
Mosti Mondiale 2000

Atenção: se não tem selo da Mosti 
Mondiale é porque não é Mosti Mondiale

5187 Jean-Talon Est, St-Léonard                                                       
Para mais informações, contactar MARCO  514.728.6831

MOSTO CLASSICO
Carrignane, Merlot, ruby Cabernet, 

grenaChe e Mais
Cada46$

Cada44$
tinto e branCo

42 variedades de mosto à sua escolha

Servico de análise do seu vinho

grElhadOs sObrE carvãO 

8261 BOUL. ST-LAURENT
Prop.: Elvis Soares    514-389-0606

brAS Iro

1851 OntariO E. Mtl, h2k 1t6
514.563.1211 | aquinta.ca

grElhadOs sObrE carvãO
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SeiS temaS à eSpera de rui rio
no parlamento, e maiS algunS

adeuS doloreS o’riordan
vocaliSta doS cranberrieS

A vocalista dos cranberries, a irlandesa 
Dolores o’riordan, morreu em lon-

dres aos 46 anos. A causa de morte não foi 
para já avançada pelos seus representantes 
e a imprensa irlandesa e britânica fala em 
“morte súbita”.

Continuação na página 8
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donald trump e o Seu
vocabulário pervertido
podemos rir perante um tal declínio politico na casa branca dos es-

tados unidos da América, mas quando a veia picaresca de trump 
passa a ser um princípio de vida ou ainda pior, de governo, as conse-
quências ficam para durar.
As falhas de agora existem apenas para lembrar as de ontem. Entre estas 

falhas o emprego de um vocabulário pervertido e destinado a afastar a 
realidade. Não é por acaso que o terrorismo de Estado e um elemento es-
truturante do discurso politico.
As palavras de Trump ressoam num alarido ensurdecedor duma preguiça 

intelectual e marca de comércio. Quando o presidente de uma economia 
poderosa do mundo, decide dizer que há nações de “merda”, um dos pala-
vrões ofensivos, está a impulsionar uma dinâmica de terrorismo de Estado. 
Tem alguma coisa de espantoso o comportamento do senhor Trump? Não 
tem. O rosto que apresenta hoje nada tem de novo, mas atingiu o seu clí-
max, esta semana. Trump tem cada vez menos razões para sorrir.
Entre insultos e demagogia os americanos percebem agora a situação crí-

tica em que se encontram. O magnata tenta dizer que a economia ame-
ricana está muito melhor, mas avolumam-se os sinais de que o Governo 
perdeu o controle dos números que apresenta. A oposição fala de dados 
muito preocupantes.
Estamos a assistir a um conflito entre os Estados parasitados nas suas de-

cisões essenciais, políticas, militares, económicas, que não garantem o in-
teresse coletivo e toda a estrutura política do mundo que está a ser minada.
A política assume as feições de um teste de competência, que serve para 

avaliar os melhores gestores e Trump ignora tudo isto com a sua cultura 
picaresca.
Quando esta veia picaresca e o reinado da sua vida ou, ainda pior, agora 

de governo, as consequências ficam para durar.
Este comportamento deveria ter bastado para alertar os cidadãos eleito-

res, mas não aconteceu. A corrupção na vida política nos Estados Unidos”, 
“eu financio a tua campanha eleitoral e tu atribuis apoios financeiros atra-
vés da baixa de impostos para a alta finança”. O povo dos Estados Unidos 
sabe hoje que está sentado num barril de pólvora. O povo deve mudar de 
dirigentes quando estes não valem nada, por vezes para certos dirigentes 
o povo não tem nenhuma importância e o mandato de Trump é uma trági-
-comédia.
A saída forçada de uma parte dos imigrantes acentua ainda mais a explo-

são social, são trabalhadores com rendimentos inferiores à média dos cida-
dãos e a levar uma vida itinerante. A taxa de suicídio de que ninguém fala, 
decorre da sua situação difícil e a aflição leva-os a recorrer a outros países 
nomeadamente o Canadá. Uma nova etapa de um calvário anunciado com 
todas as tensões no mundo globalizado. Se ainda não se sabe como parar 
este movimento infernal, podemos atribuir a quem as causas e a obrigação 
de pagar os estragos.

inveStigação adverSa
à comunidade piScatória?

A comunidade 
científica tem 

dado largas às 
suas pretensões 

de investigação dos bancos de 
pescas nos mares dos Açores e 
o Departamento de oceanogra-
fia e Pescas da Universidade dos 
Açores, aproveita o seu encer-
ramento à pesca para instalar 
novos meios de investigação no 
local.
Tudo isto é muito válido e os 

Açores devem estar na primeira 
linha da frente, no que diz respei-
to à economia do mar, até porque 
já se começa a falar nas potencia-
lidades marítimas do Arquipélago 
com mais responsabilidade. Há 
que inovar e a universidade dos 
Açores tem potencial, mormente 
na ilha do Faial, para que a Re-
gião possa dar cartas neste âmbito 
específico a nível internacional, 
pelo que é de aplaudir os anúncios 
de investigação nos mares dos 
Açores.
No entanto, há uma outra verten-

te que os cientistas não se preocu-
pam, nem lhes compete preocupar, 
que é a salvaguarda dos interesses 
dos pescadores açorianos que se 
vêem cada vez mais quartados de 
espaços para pescarem, sem que 
a polícia marítima não esteja à 
perna com multas pesadíssimas, 
fazendo gala de levar a televisão 
para exibirem a sua proeza de pe-
nalizar as pequenas embarcações 
de pescas prevaricadoras.
Sabemos que está em causa a 

sustentabilidade biológica e so-
cioeconómica das pescas nos Aço-
res, havendo mesmo necessidade 
de se concretizar a execução de 
um plano de restruturação do setor 
das pescas, com vista à imperiosa 
renovação da frota, com embar-
cações cabinadas de maior auto-
nomia e maior capacidade tecno-
lógica de navegação e da pesca, 
aumentando a eficiência, o poder 
de captura e portanto o esforço de 
pesca.
Há necessidade de um reajusta-

mento da frota, em particular para 
os segmentos com menor produ-

tividade, nomeadamente embarca-
ções com menos de nove metros de 
comprimento, porque o Governo 
incentivou, com dinheiros comu-
nitários a renovação da pequena 
frota sem se preocupar e em redi-
mensionar as nossas embarcações 
para as capacitar para aumentar a 
sua capacidade de navegação den-
tro do mar dos Açores.
O Governo reconheceu o erro, ao 

ponto do Secretário Gui Menezes 
estar a preparar a criação de um 
regime de auxílio à retirada da 
atividade da pesca, que prevê o 
apoio máximo de 30 mil euros por 
embarcação, prevendo que cerca 
de 200 embarcações possam estar 
nestas condições de abate. 
O problema existe e os pesca-

dores de pequenas embarcações 
estão impedidos de pescarem em 
zona de investigação, restando-
-lhes uma parte muito pequena do 
mar onde podem operar e nestas as 
espécies piscícolas rareiam, com 
implicações diretas nas capturas 
e nos baixos rendimentos que se 
têm verificado.
Qual a posição das associações 

de armadores e pescadores, rela-
tivamente aos Regulamento do 
Plano de Ordenamento da Reser-
va Natural, Reservas Naturais, 
etc, em que os pescadores não 
estão autorizados a pescar por ra-
zões óbvias? Os cientistas apenas 
se preocupam com a investigação, 
necessária é certa, sem que haja 
alguém que se preocupe em salva-
guardar os interesses dos pescado-
res. 
Alguns homens do mar, com lar-

ga experiência são de opinião que 
embora não sejam contra os estu-
dos científicos, entendem que a 
Universidade não tem em conta 
que os regulamentos de ordena-
mento são demasiados restritivos 
e que se deveriam em paralelo ter 
em conta a necessidade dos pesca-
dores poderem ir pescando, mes-
mo com limitações e ressalvas.
Para os cientistas ter uma área 

protegida, tão perto da costa, é 
uma mais-valia para a investiga-
ção científica, porque permite re-
colher dados em situações de não 
interferência humana. E como vão 
viver os pescadores, de pedras?



A VOz DE PORTUgAl lE jORnAl DE lA cOmmUnAUTé PORTUgAIsE à mOnTRéAl                   mERcREDI, 17 jAnVIER, 2018  |  P. 3

CABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SACABERNET SAUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLUVIGNON - MERLOOOOOT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCAT - MUSCATTTTT
ALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOALICANTE - PINOT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFT NOIR - ZINFANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-ANDEL-

CHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNCHARDONNAAAAAYYYYY- PINO- PINO- PINO- PINO- PINOT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLINGT GRIGIO - RIESLING

1265 O’BRIEN -V.ST-LAURENT
TEL: 514-747-3533

VINHO

 Professionel Expert Sommelier en magasin

$3.00à partir

Seu

 PLACE DU VIN IMPORT

*

*voyez détail et concept en magasin

*

750 ml

Seu *

42 ANS

cANtINHo DA poeSIA

miSSa comemorativa
A Comissão organizadora do Espírito Santo da Santa 
Cruz e a Mordoma Armanda Garcia promovem uma 
missa comemorativa no sábado, dia 20 de janeiro de 
2018 às 18h30. Esta missa será celebrada por Alma 
de Todos os Fundadores e Mordomos da Santa Cruz.
Para mais informações: 514-844-1011.

