o Panteão Nacional a 3 de julho, disse 
à Lusa fonte do gabinete da Presidência da As-
sembleia da República. Os grupos parlamenta-
res da maioria PSD/CDS-PP, PS, PCP, BE e “Os 
Verdes” aprovaram a 20 de fevereiro por una-
nimidade conceder honras de Panteão Nacional 
ao futebolista Eusébio, através de uma resolução 
conjunta.

PSd conquista a 11.ª maioria 
absoluta, a primeira pós-Jardim
O PSD conquistou a sua 11.ª maioria absoluta 

consecutiva nas eleições legislativas regionais 
da Madeira, as primeiras sem Alberto João Jar-
dim. O PSD/Madeira, liderado por Miguel Albu-
querque, alcançou 44,33% dos votos e 24 dos 47 
deputados eleitos, menos um do que nas últimas 
eleições.

Morreu Manoel de oliveira
O cineasta morreu esta quinta-feira aos 106 

anos. O cineasta português Manoel de Oliveira 
morreu hoje aos 106 anos, feitos a 11 de dezem-
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Benfica empata com Guimarães
e sagra-se bicampeão
O Benfica empatou com o Vitória de Guima-

rães e graças ao empate do FC Porto venceu o 
campeonato. 31 anos depois, as ‘águias’ voltam 
a festejar um bicampeonato. Os festejos foram 
no Marquês de Pombal, em Lisboa. No Estádio 
D. Afonso Henriques, o Benfica, que há 31 anos 
não ganhava dois campeonatos seguidos, garan-
tiu o título graças ao empate 1-1 do FC Porto 
com o Belenenses, no Estádio do Restelo, em 
Lisboa.

Sócrates recebia milhares de 
euros três vezes por mês
Apesar das entregas regulares de grandes somas 

de dinheiro, Sócrates estava sempre a esgotar o 
plafond do seu cartão de crédito, revela novo li-
vro. As entregas de dinheiro entre José Sócrates 
e Carlos Santos Silva aconteciam em média três 
vezes por mês, revela o livro ‘Cercado’, lançado 
esta quinta-feira por Fernando Esteves.

JUnhO
Glaciares do evereste em 
risco de desaparecer
Os glaciares da região do Evereste podem di-

minuir 70 por cento ou mesmo desaparecer até 
ao final do século devido ao aquecimento global 
provocado pelas alterações climáticas, alertaram 
os autores de um estudo científico internacional. 
Investigadores do Nepal, Holanda e França es-
tudaram os padrões do clima na região da mon-
tanha mais alta do mundo e criaram um modelo 
das condições do Evereste para determinar o im-
pacto futuro do aumento das temperaturas nos 
glaciares.”O pior dos cenários mostra uma perda 
de 99% de massa de gelo glaciar, mas mesmo 
que comecemos a reduzir ligeiramente as emis-
sões, podemos ver uma redução de 70%”, ex-
plicou Joseph Shea, que coordenou o estudo, à 
agência France Presse.

“estarei aos comandos do barco da FiFa”
Joseph Blatter garantiu a reeleição para presi-

dente do organismo que tutela o futebol mundial.
  “Obrigado por me terem aceite para os próxi-

mos quatro anos. Estarei aos comandos do bar-
co da FIFA”, foi desta forma que Joseph Blatter 
festejou a permanência na presidência do mais 
importante organismo do futebol mundial.“Não 
vamos mudar o Campeonato do Mundo. Eu sou 
um homem fiel, Deus, Alá, seja quem for, eles 
vão ajudar-nos a trazer a FIFA de volta”.

Reguladores debatem viagra 
feminino pela terceira vez
Uma comissão da Administração de Medica-

mentos e Alimentos (FDA, na sigla em inglês) 
dos Estados Unidos vai debater, pela terceira 
vez, a viabilização do fármaco designado de 

‘viagra feminino’, se o “Flibanserin” obtiver ‘luz 
verde’ por parte da entidade reguladora norte-
-americana tornar-se-á no primeiro medicamen-
to a ser colocado no mercado para aumentar a 
libido feminina. Duas tentativas anteriores (em 
2010 e 2013) fracassaram depois de os especia-
listas terem considerado que os resultados sobre 
a efetividade do medicamento não eram convin-
centes.

JULhO
eusébio já está no Panteão, 
a sua última morada
Eusébio é a 12.ª personalidade portuguesa e o 

primeiro desportista a ter honras de sepultamen-
to no Panteão Nacional. Os restos mortais de 
Eusébio da Silva Ferreira, antigo futebolista do 
Benfica e símbolo do desporto português, já está 
no Panteão Nacional.

investigações a Sócrates e 
a Lula da Silva cruzam-se
Ambos estão a ser investigados. Lula da Sil-

va por tráfico de influências e José Sócrates por 
corrupção, fraude fiscal e branqueamento de ca-
pitais. O ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, 
está a ser investigado por tráfico de influências 
devido à sua ligação à Odebrecht. E Portugal e 
Brasil voltam a cruzar-se. A construtora brasilei-

ra, envolvida numa investigação de desvio de di-
nheiro da Petrobras, estabeleceu-se em Portugal 
em 1998.

AGOStO
encontrado destroço que 
pode pertencer ao MH370
Fragmento foi encontrado numa ilha no Oceano 

Índico. Há fortes suspeitas de que possam per-

tencer ao Boeing 777, desaparecido em 2014.
Um antigo piloto militar francês recebeu fo-

tografias de destroços de um avião que acredi-
ta que possam pertencer ao avião da Malaysia 
Airlines, desaparecido em março do ano passado 
com 239 pessoas a bordo.

dentro de 15 anos, Portugal 
será o 3º país mais envelhecido do mundo
Perspetivas levam a crer que, em 2050, habita-

rão o território nacional 9,2 milhões de pessoas.
Estima-se que, em 2030, Portugal seja o 3º país 

com a população mais envelhecida do mundo. 
A conclusão consta de um relatório do Departa-
mento de Assuntos Económicos e Sociais da Or-
ganização das Nações Unidas. A média de idade 
da população portuguesa será, dentro de 15 anos, 
de 50,2 anos. Só o Japão e Itália ultrapassarão 
Portugal, com a média de idades a fixar-se nos 
51,5 e 50,8 anos, respetivamente.

FMi vai finalmente sair de Portugal
Representação internacional do Fundo mudaria 

de casa. Quando a maior parte dos portugueses 
estiver pronta para votar, Lisboa vai deixar de 

ter uma base de um dos membros da troika. O 
último dia dia de setembro traria mais um marco 
importante no processo de recuperação econó-
mica e financeira de Portugal.

Salgado passou património para a mulher e filhos
Apenas quatro dos imóveis arrestados pelo De-

partamento Central de Investigação e Ação Pe-
nal estão no nome de Ricardo Salgado. Cinco 
meses antes do colapso do Banco Espírito Santo, 
o então seu presidente, Ricardo Salgado, trans-
feriu os seus bens de maior valor para os nomes 
da mulher e dos três filhos, revela o semanário 
SOL.Assim, apenas quatro imóveis dos mais de 
600 que foram arrestados pelo Departamento 
Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) 
estão no nome do ex-banqueiro, sendo que são 
propriedades que pertencem também aos irmãos 
e a um dos seus filhos.

