
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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sporting Conquista taça da liga

ViVa os Campinos 
do ribatejo

morreu o 
Fundador
do iKea
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os emigrantes são o públiCo
motor de desenVolVimento
eConómiCo no mundo

Numa primeira linha os estados apenas têm de respeitar os emi-
grantes no tempo da bonança assegurada. mas exatamente por-

que são valiosos e altamente rentáveis não deve ser permitido o re-
curso a prazo em tempo de crise, que pode facilmente desembocar em 
crise social.
As promessas de ontem perdem-se pelo caminho, se é que alguma vez fo-

ram feitas com seriedade. Na generalidade os governos mantêm-se reféns 
do seus sistemas e as elites a mostrarem o seu voraz e ilimitado apetite e 
a especulação em todo o seu esplendor a atacar os emigrantes, levando os 
contribuinte e os povos a não acreditarem uns nos outros.
As migrações internacionais principalmente, como de costume, das eco-

nomias pobres para as ricas, numa escala particularmente óbvia no caso de 
países como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, que não impuseram 
grandes limites à imigração, receberam cerca de 25 milhões de imigrantes 
de todas as partes do mundo, entre 1978 e 1990. Só nos anos de 1990 a 
2003, estes três países tiveram um afluxo de 4 milhões de imigrantes. A 
Europa Ocidental, há muito uma área de imigração em massa, recebeu 
cerca de 14 milhões de estrangeiros durante o mesmo período e o fluxo 
acelerou com a entrada no novo século. 
A revolução tecnológica no custo e velocidade de transportes, bem como 

nas comunicações, são vantagens ricas de recursos para os emigrantes do 
século XXI. Já não se encontram desligados da sua pátria, ao contrário do 
século passado, cuja ligação se resumia a cartas e visitas ocasionais. Po-
dem telefonar a baixo custo e enviar aquelas ajudas económicas regulares, 
que reforçam as economias nacionais dos seus países de origem e não há 
dúvida de que são substanciais e enriquecem as suas bem-amadas regiões 
abrindo novos horizontes. 
O nacionalismo moderno nas pátrias europeias e em países largamente 

constituídos por imigração «como os Estados Unidos» a nova globaliza-
ção de movimentações reforçou a longa tradição de hostilidade económica 
contra a imigração e resistência a ameaças percetíveis contra a identidade 
cultural. A enorme força da xenofobia é indicada pelo facto de a ideologia 
globalizada do capitalismo de mercado que dominou os governos domi-
nantes e as intituições internacionais, ter falhado completamente no pro-
pósito de forjar um movimento internacional livre de trabalhadores e um 
salário minimo mundial ao contrário do que se passou no caso dos capitais 
económicos e das trocas comerciais.
Este aumento da xenofobia reflete também os cataclismos sociais e a de-

sintegração moral, esta combinação é naturalmente explosiva, sobretudo 
em países culturalmente não habituados a um afluxo de estranhos, por 
exemplo as mesquitas para servir uma religião de imigrantes em cresci-
mento causou recentemente um alvoroço num país tão tranquilo e toleran-
te como o Canadá. 
Esta extrema complexidade cultural oferece uma perfeita ilustração da 

guerrilha constante entre minorias, os meios de comunicação e Governos 
pelo espaço em que todos vivemos, numa altura em que as políticas de 
identidade são cada vez mais exclusivistas... sejam étnicas, religiosas ou 
de orientação sexual e estilo de vida. Procuram uma regeneração artificial, 
esmigalhando as mais amplas identidades e transformando-as em iden-
tidades de grupo voltadas para os seus próprios interesses e identidades 
privadas sem nacionalidade. 
Os governos são eleitos para governarem em nome dos cidadãos  e zelar 

pelo seu bem-estar.  Sendo assim é a relação da moldura essencial da de-
mocracia e os seus efeitos, que devem ser julgados com base no que fazem 
pelos povos... Inaugurando uma nova era de paz mundial e de crescimento 
económico, que leva os cidadãos a viver nas suas casas.