narcoS 2018

Foi um dos casos mais 
graves da minha carrei-

ra e afetou a nossa unidade 
para sempre. estávamos 

em janeiro de 2018, escassos dias após a 
publicação em Diário da república do des-
pacho nº 11391/2017, que limitava a venda 
de produtos prejudiciais à saúde em bares 
e cafetarias de instituições do ministério 
da Saúde. Salgados, pastelaria, charcutaria 
e refrigerantes tinham sido banidos desses 
espaços, para estimular hábitos de alimen-
tação saudáveis. 
Eu, Javier Peña, e o meu colega Steve Mur-

phy, fomos enviados pela DEA americana para 
ajudar Portugal na luta contra os fritos e as 
gorduras saturadas. A nossa primeira missão, 
que seria também a última, foi vigiar a cantina 
do Hospital de Santa Maria. À primeira vista, 
estava tudo bem: a cantina vendia apenas fru-
tas, legumes e vários produtos desenxabidos. 
Mas os frequentadores do hospital pareciam 
manter uma certa felicidade bastante suspeita, 
e o Ministério mandou investigar. No princí-
pio, não demos por ele. 
João Diogo Dias vinha visitar uma tia, ope-

rada a uma hérnia. De repente, na ala em que 
a tia estava internada, os outros doentes co-
meçaram a ficar mais alegres. Riam alto, con-
versavam, não tinham qualquer intenção de 
impingir uns aos outros receitas de batidos 
verdes. Era óbvio que não estavam a seguir 
uma alimentação saudável. 
O Murphy ofereceu-se para se infiltrar à pai-

sana e descobriu tudo. Dias depois, João Dias 
estava sentado à minha frente na sala de in-
terrogatórios, depois de ter sido apanhado na 
posse de um tupperware com 10 croquetes, 
cinco rissóis e três empadas.
– Sr. Dias – disse eu –, sabe qual é a pena para 

quem trafica salgadinhos?
João Dias não respondeu.
– Isto mata, sr. Dias. Os seus são especial-

mente perigosos, porque são caseiros.
– Não é tráfico, eu trouxe-os para a minha tia. 

Os outros doentes pediram-me e eu ofereci.
– Sabemos como isto funciona, sr. Dias. Os 

primeiros são oferecidos, até os clientes fica-

rem agarrados ao rissol. O meu colega, que se 
infiltrou à paisana, e a quem ofereceu dois cro-
quetes, está neste momento a fazer análises. O 
colesterol dele subiu dois pontos. Dois pontos, 
sr. Dias. E está perdido. Não creio que possa 
voltar a trabalhar. Quando o levaram para a 
clínica, gritava “Deixem-me só provar as cha-
muças!”, e também “Aquilo deve ir bem é com 
uma imperial fresquinha!” Ele nem sequer é 
português, sr. Dias.
– Eu só queria animar a minha tia. Ela gosta 

de croquetes.
– O problema é que isto não é um produto 

inofensivo que possa ser usado para fins médi-
cos, como a marijuana.
– Se eu tivesse marijuana no tupperware dei-

xavam-me ir?
– Claro. Estamos inclusivamente a estudar 

uma proposta de legalização. Isto dos croque-
tes é que é muito nocivo. Mas nós não esta-
mos interessados em si, sr. Dias. Sabemos que 
é apenas o correio. Se nos disser quem produz 
estes croquetes, não o acusaremos. O nosso 
laboratório diz que os seus croquetes são dos 
mais puros que eles já viram: carne a sério, 
refogado puxadinho, pedaços de chouriço. 
Quem os fez sabia o que estava a fazer.
– Mas desde quando é que os croquetes são 

proibidos?
– Desde Dezembro. Tem de estar mais atento 

aos despachos do Ministério da Saúde. Vamos, 
sr. Dias. Só precisamos de um nome.
Fez-se um silêncio. Finalmente, o homem 

quebrou:
– Clotilde Dias.
– Quem é?
– A minha avozinha.
– Devíamos ter adivinhado. 
São sempre elas. 
Essa geração está perdida.

rIcArDo
ArAújo pereIrA

carnaval comunitário
O Grupo “Nossa Fé”, da Missão Santa Cruz, organiza 
no próximo dia 3 de Fevereiro, às 19H30, o primeiro 
Carnaval Comunitário. Para esta festa da comunidade, 
a Missão conta com a vossa participação.
Para mais informações: 514-844-1011

angariação de fundoS para 
noSSa Senhora do monte
Haverá uma angariação de fundos para a festa de Nos-
sa Senhora do Monte com um jantar dançante para 
sábado 17 de março de 2018 às 19h na grande sala da 
Santa Cruz. A noite será abrilhantada pelo DJ Moreira. 
Informações e reservas: José Andrade 514-655-3464.
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1:18 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 19 dE janEirO             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
6:45 Visita Guiada
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 O Sábio
9:45 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 Brainstorm
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Hora dos Portugueses
20:15 Mundo Sem Muros
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Sexta às 9
0:15 2077 - 10 Segundos
 Para o Futuro
1:17 Hora dos Portugueses

sábadO, 20 dE janEirO            
1:30 Fugiram de Casa de Seus Pais
2:15 Cidade Despida
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Inventores
 Sociedade Civil
6:45 Magazine Literacia 3D
7:15 Vamos Ouvir
7:30 Quem Fala Assim
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios 2017
10:15 Podium
11:45 Ilha a Cores
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 Nelas
 Aqui Portugal
19:00 24 Horas
20:00 Filme a Designar
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa
 com Herman José
1:00 Todas as Palavras
1:30 5 Para a Meia-Noite

dOMingO, 21 dE janEirO               
3:00 Bom Dia Portugal
5:30 Eucaristia Dominical

4ª-fEira, 17 dE janEirO              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo É Economia
5:48 Sociedade Civil
6:50 Kalaf Epalanga
 Filhos da Nação
7:22 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:54 A Praça
11:43 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:01 Brainstorm
16:46 Agora Nós
18:43 Tragédia, Vitória,
 Justiça, Mudança
 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
19:53 Fotobox
20:02 Manchetes 3
20:36 Hora dos Portugueses
20:50 Palavra aos Diretores
21:25 Brainstorm
22:10 Notícias do Atlântico
23:10 O Sábio
23:37 Janela Indiscreta
0:08 Volta ao Mundo
0:20 Grande Entrevista
1:11 Criar.pt
1:18 Hora dos Portugueses

5ª-fEira, 18 dE janEirO               
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:55 Prematuros
 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Brainstorm
17:15 Agora Nós
19:00 24 Horas
19:50 Volta ao Mundo
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Excursões Air Lino
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Grande Área
0:45 Palcos Agora

AuguSto mAcHADo

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.

671a bOul curé-labEllE
EM laval, h7v 2t8

EsPEcialidadE frangO
nO churrascO

450-682-9414
www.patisseriemedeiros.com

falta de mão de obra

em portugal a necessidade de mão de obra 
está a crescer em áreas que vão do calçado 

ao têxtil passando pela metalurgia e restaura-
ção. Dizem que são os salários baixos que levam 
“os mais competentes” a emigrar. queixas não 
faltam: “em portugal é só para enriquecer os 
patrões. Prefiro voltar para Bélgica a ganhar 10 
euros à hora”, desabafa um operário da cons-
trução civil.
Com a economia a crescer, sucedem-se os alertas 

das empresas da falta de mão de obra disponível: só 
as indústrias tradicionais, a construção e a hotela-
ria e restauração reclamam quase 147 mil pessoas. 
Isto apesar de haver, ainda, 424 mil desempregados 
em Portugal em novembro de 2017, segundo os da-
dos do INE. Para os sindicatos, o problema está na 
“política de baixos salários e de trabalho precário” 
que leva a que os melhores profissionais emigrem“. 
Calçado, têxtil e vestuário e metalomecânica são 
das indústrias mais penalizadas. Em conjunto, esti-
mam precisar de quase 37 mil funcionários, 28 mil 
dos quais só para a metalomecânica. Com a mão 
de obra disponível praticamente esgotada nas zo-
nas de forte concentração da indústria do calçado, 
como Felgueiras, o setor apostou no investimento 
em novas fábricas no interior do país, criando nove 
mil empregos nos últimos anos. Atualmente, a falta 
de trabalhadores é menos sentida, mas o setor, ad-
mite o seu diretor-geral, Paulo Vaz, pode vir a pre-
cisar, ao longo do ano, de mais mil a 1500 pessoas. 
A restauração e alojamento reclamam 40 mil tra-
balhadores para fazer face ao ritmo de crescimen-
to, mas a necessidade maior é a construção, com 
60 a 70 mil trabalhadores em falta. E é, também, 

dos setores que mais trabalhadores perderam para 
o exterior: 240 mil. Albano Ribeiro, presidente do 
sindicato, acredita que, com um ganho médio de 
mil euros, já fosse possível convencer muitos deles 
regressar. Para o secretário-geral da CGTP, o pro-
blema está na “desvalorização” dos trabalhadores 
em Portugal, levando “os mais qualificados e com-
petentes” a emigrar. “Para bons salários é preciso 
emigrar”, diz-nos quem emigrou por causa da crise 
económica em 2011, José Pedrosa, 54 anos, Paulo 
Silva, 55 anos, Manuel Guedes, 54 anos, são três 
operários da construção civil que em face da crise 
económica de 2011, conjugada com a política de 
baixos salários, emigraram em busca de sustento 
para as respetivas famílias que deixaram na sua ter-
ra natal. José Pedrosa já correu Ceca e Meca, Mé-
dio Oriente, África e Europa. A Bélgica foi o seu 
último porto de abrigo. A 31 de dezembro caducou 
o contrato de trabalho. Atualmente, está pelo fun-
do de desemprego até que volte a encontrar uma 
proposta de trabalho, mas não acredita que seja em 
Portugal. “Trabalho até haverá, mas o salário é mi-
serável. Continuarei a procurar emprego onde se 
ganhe um salário digno, e haja respeito pelos traba-
lhadores,” desabafou este trabalhador. A VIDA SE-
RIA MARAVILHOSA!... Se tivéssemos a mesma 
capacidade de resolver os nossos problemas como 
temos quando se trata de resolver os dos outros… 
Se fôssemos tão magnânimos com os outros como 
apreciamos quando são para connosco… Se cada 
um de nós, no local de trabalho, fosse responsável 
e tivesse o espírito de entre ajuda para com os ou-
tros como gostamos que os demais tenham para 
connosco… E, se fôssemos tão cumpridores dos 
nossos deveres como exigimos que os outros cum-
pram…

um novo rio para deSaguar onde?