Sócrates perde recurso, desta 
vez no Tribunal Constitucional
O ex-primeiro-ministro José Sócrates, detido 

desde novembro de 2014, tentava o seu sétimo 
recurso. José Sócrates pretendia que fossem de-
claradas inconstitucionais várias interpretações 
de normas cuja aplicação permitiu à Relação de 
Lisboa julgar improcedente o seu recurso, sendo 
mantido em prisão preventiva.

SEtEmBrO
Tubarões-azuis avistados na costa de aveiro
Um tubarão azul, também conhecido por tin-

tureira, apareceu hoje morto na ria de Aveiro e 
alguns exemplares foram avistados na passada 
segunda-feira em praias do concelho de Ílhavo, 



A Voz de PortugAl  |  6 de jAneiro de 2016  |  P. 12

rEvIStA dO AnO 2015
disse fonte da Capitania do Porto de Aveiro.
“Apareceu uma tintureira morta, com cerca de 

70 centímetros, na ria de Aveiro. É um animal pe-
queno, juvenil, que já foi entregue ao Centro de 
Reabilitação de Animais Marinhos de Quiaios”, 
disse à Lusa o comandante da Capitania do Porto 
de Aveiro, Luciano Oliveira.

autoridades australianas atrasam 
maior negócio mundial do ano
Fusão de gigantes dos combustíveis fósseis está 

à espera de aprovação do país. Regulador da 
Austrália pediu mais tempo para analisar acordo 
com atenção. A compra do BG Group pela Shell 
vai voltar a sofrer um atraso. O ‘negócio do ano’ 
foi anunciado no dia 8 de abril, mas a dimensão 
e complexidade do negócio tem provocado vá-
rios adiamentos, colocando em risco o calendá-
rio inicialmente previsto. De acordo com o Wall 
Street Journal, a Comissão Australiana da Con-
corrência e Consumo foi responsável pelo mais 
recente ‘congelamento’, devido à necessidade de 
analisar com ainda mais detalhe a fusão das duas 
gigantes da energia.

Lusodescendente nomeado para 2º. lugar na 
hierarquia militar dos eua
O lusodescendente Paul Joseph Selva foi confir-

mado como o novo subchefe do Estado-Maior-
-General das Forças Armadas dos Estados Uni-
dos. Selva, de 56 anos e com família originária 
na ilha do Faial, Açores, é piloto de formação 
e exercia as funções de comandante da Base de 
Transporte Militar Scott, no estado do Illinois. 
O general foi nomeado para o novo cargo pelo 
Presidente Barack Obama em maio e agora con-
firmado pelo Senado.

estado islâmico executou perto
de 100 pessoas no último mês
O grupo jihadista Estado Islâmico executou no 

período de um mês perto de 100 pessoas, um ter-
ço dos quais civis, nas zonas que estão sob o seu 
controlo na Síria, indicou hoje o Observatório 
Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).
  Segundo o OSDH, o grupo executou entre 29 

de julho e 29 de agosto 91 pessoas, incluindo 
32 civis, por diferentes “crimes”. Este balanço 
inclui também membros do grupo extremista, 
combatentes rebeldes e membros das forças do 

presidente Bashar al-Assad, indicou o OSDH.
Com este balanço eleva-se a 3.156 pessoas o nú-
mero de pessoas executadas na Síria pelos extre-
mistas desde junho de 2014.

empresa de imigrante português
constrói maior arranha-céus de Boston
A empresa do açoriano António Frias está a 

construir a maior torre a ser erguida na cida-
de de Boston, Estados Unidos, nos últimos 40 
anos, a Millennium Tower, com 60 andares de 
apartamentos de luxo. A empresa do português, 
a S&F Concrete, é responsável por toda a parte 
de cimento do arranha-céus que, quando estiver 
terminado no próximo ano, vai chegar aos 210 
metros de altura.

Campanha eleitoral arrancou oficialmente
A duas semanas das eleições legislativas que 

se realizam a 4 de outubro, 16 forças políticas 

vão andar pelas ruas em campanha eleitoral. A 
campanha eleitoral para as eleições legislativas 
de dia 4 de outubro arranca hoje oficialmente, e 
dura até dia 2, com 16 forças políticas a votos, 
mas muitas já começaram a pré-campanha. Este 
ano concorreram às legislativas 16 forças políti-
cas, das quais três são coligações e as restantes 
13 são partidos.

independentistas ganham 
eleições regionais em espanha
Esquerda Republicana fala em mandato claro 

para a independência. O líder da Esquerra Re-
publicana Catalana (ERC) e candidato da plata-
forma Junts pel Sí Oriol Junqueras disse que a 
vitória nas eleições regionais da Catalunha re-
presenta um “mandato explícito” para avançar 
com a independência da região.

  Num discurso junto ao centro cultural de Born, 
em Barcelona, Junqueras afirmou, após estarem 
escrutinados 70% dos votos, que os resultados 
são a consequência de muito trabalho durante 
vários anos e que há agora “um mandato explí-

cito para ir em frente no processo e conseguir a 
independência da Catalunha”.

OUtUBrO
“Coligação venceu as eleições”. Já a “derro-

ta do PS é inapelável”
Paulo Portas saudou “todos os portugueses que 

manifestaram a sua vontade” no seu discurso de 
vitória esta noite, feito ao lado de Passos Coelho. 
O líder do CDS e ‘o número dois’ da coligação 
Portugal à Frente (PàF) subiu esta noite ao pa-
lanque montado no ‘quartel-general’ de campa-
nha da coligação, no Hotel Sana, para declarar 
que a “coligação Portugal à Frente venceu as 
eleições”, algo que provocou aplausos da plateia 

durante o discurso.

“Serei candidato à Presidência 
da República, por Portugal”
Marcelo Rebelo de Sousa oficializou em Celo-

rico de Basto, a sua candidatura independente à 
Presidência da República.
  De uma forma informal e descontraída, Mar-

celo Rebelo de Sousa, fez dessa tarde de sexta-
-feira, em Celorico de Basto, a oficialização da 
sua candidatura independente à Presidência da 
República.

Ministros do G20 aprovam 
plano contra fuga aos impostos
Os ministros das Finanças das economias mais 

importantes do mundo deram ‘luz verde’ a um 
novo plano para combater a otimização fiscal 
das empresas multinacionais, que faz os países 
perderem milhares de milhões de euros todos os 
anos. O plano visa acabar com as lacunas legisla-
tivas em termos fiscais de que as multinacionais 
fazem uso para reduzir o pagamento de impos-
tos e foi adotado pelos ministros das Finanças 
do G20, o grupo das principais economias in-
dustrializadas e emergentes, numa reunião em 
Lima, no Peru.

Portugal só não foi à “bancarrota 
completa” devido a draghi
O ex-ministro das Finanças grego Yanis Varou-

fakis afirmou hoje em Coimbra que Portugal só 
não foi à “bancarrota completa” devido à atuação 
do presidente do Banco Central Europeu (BCE), 
Mario Draghi. “A única razão de que [Portugal] 
não foi à bancarrota completa é pelo que Draghi 
tem feito”, sublinhou Yanis Varoufakis, afirman-
do que, caso o BCE não tivesse avançado com o 
programa de compra de títulos de dívida “já não 
havia euro”.
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Cristiano recebeu ‘Bota de ouro’ 
e pôs fim a recorde de Messi
Em Madrid, o craque português recebeu o tro-

féu que premeia o futebolista com mais golos 
marcados na temporada de 2014/15. O atleta do 
Real Madrid consegue mais um feito histórico 
sendo o jogador com mais ‘Botas de Ouro’.
Cristiano Ronaldo recebeu, em Madrid, o tro-

féu para o melhor marcador dos campeonatos 

europeus e tornou-se no futebolista com mais 
‘Botas de Ouro’ na história do futebol.Com o 
quarto troféu deste género, o português ultrapas-
sa Lionel Messi, atleta do Barcelona que soma 
três galardões.