solução simples para uma questão simples

Andam os membros do parlamento europeu numa roda-viva a ideali-
zar soluções para o magno problema da distribuição dos lugares que 

vão ser deixados vagos com a saída do reino unido da união europeia.
Para alguns eis surgida a oportunidade para atribuir mais uns quantos postos 

aos países grandes que se consideram desfavorecidos face à Alemanha. As-
sim, a França, a Itália e a Espanha juntariam cada um cinco novos lugares de 
Deputado Europeu àqueles que já elegem para o Hemiciclo de Estrasburgo. 
Alguns outros países membros receberiam compensações em número infe-
rior, ficando ainda bastantes, entre os quais Portugal, sem qualquer acréscimo. 
Fala-se também que seriam deixados vagos uns quantos lugares, em reserva 
para futuras admissões na União – e o que não faltam são candidatos, desde 
logo na zona extremamente problemática dos Balcãs, onde nem se sabe com 
exactidão quantos países ainda se virão a constituir… E de tal bloco de reserva 
poderiam vir a sair os lugares a atribuir a uma eventual lista transnacional, cuja 
criação, acarinhada pelo Presidente da França Emanuel Macron, é tida como 
uma reforma estrutural de pendor europeizante.
Uma interessante polémica rodeia tão peregrina ideia, que, longe de apro-

ximar os cidadãos das instituições europeias, corre o risco de se tornar o veí-
culo para um fortalecimento ainda maior do poder dos países grandes. Estes, 
presume-se, não hesitariam em forçar a colocação, nos lugares elegíveis de 
tal lista, dos seus próprios candidatos, invocando, com razão, que são eles a 
possuir eleitorados mais numerosos. Daí apelos lancinantes de certos Euro-
deputados ao uso do veto por parte dos chefes de Estado e de Governo dos 
países tidos por prejudicados, quando o assunto porventura vier a ser discutido 
em Conselho Europeu, já que se trata de matéria sujeita à regra da decisão por 
unanimidade. Ora, a maneira mais simples de resolver o impacto do chamado 
Brexit na composição do Parlamento Europeu é deixar os correspondentes 
lugares vagos e com isso reduzir modestamente a dimensão multitudinária 
de tal órgão, que é agora de 751 membros! Chega a espantar que não se te-
nha considerado logo à partida esta hipótese, que evitaria muita controvérsia 
inútil e até com efeitos potencialmente divisionistas! E a corrida aos lugares 
em vias de vagar – caso a saída do Reino Unido venha de facto a verificar-
-se, o que ainda nem sequer se pode dar por garantido e talvez fosse mesmo 
desejável que não acontecesse… - evidencia uma certa mentalidade de grupo 
fechado, em absoluto o oposto do que deve ser a Instituição Parlamentar. Pa-
rece óbvio que o projecto europeu tem imenso valor e deve ser prosseguido 
com determinação, sem esquecer nunca que os seus grandes objetivos são a 
paz e a coesão económica e social entre todos os países membros da União, 
para benefício dos respetivos povos. Só assim a UE pode funcionar como um 
factor positivo de progresso, estabilidade e paz para as zonas geograficamente 
próximas e para o Mundo em geral. Mas é necessário prossegui-lo segundo 
a sábia orientação dos patriarcas da Europa Unida, que sempre preconizaram 
a via dos pequenos passos. Acelerações súbitas de sentido federalizante não 
parece recolherem aceitação por parte dos cidadãos, nos tempos que correm, 
e tenderão talvez a causar movimentos de desconfiança e até de rejeição, com 
vantagem para as forças políticas contrárias à integração europeia, que estão 
aí e já fazem parte de parlamentos e de governos em vários países membros 
da União. A redução do número de Deputados é uma matéria de difícil trami-
tação em qualquer latitude… Uma pequena redução do número de Deputados 
à Assembleia da República, de 230 para 180, está prevista na Constituição da 
República Portuguesa desde a revisão constitucional de 1997, mas passados já 
mais de 20 anos não foi possível alcançar entendimento inter-partidário para 
definir novas regras em matéria de lei eleitoral. A ideia é que se obtenha, pela 
via da criação de círculos uninominais ou por outra qualquer solução, uma 
maior aproximação entre os eleitores e os seus representantes. Fala-se também 
da introdução de um círculo nacional de compensação, para evitar ou pelo me-
nos reduzir o efeito dos votos perdidos, tal com já existe na Região Autónoma 
dos Açores. Como a referida alteração constitucional foi introduzida sob o 
impulso do atual Presidente da República, ao tempo líder do PSD, é de esperar 
que a sua magistratura de influência venha a propiciar a aplicação prática dela. 
Também se fala da redução do número de Deputados à nossa Assembleia Le-
gislativa, com propósitos similares aos mencionados. O assunto está incluído 
na temática da reforma do sistema político regional, em atento estudo no seio 
do Parlamento Açoriano.
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AgeNDA comuNItárIA

matança do porCo
A Comissão de festas de São Pedro organiza na Asso-
ciação Portuguesa de Ste-Thérèse a sua festa tradicio-
nal da Matança do Porco no dia 24 de fevereiro às 19h. 
A festa será animada pelo DJ Jeff Gouveia. Para mais 
informação: Humberto Soares: 514-826-0851 ou Alice 
Andrade 450-967-0034.