rui rio ganhou as elei-
ções diretas no pSD ba-

tendo pedro Santana lopes. 
qual o futuro agora? que 
pretende rui rio? Será isto 

importante?
Importante é certamente pois falamos do PSD, 

e quer se goste ou não é o maior partido da opo-
sição, com historial sólido de governação e do 
qual se espera alternativas que pelo menos con-
trastem com a atual governação. Aqui provavel-
mente é que se levantam as maiores dúvidas. Rio 
já fez saber que apoiaria um governo minoritário 
PS, e por exemplo Manuela Ferreira Leite, uma 
das notáveis que apoiou e apoia Rio, também 
já indicou que o PSD deve “vender a alma ao 
diabo” para evitar que a extrema esquerda esteja 
presente no governo. Rio também foi vago em 
relação ao futuro, nunca esclarecendo totalmente 
se formaria um bloco central com PS. A propó-
sito de bloco central, o PS, claro numa ótica de 
ganhar vantagem negocial num evento em que 
tenha que escolher parceiros para governar, ven-
de-se caro negando qualquer intenção de formar 
bloco central com PSD. Não acompanhei exaus-
tivamente o desenrolar destas eleições mas do 
pouco que vi e ouvi fiquei longe de estar esclare-
cido pois os debates e outras intervenções públi-
cas centraram-se muito no passado e no que são 
os candidatos, em vez do futuro do país. Mais 
preocupante é o alinhamento que se faz com a 

ideia de que o PS será um partido fulcral na go-
vernação fazendo coligações ou acordos de go-
vernação à esquerda ou à direita conforme a me-
lhor vantagem do momento. Esta situação é uma 
situação de oportunismo que Rui Rio, se preten-
de ter um papel positivo na política portuguesa, 
deve evitar a todo o custo. O PS neste momento 
tem nas suas fileiras uma forte inclinação para a 
extrema esquerda o que vai em harmonia com 
a extrema esquerda que pretende aproximar-se 
do PS para ascender ao poder. Há ainda outra 
agravante: reduz o PSD, um partido com histo-
rial de abertura e progressista, a um equivalente 
do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista 
Português, que defendem teorias que já vimos na 
prática não resultarem em nada para além da mi-
séria que causam por onde se instalam. 
Nas conversas que tenho, para além do lusitano 

comodismo do aumento das pensões e subsídios, 
há uma faixa que gostava de ver o país evoluir 
para uma liberdade respeitosa que permitisse o 
desenvolvimento que abandonámos desde algu-
mas décadas, que infelizmente Rui Rio, assim 
como outros notáveis do PSD como Manue-
la Ferreira Leite, parecem não ter consciência. 
Infelizmente nota-se algum odor de politiquice 
partidária preocupada apenas com o seu quin-
tal, reforçada com episódios filmados e relata-
dos pelo Observador e Expresso, onde andaram 
a mobilizar votantes utilizando uma carrinha de 
uma associação presidida por um militante do 
PSD,  e noutras há casas com vários afiliados do 
PSD que na realidade não existem.

jorge correIA
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rio varreu o norte, maS o Sul votou maiS em Santana
Não foi só o pSD 

que se dividiu 
entre rui rio e pedro 
Santana lopes. 
O país também ficou 

quase perfeitamente 
dividido em dois: um 
Norte dominado em 
absoluto por Rio e um 
Sul quase rendido a 

Santana. As ilhas, es-
sas, foram uma para 
cada candidato e os 
círculos de fora do 
país acabaram toma-

dos pelo derrotado.
Das 23 estruturas do 

PSD espalhadas pelo 
mundo, 12 preferiam 
Rio e 11 Santana. O 
equilíbrio só não foi 
maior porque o antigo 
autarca do Porto ven-
ceu em cinco das seis 
maiores secções em 
termos de votantes en-
quanto o seu opositor 
se ficou por uma, na 
Área Metropolitana 
de Lisboa, a segun-
da maior distrital, que 
venceu com 57% dos 
votos.
Mas esse nem sequer 

foi o melhor resultado 
percentual consegui-
do por Santana. Nos 
círculos da Europa e 
de Fora da Europa, o 
candidato chegou aos 
75 e aos 72%, respeti-
vamente. Já Rio obte-
ve as melhores percen-
tagens em Vila Real 
e Viseu, entre os 66 e 
64,5 por cento.
No Norte do país, 

onde há mais votos, a 
hegernonia foi total. 
O atual líder ganhou 
ern Braga, Viana do 
Castelo, Vila Real, 
Bragança, Viseu, Avei-
ro, Guarda e Porto. 
Na verdade, do Tejo 
para cima, Santana só 

conseguiu conquis-
tar Coimbra, Lisboa e 

Castelo Branco. Abai-
xo do Tejo, onde os 
militantes do PSD já 

escasseiam mais um 
pouco, Rio conquis-
tou Faro e Santarém 
(curiosarnente um bas-
tião outrora nas mãos 
de Miguel Relvas, que 
apoiou Santana e foi 
1íder da distrital). Os 
restantes distritos fica-
ram nas mãos de San-
tana: Portalegre, Évo-
ra, Beja, Setúbal.
De acordo com os da-

dos fornecidos à Lusa, 
a abstenção rondou os 
40% do universo elei-
toral. Recorde-se que 
Rio foi eleito presiden-
te do PSD com 54,37% 
dos votos, com uma 
diferença de cerca de 

dez pontos percentuais 
para Santana Lopes.
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grupo reviver confecionaram roupinha para bébéS recém-naScidoS

este ano as senhoras do grupo reviver 
da casa dos Açores do quebeque (cAq) 

confecionaram roupinha para bébés recém-
-nascidos. este trabalho originou um inven-
tário que foi entregue aos bébés do Hospital 
glen.
Foi um projeto muito emotivo pois senhoras de 

70’s e 80’s focaram-se neste projeto com uma 
grande devoção. Aqui vemos a última geração 
ajudando a primeira. A entregue decorreu linda-
mente. Tivemos o privilégio de conhecer os no-
vos pais assim como os seus lindos bébés.
Agradecemos muito todas as senhoras que con-

tribuiram para levar à frente esta iniciativa. Em 
particular agradecemos a Nancy Branco que fa-
cilitou o contato entre a CAQ e o Hospital Glen. 
Agradecemos também a senhora Irene Vranas 
assim como as voluntárias que nos receberam e 

nos acompanharam na entrega destes lindos tra-
balhos. Viva a Casa dos Açores do Quebeque.pAulA FerreIrA
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SiSmo em arraioloS Sentido de norte a Sul do paiS
um sismo de magnitude 4,9 na 

escala de richter foi sentido 
segunda-feira em diversas zonas 
do pais pelas 11h51 (16h hora de 
montreal), de acordo com o Ins-
tituto português do mar e da At-
mosfera (IpmA). o epicentro foi 
registado a cerca de seis quilóme-
tros de Arraiolos, no distrito de 
évora. De acordo com Fernando 
carrilho, diretor da Divisão geo-
física do IpmA, foram registadas 
réplicas de menor intensidade.

Manuel Cordeiro, adjunto de ope-
rações da Autoridade Nacional da 
Proteção Civil (ANPC), disse que o 
sismo provocou fissuras no edifício 
da Escola Básica e Secundária de 
Cunha Rivara, em Arraiolos. Adian-
tou a mesma fonte em declarações 
ao PUBLICO que os serviços muni-
cipais deslocaram-se à escola, eva-
cuada por precaução, e concluíram 

que a estrutura “não representa pe-
rigo”. O abalo foi muito sentido na 
região, o que levou várias pessoas 
para a rua “com medo”.
O sismo foi sentido com uma in-

tensidade IV (escala de Mercalli 
modificada) na região de Elvas. 
Este nível de intensidade (conside-
rado moderado) corresponde a um 
sismo durante o qual “os objetos 
suspensos baloiçam” e vibração é 
semelhante à provocada pela passa-
gem de veículos pesados ou a sen-

sação de pancada de uma bola 
pesada nas paredes”. “Carros 
estacionados balançam. Jane-
las, portas e loiças tremem. 
Os vidros e loiças chocam 
ou tilintam. Na parte superior 
deste grau as paredes e as es-
truturas de madeira rangem”, 
especifica o site do IPMA 
na descrição desta escala de 
Mercalli modificada, que vai 
de I (impercetível) a XII (da-

nos quase totais).
O sismólogo Fernando Carrilho 

disse que este sismo foi bastante 
sentido num raio de cerca de 270 
quilómetros — uma distância que 
considera normal, já que “4,9 é já 
um sismo de dimensão moderada”. 
Nas redes sociais, muitos davam 
conta de ter sentido o sismo não só 
nas zonas mais próximas do epicen-

tro mas um pouco por todo o país: o 
abalo foi sentido em distritos do Sul 
do país e também a norte e a cen-
tro (em cidades corno Lisboa, Por-
to, Viseu ou Coimbra). Em Elvas 

não foram registados incidentes, 
confirmou o comandante dos Bom-
beiros Voluntários de Elvas, Tiago 
Bugio. “A Escola Básica do 1.0 
Cido de Santa Luzia foi evacuada, 
mas as aulas já estão a regressar à 

sisMOs: a difErEnça EntrE MagnitudE E intEnsidadE
Magnitude de um sismo (Esc. richter)
A magnitude é uma tentativa de comparar 

sismos em termos da sua energia e poder 
totais. A duração do sismo não entra em 
linha de conta no conceito de magnitude. 
A magnitude avalia-se medindo a máxima 
deslocação ou amplitude dos traços dos 
sismógrafos, sendo determinada depois de 
feita a correção devida à distância entre o 
epicentro e o sismógrafo. Teoricamente, os 
cálculos de magnitude de várias estações 
sísmicas deveriam dar o mesmo valor para 
o mesmo sismo mas, por vezes, registam-
-se discrepâncias nas magnitudes regis-
tadas de um dado sismo, devido aos dife-
rentes caminhos das várias ondas de um 
mesmo sismo captadas pelo sismógrafo.
intensidade de um sismo (Esc. Mercalli)
A escala de Mercalli (Modified Mercalli 