Televisão canadiana vem descobrir
‘99 coisas para fazer em Portugal’
Esta visita resulta de uma iniciativa conjunta 

organizada pelo Turismo de Portugal e pelas vá-
rias agências regionais de promoção externa.
  A Associação de Turismo do Porto (ATP), 

agência responsável pela promoção e comercia-
lização turísticas do destino Porto e Norte junto 
dos mercados externos, receberia de 26 de outu-
bro a 4 de novembro uma equipa de televisão do 
Canadá que irá produzir uma série denominada 
‘99 Things to do in Portugal’ (‘99 coisas para fa-
zer em Portugal’, em português).

nOvEmBrO
avião russo pode ter sido 
abatido pelo estado islâmico
Airbus russo com 224 passageiros a bordo pode 

ter sido abatido por um míssil. France Press 
avança que os terrorristas do autoproclamado 
Estado Islâmico reinvindicaram o atentado - e 
o apoio de Putin a Bashar Al-Assad pode ser o 
móbil deste atentado já reinvindicado, mas não 
confirmado. A Rússia, contudo, diz que as decla-
rações do Daesh “não podem” ainda “ser consi-
deradas verdadeiras”.

Reservas financeiras da Rússia 
podem acabar já no próximo ano
Queda do mercado petrolífero está a ter efeitos 

preocupantes nas contas do país. Desvalorização 
da moeda nacional também ‘ajudou’ ao desequi-
líbrio.

Se Portugal tem os “cofres cheios”, a Rússia 
tem as contas bem mais vazias. A garantia foi 
dada pelo Ministro das Finanças russo, numa en-
trevista à agência pública Tass: “O volume das 
nossas reservas vai diminuir em cerca de 2,6 bi-
liões de rublos (36,8 mil milhões de euros) – ou 
seja mais de metade”.“Isto significa que 2016 
será o último ano em que podemos utilizar as 
nossas reservas para compensar perdas. Depois 

disso já não teremos esse recurso”, garante An-
ton Siluanov.

os códigos que Sócrates usava 
para pedir dinheiro ao amigo
Numa das conversas telefónicas intercetadas 

pelos investigadores, José Sócrates terá pedido 
garrafas de vinho e deu indicações para que as 
mesmas fossem entregues dentro de um envelo-
pe com fita-cola. Acusado dos crimes de corrup-
ção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, 
José Sócrates terá, segundo os investigadores, 
montado um esquema complexo de transferên-
cias bancárias e entrega de avultadas quantias de 
dinheiro em pessoa para conseguir fazer face a 
todas as suas despesas sem que tivesse que de-
clarar os seus rendimentos. Na edição desta se-
mana da revista Visão, a publicação debruça-se, 
entre outros aspetos, sobre as conversas em có-
digo que o ex-primeiro-ministro mantinha com 
Carlos Santos Silva, com o motorista João Perna 
e até com uma amiga de quem apenas se conhece 
o nome: Célia. Os investigadores acreditam que 
o dinheiro de Carlos Santos Silva é, na verdade 
de José Sócrates. Caso contrário, por que razão, 
questionam os investigadores, o ex-primeiro-mi-
nistro pedia dinheiro sem nunca usar este termo?

‘Guerra’ Governo/CGd não chegou 
para bloquear venda da TaP
Estado e banco público estão de ‘candeias às 

avessas’. Dificuldades na renegociação da dívida 
afastaram ainda mais o Executivo e a adminis-
tração de José de Matos. O processo de privati-
zação da TAP chegou ao fim. Depois de muitas 
semanas tensas, com a assinatura do contrato de-
finitivo a ser colocada em risco devido a vários 
obstáculos, o Conselho de Ministros aprovou um 
plano de recapitalização de emergência que des-

bloqueou a situação. Humberto Pedrosa e David 
Neeleman aceitaram injetar 150 milhões de eu-
ros nos próximos cinco dias, antecipando uma 
parte do investimento previsto de 338 milhões 
de euros. Os restantes 188 milhões de euros de-
verão chegar aos cofres da empresa em várias 
prestações até 23 de junho do próximo ano.

Jornais europeus espelham massacre de Paris
Vários ataques registados à noite, em Paris, pro-

vocaram pelo menos 127 mortos e pelo menos 
200 pessoas ficaram ferida. Os principais diários 
franceses descrevem “a guerra em plena Paris”, 
“massacres em Paris” e “desta vez é a guerra” 
na sequência dos ataques da noite desta sexta-
-feira, descrevendo todos “uma vaga de atenta-
dos sem precedentes”. “Massacre em Paris” foi a 
manchete escolhida por vários jornais britânicos 
para descrever os atentados registados em Paris 
na sexta-feira à noite, que fazem o pleno das pri-
meiras páginas.

dEzEmBrO
2015 pode ser o ano mais quente 
jamais registado, avisa oNu
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) 

alertou que 2015 poderá ser o ano mais quente 
jamais registado, com a temperatura média da 
superfície a poder transpor o limiar simbólico de 
1ºC em relação à era pré-industrial (1880-1899). 
“A tendência para 2015 deixa supor que este ano 
será muito provavelmente o mais quente jamais 
constatado”, declarou a agência sediada em Ge-
nebra num relatório, adiantando que “a tempe-
ratura média à superfície do globo passará sem 
dúvida o limiar tão simbólico como significativo 
que constitui um aquecimento de 1 grau Celsius 
em relação à época pré-industrial”.

e agora, Costa, o que se segue?
O secretário-geral do PS, António Costa já foi 

indigitado pelo Presidente da República, Cava-
co Silva. E agora? Quais são os procedimentos 
que terão de ser respeitados?  E 51 dias depois, 
a tão aguardada decisão: Cavaco Silva indigitou 

António Costa. Deu a conhecê-la por via de uma 
nota da Presidência da República, que já está a 
dar que falar. O termo aplicado foi indicação e 
não indigitação. Embora produza os mesmos 
efeitos práticos, vozes houve que não deixaram 
passar em branco a escolha de palavras.