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.

ConVíVio anual dos amigos
de rabo de peixe do usa
O círculo dos Amigos de Rabo de Peixe organiza um 
autocarro para os Estados Unidos para participar no 
convívio anual dos Amigos de Rabo de Peixe do USA 
no dia 10 de março e de volta 11 de março de 2018. 
Assistir à festa não é obrigatório, podem aproveitar para 
um passeio se querem visitar família. Para mais infor-
mações: D. Borges: 514-549-4344; A. Calisto: 514-777-
1551; N. Calisto: 514-815-3322; J. Teixeira: 514-926-
9522; R. Barbosa: 514-999-1546.

matança do porCo
A Associação Portuguesa do Espírito Santo de Hoche-
laga organiza a sua festa tradicional da matança do 
Porco à moda dos terceirenses no sábado, dia 3 de 
março de 2018 às 19h. A festa será animada pelo DJ 
Entre-Nós. Para mais informações: 514-817-5875 ou 
514-593-7898.

jorge correIA

são Valentim no Clube oriental
O Clube Oriental celebra sábado dia 17 de fevereiro 
2018 pelas 19h, o São Valentim, a noite dos amores, 
animação musical a cargo do melhor DJ da comunida-
de Jeff Gouveia. Ementa carne de porco alentejano e 
uma entrada de sopa, salada, café e sobremesa. Só-
cios 25 amores e não sócios 30 amores. Vamos à festa 
dos amores no Oriental. Para reservas: 514-342-4373.

VenCer o CanCro do seio
Organiza-se no sábado 10 de março pelas 19h uma an-
gariação de fundos para vencer o cancro do seio na mis-
são de Nossa Senhora de Fátima situada no 1815 rua 
favreau, em Chomedey com a participação de Cathy Pi-
mentel e DJ Jeff Gouveia. Para mais informações: Ângelo 
ou Alice 514-695-8777 ou Manuel Torres 514 321-0543.

a oportunidade de daVos

o Fórum económico mun-
dial em Davos, Suiça, é 

uma oportunidade que pode 
e deve ser aproveitada pelos 
diversos países para concer-

tar posições, desenvolver parcerias e novos 
contactos, quebrar desconfianças, tudo no 
âmbito de um equilíbrio que promova o de-
senvolvimento mútuo. Há muitas forças po-
líticas e movimentos sociais que se debatem 
contra estas iniciativas, e percebe-se porquê: 
muitas delas, senão a totalidade, são usadas 
como plataformas para obtenção de vanta-
gens predadoras sobre o comum dos cida-
dãos, na obtenção de lucros fabulosos por 
parte dos seus acionistas à custa do sacrifício 
de trabalhadores, consumidores e até popu-
lações inteiras.
Este é o principal problema humano: quando 

temos uma nova ferramenta, seja ela tecnoló-
gica, social, ou apenas uma teoria, partimos 
imediatamente para uma corrida desenfreada 
com o objetivo de tiranizar o nosso semelhante 
pelo monopólio que essa vantagem nos oferece. 
Veja-se exemplos históricos: a energia nuclear, 
cuja teoria demonstrou uma fonte de energia 
considerável mas que foi imediatamente des-
viada para fins militares em vez de ser apro-
veitada para disponibilização de energia em 
maior quantidade e preços mais concorrenciais; 
os meios de transporte, cujos saltos de desen-
volvimento que tiveram deveram-se em gran-
de medida na obtenção, lá está, de vantagens 
militares nas grandes guerras, entre outras; a 
acessibilidade ao empreendedorismo por parte 
de qualquer cidadão, que abriu portas ao opor-
tunismo de alguns na criação de monopólios 
predadores sobre concorrentes e consumidores. 
Muitos outros exemplos poderíamos dar. Ape-