Intensity Scale) mede a intensidade dos 

sismos. A intensidade classifica o grau do 
tremor. É calculada a posteriori, através da 
inspeção dos estragos e outros efeitos dum 
sismo, que normalmente são maiores junto 
do epicentro, diminuindo com a distância. 
Durante muitos anos, a escala mais usada 
para medir a intensidade de um sismo foi 
uma escala de dez pontos desenvolvida 
por Michele Stefano de Rossi e François-
-Açlphonse Forel em 1878. Apesar de tudo, 
a escala de Mercalli está hoje quase fora 
de uso, sendo usualmente substituída pela 
escala de Richter, que mede a magnitude 
dos sismos. A intensidade da escala de 
Mercalli é expressa em numerais romanos 
- I a XII - e é puramente descritiva. Para 
determinar a intensidade, recolhe-se infor-
mação através da resposta a questionários 
e de relatórios de especialistas em danos 
sismicos.

normalidade”, acrescentou. Foram 
evacuadas também as escolas dos 
Canaviais, dos Salesianos, em Évo-
ra, e a de Vila Viçosa, acrescentou o 
adjunto de operações da ANPC.

Desde 1961, foram assinalados 17 
sismos com magnitude superior a 
4,3 na escala de Richter com epi-
centro em Portugal continental.
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morreu doloreS o’riordan, vocaliSta doS cranberrieS
A banda, que teve grande sucesso na europa 

nos anos 1990 com singles como zombie ou 
linger, esteve em digressão no verão de 2017, 
tendo cancelado alguns dos seus concertos de-
vido a problemas de saúde de o’riordan.
Em comunicado, os seus representantes in-

dicam que a cantora “estava em Londres para 
uma curta sessão de gravação” e que “os fami-
liares estão devastados” e pediram privacidade.
A banda nascida em Limerick, na Irlanda, em 

1989, é ainda composta pelo guitarrista Noel 
Hogan e pelo baixista Mike Hogan, além do 
baterista Fergal Lawler. O grupo liderado pela 
voz de O’Riordan tornou-se um fenómeno na 
década de 1990 na sequência do sucesso do ál-
bum Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t 
We?, de 1993, de onde saiu a balada de grande 
rotação radiofónica Linger. Foi nesse ano que 
tiveram a sua primeira e longa digressão nos 
EUA.
Um ano depois editavam No Need to Argue, 

do qual fazia parte o single Zombie e outros te-
mas populares como Ridiculous Thoughts, Ode 
to My Family ou Dreaming My Dreams.

Venderam mais de 40 milhões de álbuns e o 
seu sucesso estendeu-se a outros mercados, 
como os asiáticos. Em 2003, encetavam um 
hiato após o seu quinto álbum, terminado em 
2009 e com um novo trabalho de estúdio a mar-
car o seu regresso definitivo em 2012 (Roses). 
Continuavam em digressão e eram mesmo ca-
beças de cartaz de alguns festivais de segunda 
linha na Europa no Verão de 2017. Na digressão 
do último Verão esteve agendado um concerto 
na Expofacic, em Cantanhede, e por motivos de 
saúde de Dolores O’Riordan relacionados com 
“problemas nas costas” o mesmo foi cancelado.
Em Dezembro, e através da conta dos Cran-

berries no Twitter, a cantora partilhara com os 
fãs como se sentia “bem!”. Subira ao palco pela 
primeira vez em meses durante o fim-de-sema-
na anterior e tinha-se apresentado numa festa 
da revista Billboard em Nova Iorque, manifes-
tando a sua felicidade por regressar às atuações.

A banda teve o seu primeiro concerto em Por-
tugal em Julho de 1995, no Coliseu dos Re-
creios, em Lisboa. Atuariam cinco anos mais 
tarde no Pavilhão Atlântico (atual Meo Arena), 
também em Lisboa, bem como em Coimbra em 
2002, no Campo Pequeno em Março de 2010 e 
na sua derradeira passagem por Portugal, desta 
feita em Vila Nova de Gaia, no Festival Marés 
Vivas em Julho de 2011.
A cantora tem três filhos e estava diagnosti-

cada com doença bipolar.
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SeiS temaS à eSpera de rui rio no parlamento, e 
maiS algunS
uns são mais urgentes — como o 

financiamento dos partidos — 
outros ainda têm tempo para ma-
turação — como o uso da cannabis 
para fins terapêuticos —, mas há 
pelo menos seis dossiers que vão fi-
car na Assembleia da república à 
espera de uma orientação do novo 
líder do pSD. e há outros que ain-
da não chegaram ao parlamento. 
mesmo que alguns sejam conside-
rados reformas estruturais, como a 
descentralização, rui rio vê como 
difíceis consensos com o pS até ao 
final da legislatura. 
O novo líder pode vir a ser pressio-

nado pela urgência de decisão sobre 
alguns temas, mas só no congresso 
de Fevereiro terá comissão política 
para assumir uma posição do partido. 
Até lá, Passos Coelho mantém-se em 
funções (assim como os órgãos diri-
gentes nacionais), o que deverá exi-
gir alguma coordenação entre a atual 
equipa, o líder eleito e a direção do 
grupo parlamentar. 
FINANcIAmeNto
DoS pArtIDoS 
É um dos dossiers mais urgentes 

que estão à espera que o novo líder 
do PSD tome uma decisão. Em causa 
está o veto do Presidente da Repúbli-
ca às alterações à lei do financiamen-
to partidário aprovadas em Dezem-
bro, com os votos contra do CDS e 
do PAN. Rui Rio, como aliás Santana 
Lopes, condenaram a nova formula-
ção encontrada para o reembolso do 
IVA. A direção da bancada social-
-democrata pediu para que a reapre-
ciação do diploma só fosse agendada 
depois do congresso do PSD, no pró-
ximo mês de fevereiro, em que serão 
eleitos novos órgãos do partido. Só aí 
o PSD definirá uma posição sobre se 
acata as sugestões de Marcelo Rebe-
lo de Sousa e em que termos. Uma 
posição que será sensível na medida 
em que o PS pretende reconfirmar o 
diploma vetado, enquanto o CDS de-
safia os sociais-democratas a ficar ao 
seu lado e contra as alterações. O PSD 
vai viver um período de transição em 
que há um presidente em funções e 

um líder eleito ainda sem comissão 
política. Mas há decisões para tomar. 
O novo líder do PSD está eleito, mas 
a comissão política em funções ainda 
é a de Passos Coelho
uber e cAbIFy
A questão das plataformas de trans-

porte — em que operam empresas 
como a Uber e a Cabify — tem estado 
há várias meses em banho-maria na 
Comissão Parlamentar de Economia 
por falta de acordo entre os partidos 
da esquerda. As eleições autárquicas 
de Outubro passado acabaram por 
ser um entrave também a um acordo, 
já que uma das questões em cima da 

mesa é a contingentação — limitação 
do número de licenças por autarquia. 
Rio já foi questionado sobre o assun-
to e considerou que este dossier “não 
é uma reforma estrutural”.
DeSceNtrAlIzAÇão
É a reforma que o primeiro-ministro 

queria como prioritária mas cujo fim 
do processo tem sido adiado pela 
complexidade e pelos obstáculos co-
locados pelo PSD. O tema, ligado à 
coesão territorial, foi definido como 
uma das prioridades por Rio enquan-
to candidato à liderança do partido, 
mas é preciso avaliar que pontos são 
convergentes entre a posição do novo 
líder do PSD e a proposta do PS. Di-
fícil parece ser um consenso nesta 
legislatura. Rui Rio afasta acordos 
com o PS sobre reformas estruturais 
até próximas eleições. A descentrali-
zação pode, por isso, ficar adiada até 
depois das próximas legislativas.
INquérIto A tANcoS
O assalto aos paióis de Tancos em 

Junho do ano passado ainda está por 
esclarecer e dentro do PSD há quem 
defenda com unhas e dentes uma co-
missão parlamentar de inquérito. Só 
um novo líder poderá dar seguimento 
à proposta ou travá-la. De qualquer 
forma, mesmo de avançar, o PSD po-
derá ficar isolado, já que nem o CDS 
parece gostar da ideia, argumentando 
que há uma investigação criminal a 
decorrer e que a parte da responsabi-
lidade política não será apurada nesse 
instrumento parlamentar. Os sociais-