rEvIStA dO AnO 2015
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4245 Boul. St-Laurent Tel.: 514.281.0702

quArtA-fEIrA
6 DE jANEIrO   
01:30 bom dia portugal
05:00 sociedade Civil
 a televisão do Futuro
05:43 O direito e o avesso
06:40 Os nossos dias
07:28 manchetes 3
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 a televisão do Futuro
10:14 a praça
13:00 portugal em direto
14:00 Hora dos portugueses
14:17 O preço Certo
15:00 telejornal
15:13 Liga nOs 2015/2016
 v. setúbal x sporting
17:08 agora nós
18:45 Hora dos portugueses
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:33 debates presidenciais
 marisa matias 
 e Edgar silva
21:00 palavra aos diretores
21:30 bem-vindos a beirais
22:12 Os nossos dias
22:55 grande Entrevista
 antónio guterres
23:48 tech 3
00:02 telejornal açores
00:34 telejornal madeira
01:04 debates presidenciais
 marisa matias 
 e Edgar silva

quINtA-fEIrA
7 DE jANEIrO  
01:30 bom dia portugal
05:00 sociedade Civil
 tradições de natal
05:38 grande Entrevista
 antónio guterres
06:30 Os nossos dias
07:13 manchetes 3
07:44 Zig Zag
08:00 Jornal da tarde
08:55 sociedade Civil
 tradições de natal
10:04 a praça
12:41 ideias & Companhias
13:00 portugal em direto
14:00 Hora dos portugueses
14:17 O preço Certo
14:58 telejornal
15:42 debates presidenciais
 maria de belém, vitorino
  silva, Cândido Ferreira 
 e Jorge sequeira
16:29 agora nós
18:46 Hora dos portugueses 
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:35 debates presidenciais
 maria de belém, vitorino

  silva, Cândido Ferreira 
 e Jorge sequeira
21:21 bem-vindos a beirais
22:00 Os nossos dias
22:42 grande área
23:39 a Cidade na 
 ponta dos dedos
 Lisbon Helicopters
23:47 Online 3
00:00 telejornal açores
00:33 telejornal madeira
01:04 ideias & Companhias

sExtA-fEIrA
8 DE jANEIrO   
01:30 bom dia portugal
05:00 sociedade Civil
 Circo - um mundo
06:00 grande área
06:45 Os nossos dias
07:25 manchetes 3
07:45 Zig Zag
08:00 Jornal da tarde
09:11 sociedade Civil
 Circo - um mundo
10:11 a praça
13:00 portugal em direto
13:59 Hora dos portugueses
14:10 O preço Certo
15:00 telejornaldireto
15:45 debates presidenciais 
16:15 agora nós
18:42 Hora dos portugueses
19:00 24 Horas
20:00 manchetes 3
20:30 debates presidenciais
21:15 bem-vindos a beirais
22:00 Os nossos dias
22:45 O princípio da incerteza
23:29 telejornal açores
00:00 telejornal madeira
00:30 5 para a meia-noite
01:17 Online 3

sábADO
9 DE jANEIrO   
01:30 nelo & idália
02:00 a grandiosa 
 Enciclopédia do 
 Ludopédio
03:00 bom dia portugal
05:00 Hora dos portugueses
05:45 Filhos da nação
06:15 network negócios 2015
07:15 Zig Zag
08:00 Jornal da tarde
09:11 Zig Zag
10:00 visita guiada
 mosteiro do Lorvão
10:30 mar de Letras
 Jorge viegas
11:00 donos disto tudo
12:00 atlântida- açores - 2016
13:00 Online 3
13:45 a Cidade na 
 ponta dos dedos

PRogRamaÇão Semanal

informaÇÃo 
para Quem LÊ.

resuLtado para 
Quem anuncia.

casamentos, 
batizados, Festas,...
tel.: 514.299.1593

documentos a traduzir
sandy martins

pode vos ajudar
sErvIÇO ImpEcávEl

ANtóNIO rODrIguEs
Cel.: 514.918.1848
NAtálIA sOusA
Cel.: 514.918.1841

tel. geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença Grave
- invalidez

- Vida

assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma

Paulo F. Gonçalves
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OCCupaÇÃO dupLa belo 2plex muito bem 
situado na rua sewell. 2 qrts no rés-de-chão. 
Cave de 5’ 10’’. Quintal. A VER! $549,000 nego.

belo condomínio de 1128 pc. 
2 quartos + escritório. 

cozinha muito espaçosa. 2o 
andar de très. perto de todos 

os serviços , transportes e 
Parc lafontaine. disponível a 

01 julho. $294,000 nego.

bela casa com 3 qts em cima e um escritorio no 
rés-de-chão. bom terreno. muito tranquilo mas 
perto de tudo. $359,000 nego.

apartamento renovado para alugar. disponível 
a 01 de Julho. 1 quarto fechado. Quintal privado. 
rua Coloniale/rachel. $1350/mês

Casa familiale semi-destacada com cave e gran-
de terreno, 3 qrts em cima. teto refeito, janelas 
mudadas, air condicionado central $259,900 .

Perca peso, ganha energia e sinta-se em forma, 
resultados garantidos. Peça o seu pacote e 

experiência de 3 dias.
cArlOs pAlmA: 514-961-0770

SeRVIÇoS

Está a ganhar o que merece? trabalhe a partir 
de casa. Part-time: 500-1500$ possíveis. Full-
time: 2500-4000$ possíveis. compatível com 
outras atividades ou emprego. 514-961-0770

emPRegoS

somos uma família que fala inglês em Montreal 
e estamos à procura de uma governanta (babá) 
responsável a tempo inteiro. Estamos disponíveis 
a aceitar para viver connosco ou não. Estamos 
prontos a patrocinar e oferecer contratos se ne-
cessário. tarefas domésticas gerais, tomar conta 
de 2 crianças. Por favor, envie a sua informação, 
juntamente com o seu número de telefone para
 lilasara2015@gmail.com e alguém irá contactá-la
com mais detalhes.

vende-se o aparelho “android”, roku e click Mega 
pode ver os canais portugueses, brasileiros, e ou-
tros mais, canais desportivos de todos os países, 
filmes, séries, possibilidades ilimitadas.

DEslOcO-mE pArA INstAlAÇÃO. 
514-267-8766

Vende-Se

renovações Ferreira inc.
SErvIndO A COmUnIdAdE, fAzEmOS 

rEnOvAÇÕES, CASA dE BAnhO, 
COzInhAS, GyBrOC, pIntUrAS, E 

mUItO mAIS.
OrÇAmEntO GrAtUItO

r. fErrEIrA
514-655-7168

Linhas da mão e cartas.
vidente com dons naturais. resolve 

os seus problemas sem voodoo. 
rosa: 514-278-3956

††

†

†

jOsé DOs sANtOs cAfuA
Faleceu em montreal, no dia 4 
de janeiro de 2016, com ida-
de de 95 anos, o sr. José dos 
santos Cafua, natural de vila 
Franca do Campo, são miguel, 
açores, esposo da já falecida 
sra. maria da glória tavares.
Deixa na dor suas filhas Maria 
de Lurdes teotónio, maria do 
Carmo, maria da glória ro-
berto (tony) Liberta Cafua, pai 
da já falecida maria de Fátima, 
seus 16 netos, 16 bisnetos e 1 
trisneto, seu irmão, suas irmãs, sobrinhos/as, familiares 
e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
1120 jean talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório será hoje, quarta-feira 6 de janeiro de 2016 
das 14h às 17h e das 19h às 22h, e amanhã das 8h às 
9h30, seguir-se-à a missa do corpo presente às 10h na 
igreja santa Cruz. será sepultado no cemitério notre-
-dame-des-neiges. renovam com profunda saudade a 
missa do sétimo, domingo, 10 de janeiro às 11h30, na 
santa Cruz.
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 associaram
na dor. bem-Haja.

mArIA IlDA rEbElO cArrEIrO
1938-2016

Faleceu em Laval, no dia 2 de 
janeiro de 2016, a sra. maria 
ilda rebelo Carreiro, natural de 
são roque, são miguel, aço-
res, com a idade de 77 anos.
deixa na dor, o seu esposo 
Sr. Alberto Carreiro, filhos/as 
Carlos (donatilde), Eduardo 
(Christiane), paul (suzie), isa-
bel (guy), Jean-Louis (dolores), 
Fátima e Jeannine (richard), 
netos/as, bisnetos/as, irmãos/
ãs, sobrinhos/as. assim como 
restantes familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a 
cargo de
grupo Yves legaré
1350, autoroute 13 em laval.
514 595-1500
vitor Marques
a missa do corpo presente tem lugar, hoje, 6 de janeiro 
de 2016, pelas 11h na igreja nossa senhora de Fátima 
em Laval, seguindo depois para o cemitério urgel-bour-
gie, em Laval, onde será sepultada.
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 associaram
na dor. bem-Haja.

AssuNÇÃO INfANtE
Faleceu em pointe-Claire, no dia 29 
de dezembro de 2015, com a idade 
de 87 anos, a sra. assunção infante, 
natural de Castro verde, beja, portu-
gal, esposa do já falecido sr. manuel 
branco.
Deixa na dor seus filhos Carlos, An-
tónio, filha Luciana (Yves Noiseaux), 
netos/as Karl, dylan, patrícia, bran-
don, sebastian e samuel, seus côn-
jugues, bisnetos/as Logan e Kata-
leia, irmãos/ãs, seus/as sobrinhos/
as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
4231 boul. st-laurent, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
uma liturgia da palavra teve lugar, domingo 3 de janeiro 
de 2016, às 20h, na capela do salão. Ela foi sepultada 
no cemitério repos saint-François d’assise.
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 associaram
na dor. bem-Haja.

rOsA mArIA fErrEIrA rODrIguEs
Faleceu em montreal, no dia 1 
de janeiro de 2016, com a idade 
de 83 anos, a sra. rosa maria 
Ferreira rodrigues, natural de 
santa Clara, ponta delgada, 
são miguel, açores, esposa do 
sr. Joaquim rodrigues.
deixa na dor o seu esposo, sua 
filha Maria Clara (George Pa-
radisis), seu filho Jorge (Maria 
Lucífero), seus/as netos/as ste-
lla-marie, matteo, robert, fami-
liares e amigos.
Os serviços fúnebres
estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
1120 jean talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
a missa de corpo presente é hoje, quarta-feira, 6 de ja-
neiro de 2016, às 10h, na igreja santa Cruz. vai ser 
sepultada em cripta no mausoléu st-martin. a missa do 
sétimo dia, amanhã, quinta-feira 7 de janeiro, às 18h30. 
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 associaram
na dor. bem-Haja.

mArIA pErEIrA lOlItA
Faleceu em montreal, no dia 1 de 
janeiro de 2016, com a idade de 63 
anos, a sra. maria pereira Lolita, 
natural de almada, portugal, espo-
sa do sr. João manuel Francisco.  
Deixa na dor seu esposo, suas filhas 
ana-patricia(patrick martin), brenda, 
seus netos rafael, Jacob, seus so-
gros manuel maria teodoro e maria 
Júlia Francisco, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
1120 jean talon, Este, Montreal.
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar, sexta-feira 8 de janeiro de 2016 
das 9h30 às 10h, na igreja santa Cruz, onde seguirá 
a missa do corpo presente às 10h. será sepultada no 
cemitério notre-dame-des-neiges. renovam com pro-
funda saudade a missa do sétimo dia, quinta-feira 7 de 
janeiro, às 18h30 na santa Cruz.
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 associaram
na dor. bem-Haja.
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cArNEIrO: Carta Dominante: Rei de Ouros, que significa 
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 benefícios! 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. saúde: Evite gorduras na sua alimentação 
porque o colesterol tem tendência 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 antes todos os 
momentos que tem para estar com o seu companheiro. a 

sua felicidade depende de si! Saúde: Não se desleixe 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 intensamente 
sentimentos sólidos e duradouros, espalhando 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 
Dificuldade. 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 amigos estará agora 
muito evidenciada. a verdadeira beleza não é visível aos 
olhos, pois está no coração! Saúde: Poderá ter problemas de 

intestinos. dinheiro: não seja pessimista 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. dinheiro: 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 sentimentos 
e decisões com a pessoa que ama. seja paciente e 
compreensivo com as pessoas que vivem a seu lado! Saúde: 

Com disciplina e controlo melhorará certamente. dinheiro: 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 reduzir 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 transtornos 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. dinheiro: não gaste 

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

hoRóScoPo mArIA hELEnA mArtInS

SudoKu

4

4

8

2

PAlAVrAS cruzAdAS

Solução

hOrIzONtAIs: 1. vacum, Empar. 2. Olaia, noa. 3. Lar, ror, tem. 4. 
trem, separo. 5. Cómoda, me. 6. Cravo, alvor. 7. Ou, Enorme. 8. abalar, 
Orca. 9. rim, Cai, giz. 10. aia, drama. 11. mural, Oirar.
vErtIcAIs: 1. volt, Coaram. 2. alar, rubi. 3. Careca, amar. 4. ui, móvel, 
ia. 5. mar, monacal. 6. Oso, Ora. 7. Enredar, ido. 8. mo, palmo, ri. 9. 
pata, vergar. 10. Ermo, Cima. 11. remoer, azar.
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reCeitA dA seMAnA

InGrEdIEntES:

COStELEtAS AO mOLhO dE LArAnJA

prEpArAÇãO:
temperar as costeletas com sal, pimenta e 

o sumo de 2 laranjas. deixar marinar por 30 
minutos. numa frigideira grelhar as costeletas com um 
fio de azeite. Reservar. Num tacho colocar o molho da 
marinada, o sumo das restantes laranjas, o açúcar, o vi-
nagre e a maizena. mexer bem para dissolver a farinha.
Quando engrossar um bocadinho, regar as costeletas 

com este sumo e servir de seguida. Eu acompanhei com 
um puré de batata, mas com um arroz branco ou com 
umas batatas fritas também fica bem.

- 4 costeletas
- 6 laranjas
- azeite q.b.
- 1 c. sobremesa de farinha maizena
- 1 c. sopa de vinagre de mel
- 1 c. sopa de açúcar mascavado
- 1 dente de alho esmagado
- Sal e pimenta q.b.

hOrIzONtAIs: 1. referente a bois, vacas e novilhos. suster 
com estacas (as videiras). 2. árvore leguminosa cesalpinácea. 
Hora do ofício divino. 3. pátria. grande porção. possui. 4. Qual-
quer carruagem. afasto. 5. móvel, geralmente retangular, com 
gavetões. a mim. 6. pequeno furúnculo ou verruga na pele. a luz 
da aurora. 7. alternativa (conj.). desmedido. 8. retirar precipita-
damente. mamífero cetáceo muito voraz. 9. Órgão excretor que 
tem a função de formação da urina. tomba. variedade de car-
bonato de cálcio, usado especialmente para escrever no quadro 
preto. 10. Camareira. narrativa ou acontecimento terrível e co-
movente. 11. pintura feita diretamente em muro ou parede. ter 
tonturas.
vErtIcAIs: 1. Forma internacional de vóltio. Filtraram. 2. dar 
asas a. pedra preciosa transparente, geralmente de cor ver-
melha. 3. pessoa calva. gostar muito de. 4. designa dor, ad-
miração, repugnância (interj.). Que não está fixo. Caminhava 
para lá. 5. grande massa de água salgada que cobre cerca de 
três quartas partes da superfície do globo. relativo à vida do 
convento. 6. Sufixo de abundância. Além disso. 7. Envolver em 
rede. passado. 8. Contr. do pron. pess. compl. me e do pron. 
dem. o. medida que vai da ponta do dedo polegar à do mínimo, 
com a mão aberta. graceja. 9. pé e perna do animal. dobrar 
em arco. 10. solitário, descampado. a parte mais elevada. 11. 
repisar. má sorte, desdita.