-democratas defensores da iniciativa 
defendem que é uma questão de se-
gurança nacional e que faltam expli-
cações cabais por parte do Governo 
sobre o que aconteceu com o roubo e 
o aparecimento posterior do material.
AlojAmeNto locAl
Nos próximos meses, o Parlamento 

discutirá, na comissão de Ambiente 
e Ordenamento do Território, cin-
co projetos de lei sobre o alojamen-
to local. Os partidos precisam de se 
entender sobre qual o papel que terá 
a assembleia de condóminos e as au-
tarquias no futuro regime. O novo 
líder do PSD, já provavelmente com 
comissão política eleita, terá de tomar 
uma posição sobre a matéria. As pro-
postas baixaram há pouco tempo à 
comissão de especialidade, pelo que 
(se não houver pressões políticas) 
ainda há algum tempo.
cANNAbIS
Pela mão do PSD, os projetos do BE 

e do PAN vão continuar a ser discuti-
dos — baixaram à comissão na última 
quinta-feira sem votação — já que os 
sociais-democratas prometeram apre-
sentar uma iniciativa própria. Assim, 
em vez do risco de verem os projetos 
chumbados, os partidos autores das 

propostas vão esperar pelo PSD e ten-
tar um entendimento sobre a legaliza-
ção da cannabis para fins medicinais. 
Rui Rio disse, durante um debate na 
Antena 1/TSF, que é favorável à op-
ção de prescrever cannabis para fins 
medicinais.
outroS temAS
Há outros temas que não estão no 

Parlamento mas cuja urgência pode 
pressionar o PSD (e os demais par-
tidos) a tomarem uma posição nas 
próximas semanas. É o caso da entra-
da da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa no capital do Montepio ou das 
medidas propostas no pacto da Justi-
ça já entregue ao Presidente da Repú-
blica e ao qual o Parlamento deverá 
dar uma resposta legislativa. A legali-
zação da eutanásia também ainda não 
está na Assembleia — o Bloco pro-
meteu entregar um projeto no primei-
ro trimestre do PSD —, mas Rio já 
disse que esse tema é uma questão de 
consciência e não deverá impor uma 
posição aos deputados do partido.
Há ainda outras questões sobre as 

quais o PS espera conversar com o 
PSD, como o programa de fundos es-
truturais 2030.
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ASSOCIAçãO DOS PAIS t.: 514.495.3284
ASS. MULHER PORT. DO CANADÁ t.: 514.983-7837
ASS. PORTUGUESA DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMAN DE LAVAL t.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ t.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DO ESP. SANTO t.: 514.251.9791
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 COMUNITÁRIO
             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
DIVINO ESP. SANTO DE WEST-ISLAND t.: 450.424.1534
FESTIVAL PORTUGAL EM MTL t.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES t.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA t.: 514.273.4389
ranchOs fOlclÓricOs                                           
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
RANCHO FOLC. SANTA CRUz t.: 514.844.1011
PRAIAS DE PORTUGAL t.: 514.844.1406

cEntrOs                                                                                  
AJUDA à FAMíLIA t.: 514.982.0804
AçãO SóCIO COMUNITÁRIO t.: 514.842.8045
INTEGRAçãO E CULTURA LUSO t.: 514.252.5233

EscOlas                                                                                  
PORTUGUESA DE BROSSARD t.: 514.466.9187
PORTUGUESA DE LAVAL t.: 450.681.0612
SANTA CRUz / LUSITANA t.: 514.844.1011

filarMÓnicas                                                                                  
FILARMóNICA DIVINO ESPíRITO SANTO t.: 514.844.1774
FILARMóNICA
PORTUGUESA DE MONTREAL t.: 514.982.0688

igrEjas                                                                                  
MISSãO SANTA CRUz t.: 514.844.1011
MISSãO DE Nª Sª DE FÁTIMA t.: 450.687.4035

IGrEjA

horário: 6ª-feira 19h-21h
domingos 18h-20h

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 1º andar, 

h1s1a2, st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

NotárIoS

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

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

info@beiranova.ca

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câmbIo Do DólAr cANADIANo
16 De jANeIro De 2018
1 euro = cAD 1,531560

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

SErVIçoS fINANCEIroS

gilbErtO
EsPEcialista EM 

rEnOvaçÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 

rEStAurANtES

casas de banho, cozinha ao 
completo, chão de madeira (bois 

franc), problemas de canaliza-
ção e esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

Guia do consumidor
um guia ao serviço da comunidade a um preço incrível

NotárIoS

Me. Malissa
furtado
notária

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

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

linha aberta:
514 790.0251

publicidade:
514 366.2888

domingo daS 16h àS 18h
5877 papineau, montreal, Qc

produtora
roSa veloSa

jES
rENoVAtIoNS

jOsé silva
Companhia portuguesa 

especializada em
renovações gerais.

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

rEStAurANtES

mAItre
eDuArDo DIAS
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Pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

pessoa com experiência para a colocação de 
“pavé-uni”. Bom trabalhador. nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. vidente 
com dons naturais. resolve os 
seus problemas sem voodoo.

rOsa
514-278-3956

SErVIçoS

Precisa-se de homens e mulheres 
com experiência em limpeza escri-

tórios de companhias a tempo intei-
ro ou a tempo parcial. deve ter um 

carro. Por favor, envie seu cv por fax 
para 450-975-1977 ou

ligue para 450-975-2303 9h-17h.

EMprEGoS

Classificados e pequenos anúncios
uMA ESColhA CErtA... tElEfoNE 514-284-1813 Necrologia

restaurante português procura um/a cozinheiro/a 
com experiência para trabalhar a tempo inteiro

ou parcial e também fins de semana. 
514-816-8022

Precisa-se de uma empregada de balcão 
para uma pastelaria. 514-281-6947

companhia em serviço de limpeza de escritórios 
está à procura de empregados/as de segunda-feira 
até sexta-feira depois das 18h às 22h, 18$/h. Preci-
sa de ter um  carro. Michael: 514-624-3437

assistente padeiro com
experiência a tempo inteiro

e uma senhora para trabalhar
ao balcão a tempo inteiro. 

tania: 514-795-8277

Precisa-se de torneiro mecânico
(machiniste) que saiba trabalhar em 

máquinas convencionais.
sudwest de Montréal perto do Metro 

charlevoix. tel 514-933-6819

Precisa-se de pasteleiro
com experiência a

tempo inteiro.
514-844-2169

EMprEGoS

† Maria jOsé da MOta dE sOusa
1927-2018

Faleceu em Laval, no dia 9 
de janeiro de 2018, com 90 
anos de idade, a senhora Ma-
ria José Da Mota De Sousa  
esposa do já falecido senhor 
João De Sousa natural de São 
Roque, São Miguel, Açores, 
Portugal. Deixa na dor seus 
filhos Manuel, Carlos (Nicoleta 
Lappas), seus netos/as Devin, 
Michael, Chaz, Adam, Damian, 
Tiffany, Desiray, sua bisneta 
Hanna, seu irmão António, sua 
irmã Isabela, cunhados/as, so-
brinhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
1120, jean-talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
O velório teve lugar segunda-feira 15 de janeiro de 2018 
das 14h às 17h e das 19h às 22h, terça-feira a partir das 
11h. O funeral  foi celebrado  terça-feira 16 de janeiro de 
2018 às 13h na igreja Santa Cruz, 60 rua Rachel Oes-
te em Montreal e foi sepultada en cripta no cemitério 
Notre-Dame-Des-Neiges. 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 associaram na dor. Bem Haja.

senhora que se ocupa de pessoa idosa com
muita experiência, Carinhosa, patiente, confiante

e dá um excelente serviço para pessoas que 
vivem sozinhas. 

se interessado liga para
aurora rodrigues:  514-548-2128

pArAbéNS

FelIz ANIverSárIo

bebé DA SemANA

Parabéns a Emely Oliveira pelas
lindas fotos dos seu casamento

Kian antónio mearnS pena
mãe: danica mearnS

pai: danny pena
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lEãO: Carta Dominante: 9 de Ouros, que significa Prudência. Amor: Invista mais 
no seu relacionamento. Estará muito carente, procure ser mais otimista quanto ao 
seu futuro sentimental. Saúde: Semana indicada para se dedicar ao exercício físi-
co.  Dinheiro: Com empenho alcançará o êxito que tanto deseja e merece. Perío-
do positivo para colocar em marcha projetos. Números da Sorte: 1, 5, 9,7, 45, 42

virgEM: Carta Dominante: Rei de Paus, que significa Força, Coragem e Jus-
tiça. Amor: Terá a capacidade de perdoar o mal que lhe fizeram. Saúde: Pode-
rá sofrer de problemas no estômago. Dinheiro: A sua opinião profissional será 
valorizada. Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão conduzi-lo 

ao bom caminho. Números da Sorte: 44, 41, 10, 20, 30, 5

balança: Carta Dominante: 3 de Espadas, que significa Amizade, Equi-
líbrio. Amor: Dê mais atenção aos seus filhos. Não espere que o amor vá 
ter consigo, procure ser você a distribuir amor pelas pessoas que o rodeiam. 
Saúde: Evite ambientes poluídos. Dinheiro: A sua situação financeira sofrerá 
algumas alterações.  Números da Sorte: 7, 8, 9, 19, 29, 6

EscOrPiãO: Carta Dominante: Cavaleiro de Espadas, que significa Guer-
reiro, Cuidado. Amor: terá a força e a determinação necessárias para fazer o 
que tem que ser. Seja mais compreensivo com o seu par. Saúde: Modere os 
condimentos. O excesso de sal é-lhe prejudicial. Dinheiro: Período favorável 

ao desenvolvimento dos seus projetos. Época favorável para pedidos de empréstimo, 
seja prudente. Números da Sorte: 11, 23, 25, 4, 9, 7

sagitáriO: Carta Dominante: Rainha de Ouros, que significa Ambição, Po-
der. Amor: Dê mais atenção à sua cara-metade. Ela precisa muito do seu 
ombro amigo. Saúde: Poderá sofrer um grande descontrolo nervoso. Dinheiro: 
Atravessa um período em que tem que enfrentar alguns problemas de ordem 
económica. Os problemas financeiros tirar-lhe-ão algumas noites de sono. Nú-

meros da Sorte: 8, 5, 2, 1, 14, 11

caPricÓrniO: Carta Dominante: O Diabo, que significa Energias Negativas. 
Amor: Visite um familiar que já não vê há algum tempo. Saúde: Cuide da sua 
pele. A saúde é o espelho da nossa alma, nunca se esqueça disso. Dinheiro: 
Grandes mudanças a nível profissional. Tente controlar a impulsividade nos 
seus gastos. Números da Sorte: 6, 3, 36, 39, 38, 7

aquáriO: Carta Dominante: O Mágico, que significa Habilidade. Amor: Está 
preparado para enfrentar as novas emoções que o esperam. Poderá ser in-
justo com a sua cara-metade, cuidado. Saúde: Controle os níveis de açúcar 
existentes no seu sangue. Dinheiro: Tendência para se exaltar sem razão com 
um colega de trabalho. Tente não andar muito tenso. 