3

ALvIn E OS ESqUILOS: nA EStrAdA
depois de alvin e os esquilos (2007), as 

sequências não conseguiram manter o ní-
vel e novos filmes fracos foram entregues no 
decorrer dos anos. Prova disso é que alvin e 
os esquilos 2 (2009) e alvin e os esquilos 3 
(2011) sequer ganharam lançamento nos ci-
nemas nos estados unidos. essa sina foi re-
vertida com alvin e os esquilos: Na estrada, 
que voltou ao circuito exibidor na américa do 
Norte.
Uma solução para reencontrar a magia foi con-

centrar a história do novo filme em Alvin e seus 
irmãos, enquanto as Esquiletes se ausentam para 
serem juradas do reality American Idol. Os pro-
blemas dos personagens começam por causa do 
namoro de Dave (Jason Lee, de Tudo Para Fi-
car Com Ela) com a médica Samantha (Kim-
berly Williams-Paisley, de Somos Marshall). Os 
bichanos aprovam a parceria, mas o filho dela 
(Josh Green) é um capeta em forma de guri. Os 
esquilos temem uma vida de eterno bullying ao 
lado de Miles.
Essa premissa de road movie permite que o ro-

teiro faça paradas estratégicas, como na animada 
Nova Orleans. Nesses momentos, criam-se cenas 
que funcionam como esquetes inocentes, com 
piadas e situações cómicas que cairão nas graças 
do público infantil.
A estrutura do roteiro também abre espaço para 

os números musicais com canções populares, 
uma marca registrada da série. Nessa produção, 
há desde o sucesso pop recente de Bruno Mars 
até clássicos de Gloria Stefan, com a voz carac-
terística dos esquilos, claro. Miles toca violão 

nesses números, o que funciona com mais um 
elemento de ligação do jovem com seus futuros 
irmãos.
Assim, com novos fatores para dinamizar e o 

resgate de algumas tradições para fidelizar, Al-
vin e os Esquilos: Na Estrada joga para cima o 
nível da franquia. Normalmente, esse aprimora-
mento motiva a realização de novas sequências, 
mas nesse caso poderia ser uma boa chance de 
terminar a série no alto.
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AnO nOvO

Em CAdA SEr hUmAnO há Um mUndO A dESCOBrIr

talvez nunca tenham 
ouvido falar, mas apai-

xonar-se pela vida e pela es-
pécie humana são condições 

fundamentais para se ter uma elevada quali-
dade de vida e sabedoria.
Por favor lembrem-se sempre disto: a vida 

que pulsa dentro de nós, independentemente 
dos nossos erros, correções, estatutos e cultura 
é uma jóia única no teatro da existência. Cada 
ser humano é um mundo a ser explorado, uma 
história a ser compreendida, um solo a ser cul-
tivado. É uma atitude irracional valorizarmos 
alguns artistas de Hollywood, políticos e inte-
lectuais, e não valorizarmos do mesmo modo a 
nossa indecifrável capacidade de pensar. Afinal 
de contas somos todos grandes artistas no an-
fiteatro da nossa mente. Que teoria é essa em 
que alguns são sobrevalorizados e a maioria é 
relegada no rolo dos anónimos? Isso trata-se de 
uma mutilação da inteligência.
Muitos podem não ter fama e estatutos sociais, 

mas para a ciência somos todos igualmen-
te complexos e dignos. A rainha de Inglaterra 
nunca teve mais valor nem mais complexida-
de intelectual do que um miserável das ruas de 
Londres. Einstein e Freud não tiveram mais se-
gredos psíquicos do que um individuo subnutri-
do do terceiro mundo.
Essa é uma verdade cientifica. Quando nós 

lemos a nossa memória em milésimos de se-

gundos e escolhemos, sem saber como, as in-
formações no meio de biliões de opções do nos-
so consciente para construir uma única ideia, 
estamos a ver um grande artista. É difícil de 
acreditar não é? Sobrevalorizar uma minoria 
de intelectuais, artistas, políticos e empresários 
pode ser tão traumatizante quanto descriminar. 
Respeitar e tomar algumas pessoas como mo-
delo é saudável, mas sobrevalorizá-las bloqueia 
a nossa inteligência e capacidade de decidir. 
Hitler foi sobrevalorizado. As consequências 
foram trágicas.
Na lei que rege a qualidade de vida cada in-

dividuo deve ser o único autor da sua própria 
historia, e é necessário em primeiro lugar, ver 
a grandeza da vida e nunca se diminuir, infe-
riorizar ou ter pena de si mesmo. Em segundo 
lugar, devemos ter consciência de que na essên-
cia psíquica somos todos iguais e nas diferen-
ças respeitarmo-nos. Em terceiro lugar, deve-
mos aprender a resgatar a liderança do <Eu> 
para ser líder de si próprio. O <Eu> representa 
a consciência critica, a nossa vontade conscien-
te e capacidade de decidir. O <Eu> é a nossa 
entidade. O <Eu> não são meros pensamentos 
ou emoções. 
O <Eu> é a nossa capacidade de analisar situa-

ções, duvidar, criticar, fazer escolhas, corrigir 
rotas, estabelecer metas, administrar as emo-
ções e governar os pensamentos. A comple-
xidade do <Eu> é tão grande, que milhões de 
computadores interligados nunca conseguirão 
desvendar a sua complexidade, os computado-
res nunca terão a consciência da existência, es-
tarão sempre mortos para si mesmos.

JOsé dA COnCeiÇÃO
jconcEicao@avozdEPortugal.coM

AnO nOvO, vIdA vELhA?

Com a entrada do novo 
ano renovam-se aspi-

rações, desejos e a própria 
motivação. No entanto não 

se renova o mais importante: o próprio in-
dividuo, estendendo-se, por conseguinte, à 
Humanidade.
E porquê? Porque ano após ano vemos os 

indiferentes de sempre nadando na mesma 
indiferença, pelo menos enquanto as circuns-
tâncias não os afetam diretamente. Vemos os 
mesmos queixosos de sempre, que por pusila-
nimidade, por ociosidade ou simplesmente por 
hábito mantêm o role de queixas sobre tudo 
e todos. Vemos os mesmos espertos, que sem 
apego a qualquer princípio para além do bene-
fício próprio, pululam por todo o lado aprovei-
tando a melhor “maré”.
Vemos as mesmas manobras políticas de sem-

pre, em que os “espertos” são julgados como 
sumidades da ciência política. Vemos empre-
sas que tomando partido de circunstâncias de 
mercado, como monopólios específicos a cer-
tas áreas de atividade, exploram os clientes 
ou o próprio estado, por forma a garantir uma 
renda absurda aos seus acionistas na explora-
ção da sua atividade. Vemos os media, que ora 
levam aos píncaros da popularidade políticos, 
artistas, desportistas e outras personagens, 
como os levam ao esquecimento ou deixam ao 
desdém, ao sabor de influências ilegítimas de 

momento. Vemos políticos um pouco por todo 
o mundo que promovem os mais obscuros, re-
trógrados e desumanos sistemas, promovendo 
a miséria e a animalização do ser humano.
O panorama parece negro, mas apenas porque 