Números da Sorte: 20, 25, 14, 45, 6, 9

PEiXEs: Carta Dominante: 8 de Ouros, que significa Esforço Pessoal. Amor: 
Semana propícia a novos encontros amorosos. Saúde: A sua boa disposição 
contagiará os que o rodeiam. Dinheiro: Semana pouco favorável a novos in-
vestimentos. Números da Sorte: 5, 2, 11, 19, 7, 8

carnEirO: Carta Dominante: Carro, que significa Sucesso. Amor: Poderá 
surgir uma nova amizade ou um novo relacionamento. Saúde: A atividade la-
boral exige-lhe demasiado esforço físico ou mental. Durma mais para recupe-
rar energias. Dinheiro: Uma maior capacidade de resolução e gestão poderão 
conduzi-lo ao bom caminho. Números da Sorte: 8, 5, 2, 10, 20, 3

tOurO: Carta Dominante: 3 de Copas, que significa Conclusão. Amor: Ten-
dência para romper definitivamente com uma situação que já há muito tempo 
lhe causava mau estar. Saúde: Sentir-se-á mais enérgico se praticar despor-
to. Dinheiro: Boas oportunidades de negócio.
Números da Sorte: 33, 6, 35, 37, 8, 5

géMEOs: Carta Dominante: A Papisa, que significa Estabilidade, Estudo e Mis-
tério. Amor: Será elogiado pela sua tolerância e compreensão. vai ter momentos 
de grande felicidade,. Saúde: O bem-estar físico vai acompanhá-lo durante toda 
a semana. Tenha algum cuidado com os seus olhos. Dinheiro: Poderá receber 
uma quantia considerável de dinheiro. Números da Sorte: 22, 25, 36, 24, 20, 3

caranguEjO: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, Inicia-
tiva. Amor: Aprenda com os seus erros, de modo a não os cometer segun-
da vez. Pense bem naquilo que quer para não magoar os outros. Saúde: O 
cansaço tomará conta de si. A atividade laboral exige-lhe demasiado esforço 
físico ou mental. Durma mais para recuperar energias. Dinheiro: Seja mais 

determinado nos objetivos a que se propõe. Números da Sorte: 11, 13, 19, 18, 14, 7

horóSCopo maria helena martinS

sUDOKU: níVEl mUITO DIFícIl

8

7

7
4

5

cAÇA pAlAvrAS | NomeS De meNINoS

ANEDotA

luÍz
lucas
fEliPE
gabriEl
rOdrigO

rafaEl
victOr
PaulO
guilhErME
fábiO

MarcElO
daniEl
PEdrO
andré
EduardO 

6

2

7
8

8

6

9

2
6

1

5

2
1

8
3

7

5

9

9
1

5
4

inveStigadoreS portugueSeS deScobrem 
método Que pode eliminar diabeteS tipo 2
SArA borgeS DoS SANtoS
revista visão

estudos desenvolvidos por uma equipa de 
investigação da universidade Nova de 

lisboa, em parceria com a farmacêutica in-
glesa galvani bioelectronics, provaram que é 
possível controlar a diabetes tipo 2 através da 
colocação de um elétrodo para controlo de um 
nervo.

Foi em 2013 que a equipa liderada por Sílvia 
Conde do CEDOC- Centro de Estudos de Doen-
ças Crónicas- da Nova Medical School deu um 
passo firme no desenvolvimento da terapia para 
a diabetes tipo 2, ao descobrir que o corpo caro-
tídeo – órgão localizado no pescoço - controla a 
forma como o organismo reage à insulina.
Este órgão é também um sensor metabólico, 

responsável por outras funções fisiológicas es-
senciais, como por exemplo o controlo do arma-
zenamento de açúcar, da tensão arterial e pela 
resposta à falta de oxigénio.
Outros estudos feitos pela investigadora em 

ratos diabéticos provaram que a eliminação da 
ligação nervosa do corpo carotídeo ao cérebro, 
através do corte do nervo do seio carotídeo, con-
seguia repor a sensibilidade à insulina e a tole-
rância à glucose no organismo.
“Essas foram as primeiras experiências que fi-

zemos. Mas percebemos que a remoção cirúrgica 
não era um processo viável porque o nervo tem 
várias funções fisiológicas importantes das quais 
não podemos prescindir”, refere Sílvia Conde.
A aposta da farmacêutica Galvani Bioelectro-

nics, especialista em medicina bioeletrónica, nos 

estudos desenvolvidos pela equipa da investiga-
dora possibilitou uma parceria que levou a um 
novo progresso: é possível intervir no nervo do 
seio carotídeo, controlando-o através da implan-
tação de um elétrodo. O que se pretende é uma 
diminuição da atividade do órgão já que, nos 
ratos diabéticos tipo 2, o corpo carotídeo apre-
senta-se aumentado e hiperativo. Foram, então, 
implantados nos animais elétrodos no nervo do 
seio carotídeo de forma a permitir a modulação 

elétrica. Através desta técnica, conseguiu-se o 
controlo glicémico pretendido, sem qualquer 
efeito adverso.
Além disso, este é um processo reversível. “Era 

uma coisa que queríamos demonstrar: quando li-
gamos os elétrodos aos animais diabéticos, eles 
ficam bons, mas quando desligamos, eles voltam 
a estar doentes” avança Sílvia Conde. “Apesar 
da quantidade de eletricidade envolvida, não 
estamos a danificar o nervo com esta técnica”, 
continua.
Agora, o importante é continuar a trabalhar. “O 

próximo passo tem a ver com a parte tecnológi-
ca”, refere a investigadora. “A Galvani Bioelec-
tronics está a desenvolver um micro elétrodo que 
possa ser implantado, recarregável e controlado 
por wireless”. Este passo é essencial na melhoria 
da qualidade de vida para os diabéticos tipo 2 já 
que vai permitir o controlo da doença a longo 
prazo.
“Uma vez que estamos a falar de algo que é im-

plantado cirurgicamente, a adesão à terapêutica 
será mais fácil porque os doentes não precisam 
de se lembrar de tomar comprimidos ou injetar 
fármacos”, sublinha Sílvia Conde.

A loira vai ao médico e ele pergunta:
– Eu te disse para tomar o remédio às 9:00, por que você 
tomou às 6:00?
A loira responde orgulhosa:
– Doutor, eu tomei às 6:00 para pegar as bactérias de 
surpresa!
O português liga para a companhia aérea e pergunta:
– Quanto tempo leva uma viagem do Brasil para Portu-
gal?
– Só um minuto…
Agradece, e desliga.

Joãozinho pergunta ao pai
– Pai, como um bêbado se sente?
O pai responde: 
– Filho, veja aquelas duas cadeiras ali na frente. Um bê-
bado veria quatro cadeiras.
E Joãozinho diz: – Mas pai, ali só tem uma cadeira

Não falo com a minha esposa há mais de um ano — diz 
o homem.
— Porquê? — pergunta um amigo.
— Porque não gosto de interrompê-la…
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 P j v E d
1-Man. city 62 23 20 2 1
2-Man. united 50 23 15   5   3
3-Liverpool 47 23 13   8   2
4-Chelsea 47 23 14   5   4
5-Tottenham 44 23 13   5   5
6-Arsenal 39 23 11   6   6
7-Burnley 34 23   9   7   7
8-Leicester City 31 23   8   7   8
9-Everton 27 23   7   6 10
10-Watford 26 23   7   5 11
11-West Ham 25 23   6   7 10
12-Crystal Palace 25 23   6   7 10
13- Bournemouth 24 23   6   6 11
14 Huddersfield  24 23   6   6 11
15 Newcastle 23 23   6   5 12
16-B&H Albion 23 23   5   8 10
17-Southampton 21 23   4   9 10
18-Stoke City 20 23   5   5 13
19-W. Bromwich 19 23   3 10 10
20-Swansea City 17 23   4   5 14