cada individuo, na sua esfera de ação, perma-
nece enredado nestas dificuldades sem desper-
tar para o potencial que traz consigo, de mu-
dança interior e por conseguinte de mudança 
ao seu redor. Por isso continuamos a ver ver-
dadeiras selvajarias de assassinatos em massa 
em diversas partes do mundo, sobre falsos pre-
textos religiosos, políticos ou éticos. Ou muito 
simplesmente, continuamos a ver próximo de 
nós, conhecidos, amigos ou mesmo familiares 
que na doença, na velhice ou qualquer outra 
dificuldade da vida, se debatem nas águas da 
intranquilidade, do desespero, da revolta e 
mesmo do ódio, enquanto que outros, também 
conhecidos, amigos ou mesmo familiares nos-
sos, transmitem serenidade ao seu redor, pro-
movendo o bem estar a si mesmos e àqueles 
que os rodeiam.
esta serenidade não se nasce com ela: 

constrói-se! e como toda a construção, exi-
ge trabalho, paciência, dedicação, esforço 
perseverante. a todos nós individualmente 
compete fazer o melhor possível e ambicio-
nar este estado de espírito que assim sim, 
promoverá uma vida mais salutar e preen-
chida a todos, em vez das receitas milagro-
sas que tanto se apregoam, ou os desejos de 
satisfação individualista e efémera que se 
promove um pouco por todo o lado. Bom 
Ano!

JoRGe CoRReia
jcorrEia@avozdEPortugal.coM

JOÃO dA luz
jcorrEia@avozdEPortugal.coM

Prezados leitores
Todo Ano Novo vem acompa-

nhado de muitas expectativas. 
Uma viagem, um novo traba-
lho, um novo estilo de vida, a 
reconciliação de uma amizade 

que se perdeu. Uma dessas expectativas e que 
se constitui no desejo de todo ser humano é a 
esperança de um mundo melhor. Ainda dá tempo 
de pedirmos a Deus a Paz, a concórdia, o enten-
dimento entre os povos, para que tenhamos num 
futuro não muito distante uma vida feliz, próspe-
ra e de respeito aos cidadãos de todo mundo. Um 
projeto irrealizável? Quem sabe!

Cada um de nós pode e deve sonhar com um 
mundo melhor. Dessa forma estaremos engros-
sando as fileiras daqueles que ainda têm uma tê-
nue esperança de que as pessoas possam mudar 
um dia. Esta mudança começa dentro de nós e 
se multiplica à medida que nossos esforços para 
uma Paz incondicional sejam observados por 
nossos semelhantes.
A Paz pode e deve ser perseguida por todos 

aqueles que acreditam em Deus. Só Ele tem o 
domínio dos nossos atos. A busca pela Paz é, 
sem dúvida, o maior desafio que o mundo mo-
derno coloca no nosso dia-a-dia. Falar em utopia 
é o que a grande maioria dos poderes constituí-
dos ao redor do mundo irão dizer sobre a Paz en-
tre os povos. Entretanto, não faltam instituições, 
líderes religiosos, clubes de serviços, movimen-
tos que lutam pela Paz mundial. Dessa forma, 
está dentro de cada um de nós uma bilionésima 
parte da semente de mostarda, a menor de todas 
as sementes, e que uma vez semeada, é capaz de 
transformar o mundo em que vivemos.
Sabemos que, em defesa da Paz, grandes pen-

sadores, filósofos, compositores musicais, perso-
nalidades de todo mundo, alguns pagando com a 
própria vida, defenderam e defendem o tão so-
nhado restabelecimento de relações amigáveis 
entre países beligerantes.
Resta-nos tão somente buscar a Paz e semeá-la 

onde quer que estejamos. A boa semente sempre 
frutifica. E como é bom ver a beleza de nosso 
fruto resplandecer nas pessoas que nos são caras! 
Que este novo ano seja para todos nós a espe-
rança que os homens de boa vontade almejam 
em todo canto do universo e que a Paz reine em 
nossas famílias.
Boas viagens em 2016
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IffhS nãO COLOCA rOnALdO
EntrE OS dEz mELhOrES dO mUndO
Federação deixa o português de fora, numa 

lista liderada por Lionel Messi. a Federa-
ção internacional de História e estatística do 
Futebol (iFFHS) divulgou a lista dos melho-
res jogadores do Mundo e a ausência de Cris-
tiano Ronaldo é a grande surpresa da lista do 
top-10. 

Lionel Messi lidera a lista, com larga vantagem 
sobre o segundo classificado, Iniesta. Andrea 
Pirlo é o terceiro classificado num lista onde 
Neymar também não surge entre os dez me-
lhores do planeta. O Real Madrid é o emblema 
que contribui com mais jogadores para a lista – 

Kroos, Modric e James Rodríguez -, seguindo-
-se o Barcelona com menos um atleta, ambos já 
citados em cima.
Confira o Top-10 da IFFHS: 
1- Lionel MESSI (Arg./Barcelona) 168 pts;
2- Andres INIESTA (Esp./Barcelona) 91 pts;
3- Andrea PIRLO (Itá./Juv/NY City FC) 54 pts;

4- Eden HAZARD (Bélg./ Chelsea FC) 22 pts;
5- Kevin DEBRUYNE (Bél./WolfsMan) 13 pts;
7- Toni KROOS (Ale./ Real Madrid) 11 pts;
8- Luka MODRIC (Croá. / Real Madrid) 11 pts;
9- James PODRIGUEZ (Col./Real Madrid) 10 pts;
10- Javier PASTORE (Arg./ Paris SG) 10 pts.

SpOrtInG dE JOrGE
JESUS AtInGE fEItO
COm mAIS dE mEIO SéCULO

treinador dos ‘verde e brancos’ conseguiu 
derrotar rivais em quatro ocasiões, algo que 

apenas havia sido conseguido por um húngaro, 
há 61 anos. A vitória sobre o FC Porto, depois 
de três seguidas sobre o Benfica, permitiu a 
Jorge Jesus atingir um marco apenas consegui-
do pelo húngaro Joseph Szabo, ainda não era o 
atual técnico dos ‘leões’ nascido. Corria a tem-
porada 1953/54, quando o Sporting conseguiu 

três triunfos sobre o rival encarnado – a primeira 
(2-0) 13.ª jornada da I Liga, seguiu-se uma na 
segunda volta do campeonato por 3-2 e última 
a contar para a Taça de Portugal, novamente por 
3-2 – e pelo meio surgiu a vitória sobre o FC 
Porto. Corria a 15.ª jornada e o resultado termi-
nou com um 2-1 sobre a equipa então orientada 
por Cândido de Oliveira. O ciclo triunfante foi 
fechado a 23 de maio de 1954, segundo dá conta 
o Record, exatamente 67 dias antes de Jorge Je-
sus nascer. Aliás, o treinador parece ser especia-
lista em fazer sofrer os rivais logo na sua época 
de estreia depois de ter conseguido igual feito no 
Benfica, com duas vitórias sobre Sporting e ou-
tras tantas perante o FC Porto. Jorge Jesus volta 
a escrever um nome nos almanaques da história 
sportinguista, num início de época quase perfeito 
e que tem vindo a corroborar as aspirações dos 
adeptos leoninos.
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Feirense 0-1 Chaves
 sp. Covilhã 2-2 ac. viseu
 Famalicão 1-1 Penafiel
 Farense 0-2 gil vicente