Inglaterra
PremIer league

CAMpEoNAtoS EuropEuS - ClASSIfICAção

 P j v E d
1-napoli 51 20 16   3   1
2-juventus 50 20 16   2   2
3-Internazionale 42 20 12   6   2
4-Lazio 40 19 12   4   3
5-Roma 39 19 12   3   4
6-Sampdoria 30 19   9   3   7
7-Atalanta 30 20   8   6   6
8-Fiorentina 28 20   7   7   6
9-Milan 28 20   8   4   8
10-Torino 28 20   6 10   4
11-Udinese 28 19   9   1   9
12-Bologna 24 20   7   3 10
13-Chievo 22 20   5   7   8
14-Genoa 21 20   5   6   9
15-Sassuolo 21 20   6   3 11
16-Cagliari 20 20   6   2 12
17-SPAL 2013 15 20   3   6 11
18-Crotone 15 20   4   3 13
19-Hellas Verona 13 20   3   4 13
20-Benevento   7 20   2   1 17

 P j v E d
1-Paris sg 53 20 17   2   1
2-Monaco 42 20 13   3   4
3-Lyon 42 20 12   6   2  
4-Marseille 41 20 12   5   3
5-Nantes 33 20 10   3   7
6-Nice 30 20   9   3   8
7-Guingamp 29 20   8   5   7
8-Montpellier 27 20   6   9   5
9-Dijon 25 20   7   4   9
10-Rennes 25 20   7   4   9
11-Strasbourg 24 20   6   6   8
12-Caen 24 20   7   3 10
13-Bordeaux 23 20   6   5 9
14-Saint-Étienne 23 20   6   5   9
15-Lille 22 20   6   4 10
16-Amiens 21 20   6   3 11
17-Troyes 21 20   6   3 11
18-Angers 19 20   3 10   7
19-Toulouse 19 20   5   4 11
20-Metz 12 20   3   3 14

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 44 18 14   2   2
2-rb leipzig 31 18   9   4   5
3-Schalke 04 30 18   8   6   4
4-B. Dortmund 29 18   8   5   5
5-B. Leverkusen 28 18   7   7   4
6-B. M´gladbach 28 18   8   4   6
7-FC Augsburg 27 18   7   6   5
8-Hoffenheim 27 18   7   6   5
9-E. Frankfurt 27 18   7   6   5
10-Hannover 96 26 18   7   5   6
11-Hertha BSC 24 18   6   6   6
12-Wolfsburg 20 18   3 11   4
13-Stuttgart 20 18   6   2 10
14-SC Freiburg 20 18   4   8   6
15-Mainz  17 18   4   5   9
16-W. Bremen 16 18   3   7   8
17-Hamburger SV 15 18   4   3 11
18-FC Köln   9 18   2   3 13

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 51 19 16   3   0
2-atlético Madrid 42 19 12   6   1
3-Valencia 40 19 12   4   3
4-Real Madrid 32 18   9   5   4
5-Villarreal 31 19   9   4   6
6-Sevilla 29 19   9   2   8
7-Eibar 27 19   8   3   8
8-Real Betis 27 19   8   3   8
9-Girona 26 19   7   5   7
10-Getafe 26 19   7   5   7
11-Celta de Vigo 25 19   7   4   8
12-Athletic 25 19   6   7   6
13-Leganés 24 18   7   3   8
14-Espanyol 24 19   6   6   7
15-Real Sociedad 23 19   6   5   8
16-Alavés 18 19   6   0 13
17-Levante 18 19   3   9   7
18-Deportivo 16 19   4   4 11
19-Las Palmas 11 19   3   2 14
20-Málaga 11 19   3   2 14

eSPanha
lIga Santander

parabénS à eQuipa do nuno miguel franco Que
ganharam o campeonato da “ringuette” 2018 categoria c

a primeira derrota do Sporting deu uma taça ao benfica
o Benfica conquistou domingo a Taça da 

liga de futsal ao derrotar o Sporting por 
5-2 numa final realizada no Pavilhão Multiu-
sos, de Sines. Foi a prirneira vez que os “en-
carnados” conquistaram o troféu e a primeira 
derrota da temporada para os “leões”, num 
jogo em que a equipa de joel pereira esteve 
sempre no comando e soube resistir aos mo-
mentos de pressão do campeão nacional, que 
tinha ganho as duas edicões anteriores da 
competição.
O Benfica já não derrotava o Sporting num jogo 

de futsal desde 2016, quando venceu a Superta-
ça, sendo que, na presente temporada, os “leões” 
venceram os três jogos em que ambas as equipas 
se defrontaram. Mas, domingo, o Benfica cedo 
se instalou na liderança do marcador, com um 
golo de Deives aos 3’. Dez minutos depois, aos 
13’, Fernandinho fez o 2-0, resultado corn que se 
chegou ao intervalo e indicador do que se esta-
va a passar em Sines: uma tremenda eficácia do 
Benfica, e um enorme desperdício do Sporting, 
que não conseguia ultrapassar um impecável 
Roncaglio na baliza benfiquista.
Com a necessidade de dar a volta ao resulta-

do, o Sporting foi arriscando cada vez mais, 
com situações de guarda-redes avançado, mas 
com a mesma falta de eficácia da primeira par-
te. Ao Benfica bastou-lhe ser sólido na defesa e 
aproveitar os momentos de jogo em que atacava 
com superioridade numérica. Foi assim que os 
“encarnados”, a partir de meio da segunda par-
te, conseguiram dar uma expressão de goleada 
ao marcador. Robinho fez o 3-0 aos 31’, Fabio 
Cedlio fez o 4-0 aos 32’ e Fernandinho fez o 5-0 
e o seu segundo do jogo aos 35’. O melhor que 
a equipa de Nuno Dias conseguiu foi diminuir 
a expressão da derrota, sem colocar em causa a 
conquista “encarnada”. Só aos 37’ é que Diegui-
nho conseguiu o primeiro golo do Sporting, com 
Divanei a estabelecer o resultado final a poucos 
segundos do termo do encontro.
No final, Joel Rocha destacou a capacidade co-

letiva da sua equipa. “O Benfica soube competir 
nos momentos dificeis. O Sporting tem mais-
-valias individuais, coletivas e estratégicas, mas 
pelo que fizemos durante os 40 minutos, o Ben-
fica é o justo vencedor. É verdade que muitas 
vezes a nossa organização teve de se sobrepor à 
nossa superação, mas esta é a nossa cara, a nossa 

identidade”, afirmou o técnico benfiquista.
Do lado do Sporting, Nuno Dias não contes-

tou a justiça do vencedor, rnas achou o resulta-

do exagerado para o que se passou: “Parabéns 
ao Benfica, uma vitória justa, mas por números 
completamente desajustados para aquilo que foi 
a realidade do jogo.”
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1-FC Porto B 37 19 12 1 6 33 23
2-Ac. Viseu 33 19 9 6 4 23 18
3-Académica 33 19 10 3 6 31 22
4-Leixões 31 19 8 7 4 24 23
5-FC Famalicão 30 19 8 6 5 29 21
6-Penafiel	 30	 19	 8	 6	 5	 27	 23
7-Arouca 29 19 8 5 6 19 19
8-Nacional 29 19 7 8 4 30 26
9-Santa Clara 29 19 8 5 6 27 25
10-Sp. Covilhã 27 19 7 6 6 19 16
11-Benfica	B	 25	 19	 7	 4	 8	 22	 27
12-Sporting B 25 19 7 4 8 26 33
13-Cova da Piedade 24 19 7 3 9 19 21
14-UD Oliveirense 22 19 5 7 7 16 23
15-U. Madeira 22 19 6 4 9 24 24
16-Gil Vicente 22 19 5 7 7 19 19
17-Varzim 21 19 5 6 8 18 19
18-Braga B 19 19 4 7 8 21 26
19-V. Guimarães B 17 19 5 2 12 21 33
20-Real 14 19 3 5 11 23 30

  P J V E D GM GS

1-Sporting 46 18 14 4 0 41 10
2-FC Porto 45 17 14 3 0 45 9
3-Benfica	 43	 18	 13	 4	 1	 43	 12
4-Braga 37 18 12 1 5 35 18
5-Rio Ave 30 18 9 3 6 24 17
6-Marítimo 28 18 8 4 6 17 20
7-Chaves 26 18 7 5 6 24 25
8-Boavista 24 18 7 3 8 20 22
9-V. Guimarães 23 18 7 2 9 24 33
10-Tondela 22 18 6 4 8 23 28
11-Belenenses 19 18 5 4 9 16 25
12-Portimonense 18 18 4 6 8 23 29
13-Feirense 17 18 5 2 11 16 24
14-P. Ferreira 15 18 3 6 9 19 34
15-Moreirense 15 18 3 6 9 15 29
16-Desp. Aves 14 18 3 5 10 16 29
17-V. Setúbal 13 18 2 7 9 18 34
18-Estoril Praia 12 17 3 3 11 14 35

  PTS  J V E D GM   GS

18ª jORnADA
Chaves 4-3 V. Guimarães

Paços Ferreira 0-0 Marítimo
Braga 1-3 Benfica

Boavista 2-0 Portimonense
Tondela 3-1 Feirense

Belenenses 1-2 Rio Ave
Sporting 3-0 Desp. Aves

Moreirense 2-2 V. Setúbal
Estoril Praia sus (1-0) PFC Porto

19ª jORnADA
19/01 V. Setúbal 14:00 Sporting
  FC Porto 16:00 Tondela
20/01 Marítimo 11:00 Belenenses
  Benfica 13:15 Chaves
  Portimonense 15:30 Braga
21/01 Desp. Aves 11:00 P. Ferreira
  Feirense 11:00 Moreirense
  Rio Ave 13:00 Boavista
  V. Guimarães 15:15 E. Praia

2018/01/10 caldas 3-2 (a.P.) farEnsE
  riO avE 4-4 (4-5)g.P. dEsP. avEs
  cOva da PiEdadE 1-2 sPOrting
2018/01/11 MOrEirEnsE 1-2 fc POrtO
  1ª MãO 2ª MãO
fc POrtO - sPOrting                   07/02 15h15   18/04
dEsP. avEs - caldas                     28/02 15h15   18/04

TAçA DE PORTUGAL

REsUlTADOs
Académica 1-1 Ac. Viseu

Sporting B 0-1 Sp. Covilhã
Benfica B 3-2 UD Oliveirense

Gil Vicente 0-1 FC Porto B
Leixões 3-0 Real

V. Guimarães B 2-1 Varzim
Penafiel 0-3 Nacional

Arouca 1-0 FC Famalicão
Santa Clara 1-0 Cova da Piedade

U. Madeira 1-1 Braga B

PRÓXImA jORnADA
19/01 Oliveirense 14:30 Guimarães B 
20/01 Ac. Viseu 6:15 Sporting B
  Nacional 10:00 Benfica B
  C. Piedade 10:00 Gil Vicente
21/01 Real 6:15 U. Madeira
  Sp. Covilhã 10:00 Santa Clara
  Braga B 10:00 Académica
 FC Porto B 10:00 Arouca
  Varzim 10:00 Leixões
  FC Famalicão 11:00 Penafiel

TAçA DA LIGA - MEIAS-FINAIS
2018/01/23  v. sEtúbal 15:45 ud OlivEirEnsE
2018/01/24   sPOrting 15:45 fc POrtO

criStiano ronaldo nomeado para oS prémioS laureuS

cristiano ronaldo está nomeado para os 
prémios laureus, na categoria de des-

portista masculino do ano. esta é a quinta 
nomeação do internacional português para os 
óscares do desporto.
O jogador do Real Madrid, que recentemente 

venceu o prémio FIFA «The Best» e a Bola de 
Ouro da revista France Football, pode tornar-se 
o primeiro futebolista a conquistar o galardão de 
desportista masculino do ano e suceder ao velo-
cista jamaicano Usain Bolt, vencedor em 2017.
O capitão da Seleção Nacional, recorde-se, foi 

considerado para o prémio em 2009, 2014, 2015 
e 2017. Este ano, Ronaldo vai concorrer com o 

tenista Roger Federer, o fundista britânico Mo 
Farah, o ciclista britânico Chris Froome, o pi-
loto de F1 Lewis Hamilton e o tenista espanhol 
Rafael Nadal. Além do próprio jogador, também 
o Real Madrid está nomeado na categoria de 
equipa do ano. Refira-se ainda que na categoria 
feminina, as nomeadas são: a atleta sul-africana 
Caster Semenya, as tenistas Garbiñe Muguruza 
(Espanha) e Serena Williams (Estados Unidos), 
além das norte-americanas Allyson Feliz, Katie 
Ledcky e Mikaela Shiffrin.
Os prémios Laureus são atribuídos desde o ano 

2000, tendo Lisboa acolhido a organização das 
edições de 2004 e 2005.

abatimento na bancada
impede teSte de liderança
Não chegou a ser uma réplica do Nacional-

-Benfica de há duas épocas, interrompi-
do, à 17.ª jornada, por causa de um banco de 
nevoeiro, mas o estoril-Fc porto que deveria 
encerrar a 18.ª ronda da liga — jogo que os 
“canarinhos” venciam (1-0) ao intervalo —, 
também não pôde ser concluído, deixando em 
suspenso a questão da liderança da liga, pro-
visoriamente entregue ao Sporting.
O alerta surgiu ao intervalo, motivado por uma 

falha de segurança na bancada Norte, ocupada pe-
los adeptos portistas, pelo que se procedeu pronta-
mente à evacuação da estrutura. Uma medida que 
levantou questões regulamentares, tendo o dele-
gado da Liga, meia-hora 
depois, comunicado que 
estavam reunidas as con-
dições para retomar o en-
contro. Nessa altura, po-
rém, muitos espectadores 
já tinham abandonado o 
recinto, enquanto outros 
haviam “migrado” para 
a bancada central. A in-
formação do reinício da 
partida acabou por não se confirmar, apesar de 
grande parte dos adeptos ter regressado à banca-
da, ainda que parcialmente interditada. Foi ainda 
com os jogadores no túnel de acesso que surgiu a 
decisão de adiar a partida, cujo rumo da primei-
ra parte deixava tudo em aberto. Na tentativa de 
aproveitar o empate entre Moreirense e V. Setúbal 
para abandonar a cauda da tabela classificativa, 
o Estoril enfrentou sem complexos um FC Por-
to afetado por problemas físicos, que obrigaram 
o treinador a prescindir de Brahimi. Assim, com 
Layún no “onze”, Sérgio Conceição reservara 
ainda uma segunda surpresa para a linha defen-

siva, confiando a Diego Reyes um lugar ao lado 
de Felipe. O FC Porto perdeu autoridade perante 
as investidas de Victor Andrade, tendo sido por aí 
que o Estoril materializou a ambição que marcou 
os instantes iniciais. Depois de ter sido obrigado 
a recuperar, frente ao V. Guimarães, de uma des-
vantagem pela primeira vez na Liga, o FC Por-
to via-se, de novo, na contingência de anular um 
golo “contra”. Reyes cometeu o pecado original 
e da falta resultou o golo de livre... direto, com 
Eduardo Teixeira a acionar o alarme nas hostes 
portistas (17’). Confiantes de que o golo “canari-
nho” não passava de mero acidente de percurso, os 
“dragões” assumiram o jogo, oferecendo um mi-

ni-festival de falhanços 
de Marega. Aboubakar e 
Layún também não fo-
ram capazes de fazer me-
lhor do que o maliano, 
pelo que a primeira parte 
se esgotava numa tenta-
tiva fracassada de retifi-
car alguns equívocos a 
meio-campo, que o Esto-
ril foi aproveitando para 

importunar José Sá, com Evangelista e Kyriakou 
a tirarem as medidas à baliza do “dragão”. A se-
gunda parte, essa, fica adiada para data ainda a 
definir, tendo o Estoril confirmado ontem à noite 
que a interrupção se deveu “ao facto de parte da 
bancada norte ter tido um abatimento no centro, 
que causou algum alarme e levou as autoridades a 
evacuar em segurança toda a bancada em causa”. 
A segunda parte, entre o estoril e o Fc porto 

foi adiado para o próximo dia 21 de fevereiro, 
quarta-feira. A decisão foi tomada terça-feira 
de manhã, às 5h30 (hora de montreal), numa 
reunião entre a liga e os clubes em questão. 

jOgadOr  j g
1-jOnas [bEnfica] 18 21
2-bas dOst [sPOrting] 18 19
3-MOussa MarEga [fc POrtO] 16 14
3-vincEnt abOubakar [fc POrtO] 17 14
5-raPhinha [v. guiMarãEs] 18 11

mElhOREs mARcADOREs

EsTATísTIcAs DA PRImEIRA lIgA

liga portugueSa em 12º lugar

De acordo com um estudo divulgado esta 
segunda-feira pela Associação das ligas 

europeias de Futebol, a liga portuguesa re-
gista a 12.ª melhor média de espectadores dos 
campeonatos europeus.
Desde 2010/11, houve uma pequena tendência 

de crescimento, situada nos 1,8 por cento, com a 
assistência média a fixar-se nos 10.546 especta-
dores e a taxa de ocupação dos estádios nos 48,8 
por cento. Desde o início da temporada 2010/11, 
a primeira incluída neste estudo, o Benfica foi 
o clube que mais encheu os estádios, com uma 

média de 55.952 espectadores, contra 42.772 do 
Sporting e 37.130 do FC Porto. Mais negro ainda 
é o cenário da Liga 2, colocada no penúltimo lu-
gar da tabela, com uma média de 925 espectado-
res por partida. Piores números só na segunda di-
visão da Dinamarca, que tem uma média de 368 
pessoas nos recintos. O ranking é liderado pela 
Bundesliga alemã, com 42.388 espectadores de 
média nos estádios. Em segundo lugar aparece a 
Premier League, com 38.870 e em terceiro a La 
Liga espanhola, com 26.247.

MElhOr ataquE FC Porto  45 Golos
PiOr ataquE Estoril Praia  14 Golos
MElhOr dEfEsa FC Porto  9 Pts sofridos
PiOr dEfEsa Estoril Praia  35 Golos Sofridos
Mais gOlEadas FC Porto 7 Goleadas
Mais vitÓrias FC Porto +1  14 Vitórias
MEnOs vitÓrias V. Setúbal  2 Vitórias
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Eu fiz muitos investi-
mentos maus. E, eu 
estava arruinar a mi-
nha vida financeira. 
alguém estava a me 
destruir com bruxaria. 
3 visitas foram sufi-
cientes para que josé 
me ajudasse e devol-
ver a minha sorte. Eu 
recomendo josé. 
que deus te abençoe 
josé.

família suarez

Eu tinha as piores adi-
ções. gostei de todas 
as drogas, álcool, jo-
gos de azar e prostitu-
tas. Estava arruinando 
minha vida. O meu ir-
mão visitou josé e teve  
resultados positivos. 
Ele trouxe uma foto de 
mim ao josé, e traba-
lhou com isso e aran-
jou as dependências. 

de repente, alguma coisa mudou em mim. 
Eu não queria nada com estas coisas e foi 
uma cura milagrosa de josé. ismael

Eu enganei o meu marido 
com todos, mesmo com 
o seu próprio irmão. Eu 
o perdi e sofri sua perda 
durante um ano e meio. 
arrependida eu fui visitar 
josé e tirei a nossa foto, 
os nossos nomes e, com 
apenas isso, corrigiu os 
nossos problemas. Eu 
recomendo a todos no 

quebec que estão sofrendo pelo amor para 
visitar o sr. josé.