 Leixões 3-1 ud Oliveirense
 portimonense 2-0 varzim

 sporting b 0-1 sC braga b
 FC porto b 5-2 v. guimarães b

 Oriental 2-1 atlético Cp
 mafra 1-1 desp. aves

 santa Clara 1-0 Olhanense
 Freamunde 1-0 Benfica B

reSultAdoS
09/01 oriental 10:00 ud oliveirense
  sc braga b 10:00 chaves
  benfica b 11:00 olhanense
  Portimonense 15:30 Fc Porto b
10/01 Feirense 6:15 sporting b
  sp. covilhã 10:00 desp. aves
  Mafra 10:00 gil vicente
  santa clara 10:00 v. guimarães
  Farense 10:00 ac. viseu
  leixões 10:00 Penafiel
  Freamunde 9:00 atlético cP
  Famalicão 9:00 varzim

PróximA jornAdA

1-FC Porto B 49 23 15 4 4 52 27
2-Chaves 40 23 10 10 3 28 19
3-Feirense 39 23 10 9 4 27 21
4-Freamunde 39 23 11 6 6 28 18
5-SC Braga B 37 23 10 7 6 26 21
6-Gil Vicente 37 23 10 7 6 29 21
7-Portimonense 36 23 9 9 5 33 29
8-Sporting B 35 23 10 5 8 29 26
9-Famalicão 33 23 8 9 6 31 26
10-Ac. Viseu 32 23 8 8 7 26 29
11-Olhanense 31 23 9 4 10 22 26
12-Atlético CP 31 23 8 7 8 22 21
13-V. Guimarães B 30 23 8 6 9 25 28
14-Desp. Aves 30 23 8 6 9 23 21
15-Santa Clara 28 23 8 4 11 25 28
16-Varzim 28 23 7 7 9 23 27
17-Farense 27 23 7 6 10 24 27
18-Benfica B 27 23 8 3 12 24 33
19-Sp. Covilhã 26 23 5 11 7 22 29
20-Penafiel 26 23 6 8 9 23 29
21-Mafra 24 23 5 9 9 19 22
22-Leixões 24 23 5 9 9 25 31
23-Oriental 19 23 5 4 14 25 36
24-UD Oliveirense 17 23 3 8 12 20 36

  P J V E D GM GS

1-Sporting 38 15 12 2 1 26 7
2-FC Porto 36 15 11 3 1 30 9
3-Benfica 34 15 11 1 3 35 10
4-Braga 26 15 7 5 3 20 8
5-V. Setúbal 22 15 5 7 3 27 22
6-Paços Ferreira 22 15 6 4 5 21 17
7-Rio Ave 21 15 6 3 6 24 23
8-Arouca 20 15 4 8 3 19 17
9-V. Guimarães 19 15 5 4 6 16 21
10-Marítimo 18 15 5 3 7 21 28
11-Estoril Praia 17 15 4 5 6 12 18
12-Belenenses 17 15 4 5 6 18 32
13-Moreirense 17 15 4 5 6 15 18
14-Nacional 16 15 4 4 7 14 17
15-U. Madeira 14 15 3 5 7 9 21
16-Académica 13 15 3 4 8 14 27
17-Boavista 10 15 2 4 9 9 21
18-Tondela 8 15 2 2 11 9 23

  P J V E D GM GS

reSultAdoS
académica 3-1 u. madeira
boavista 0-3 moreirense

nacional 2-2 arouca
marítimo 1-1 Estoril praia

v. setúbal 1-1 braga
p. Ferreira 2-2 belenenses
V. Guimarães 0-1 Benfica

sporting 2-0 FC porto
rio ave 2-3 tondela

PróximA jornAdA
06/01 u. madeira 10:00 boavista
  arouca 11:00 Estoril praia
  tondela 11:00 p. Ferreira
  moreirense 11:15 guimarães
  belenenses 13:00 nacional
  braga 13:15 académica
  Benfica 14:00 Marítimo
  FC porto 15:15 rio ave
  v. setúbal 15:15 sporting

fASE dE GrUpOS
28/12 grp.d braga 2-1 belenenses
 grp.c Portimonense 4-1 arouca
29/12 grp.d leixões 1-2 rio ave
 grp.b oriental 2-4 Moreirense
 grp.a  Fc Porto 1-3 Maritimo 
 grp.b benfica 1-0 nacional
 grp.c sporting 3-1 Paços Ferreira
30/12 grp.a Famalicão 0-1 Feirense
19/01 grp.b oriental           11:00 benfica

qUArtOS-dE-fInAL
2016/01/13 gil vicente 11:00 nacional
  rio ave 11:30 Estoril Praia
  braga 13:30 arouca
  boavista 15:30 Fc Porto

mOUrInhO fALhA LIStA dOS mELhOrES 
dO mUndO pELA 1.ª vEz Em dEz AnOS
treinador do Barcelona foi o vence-

dor de uma lista dominada pelos 
espanhóis. 

Luis Enrique foi distinguido pela Federa-
ção Internacional de História e Estatística 
de Futebol (IFFHS) como o melhor treina-
dor de 2015, uma lista na qual não consta 
o nome do português José Mourinho. O 
técnico do Barcelona superou com larga 

vantagem Guardiola (2.º) a Allegri (3.º), 
numa lista dominada pelos espanhóis. A 
grande surpresa é a ausência do nome de 

José Mourinho treinador que se sagrou 
campeão pelo Chelsea na época passada, 
algo que acontece pela primeira vez nos 
últimos dez anos. Segundo o Sapo Des-
porto, o ‘special one’ amealhou a distinção 
em 2004, 2005, 2010 e 2012.

fLOrEntInO pérEz AnUnCIA
zIdAnE COmO nOvO trEInAdOr
 Presidente do clube ‘merengue’ anun-

ciou esta segunda-feira o despedimento 
de Rafa Benítez, em conferência de im-
prensa. A notícia do despedimento de Rafa 
Benítez já tinha sido avançada pelo jornal 
espanhol Marca, mas Florentino Pérez 

confirmou a rescisão de contrato com o 
técnico, esta segunda-feira, uma decisão 
que considerou “difícil”. Numa conferên-
cia de imprensa convocada pelo próprio 
presidente do Real Madrid, Florentino 
Pérez anunciou também que Zidane é a 
partir desta segunda-feira, o novo treina-
dor dos ‘merengues’. “A direção do Real 
Madrid decidiu nomear Zidane como trei-
nador principal do Real Madrid. Ele sabe 
como ninguém, o que é estar à frente de 
um clube de relevo. Zidane é então a partir 

deste momento o treinador do Real Ma-
drid e para mim é um orgulho. Este é o 
seu estádio e o seu clube. Sei que a palavra 
impossível para Zidane, não existe”, disse 
Florentio Pérez. Nesta conferência houve 
também espaço para as primeira palavras 

do treinador francês como novo técnico do 
Real Madrid. “Quero agradecer ao clube e 
ao presidente por me dar esta oportunida-
de. Temos o melhor clube do Mundo, os 
melhores adeptos e espero fazer o melhor 
possível para que a equipa ganhe algo no 
final da temporada. O importante é amanhã 
estar com a equipa e trabalhar. Obrigado a 
todos. É um dia importante para mim, tal 
como todos os jogadores que passaram a 
treinador. O meu coração estará todo com 
este clube”.
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