sar de tudo isto, de alguma forma o caminho 
de desenvolvimento abriu espaço a uma maior 
justiça, que apesar de não andar ainda à mesma 
velocidade que o desenvolvimento tecnológi-
co, tem lavrado por terreno selvagem criando 
condições mais justas e equilibradas. Muito há 
ainda por fazer. 
Por isto, julgo não ser de todo razoável igno-

rarmos ou desprezarmos a iniciativa de Davos, 
mesmo quando temos responsáveis máximos 
de nações a promover o egoísmo coletivo do 
“América primeiro” e incentivando outros a 
fazer o mesmo. Deixarmos ao abandono uma 
iniciativa onde muitas portas podem ser aber-
tas, e não me refiro em termos económicos, mas 
principalmente em termos humanos, é um total 
desperdício. Se a política não foi capaz de apro-
ximar os povos, se esta aproximação for pela 
economia e trocas comerciais, porque não, des-
de que haja um equilíbrio entre os seus parcei-
ros e partes interessadas nos processos?
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8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:45 A Praça
11:43 As Receitas Lá de Casa
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
1:15 Hora dos Portugueses

sábadO, 3 dE fEvErEirO          
1:30 Fugiram de
 Casa de Seus Pais
2:15 Cidade Despida
3:00 Bom Dia Portugal
5:00 Hora dos Portugueses
5:47 Sociedade Civil
6:45 50 Graus
7:00 Magazine Literacia 3D
7:30 Quem Fala Assim
8:00 Jornal da Tarde
9:07 Voz do Cidadão
9:30 Network Negócios 2017
10:30 Nuno Vitorino
 Podium
11:30 Ilha a Cores
12:00 Atlântida - Açores
13:30 Lusa Music Box
14:00 Donos Disto Tudo
14:59 Telejornal
16:01 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

dOMingO, 4 dE fEvErEirO               
1:30 5 Para a Meia-Noite
3:00 Bom Dia Portugal 
5:30 Eucaristia Dominical
6:30 Quem Fala Assim
7:30 Zig Zag
8:00 Jornal da Tarde
9:07 A Praça
9:45 Agora Nós
10:45 Sociedade Recreativa
11:30 Visita Guiada
12:00 Criar.pt
12:15 Diga Doutor

4ª-fEira, 31 dE janEirO              
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Tudo É Economia
5:57 Sociedade Civil
6:45 Pedro de Castro
 Filhos da Nação
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Sociedade Recreativa
13:30 Literatura Aqui
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Brainstorm
16:45 Agora Nós
18:45 Sempre em Dia
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Palavra aos Diretores
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:30 Janela Indiscreta

5ª-fEira, 1 dE fEvErEirO            
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Entrevista
5:57 Sociedade Civil
6:45 Palavra aos Diretores
7:27 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:11 O Sábio
9:55 A Praça
11:45 As Receitas Lá de Casa
12:30 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 Golo RTP - Int.
17:15 Agora Nós
17:45 Brainstorm
18:30 A Trancoso de Bandarra
 Visita Guiada
19:00 24 Horas
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
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 2 dE fEvErEirO             
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
5:57 Sociedade Civil
6:45 Visita Guiada
7:27 Manchetes 3

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

CarnaVal Familiar

A missão de Santa cruz, em 
colaboração com os nos-

sos irmãos brasileiros, organi-
za no próximo sábado dia 3 de 

Fevereiro, às 19h30, o primeiro carnaval de 
família, com um jantar mineiro. Haverá mui-
ta alegria, Samba e marchinhas.
Se ainda não adquiriu os seus bilhetes, contac-

te quanto antes a secretaria pelo telefone (514) 
844-1011. Minas Gerais é o lugar mais Portu-
guês fora de Portugal. Nenhum lugar no mundo 
recebeu tantos imigrantes portugueses quanto o 
estado de Minas Gerais, no Sudeste do Brasil. Os 
portugueses vieram em levas para Minas Gerais 
na época colonial, mais precisamente no auge da 
mineração. Minas Gerais, sem dúvida, possui o 
maior conjunto barroco do Brasil. Foi o estado 
brasileiro que mais recebeu imigrantes de Por-
tugal, e é em Minas que mais se vê claramente 
a marca deles, seja na arquitetura, na religiosi-
dade, nos costumes, nos doces, na composição 
da população, etc. Como todos estudaram na es-
cola, houve uma época em que Minas foi o cen-
tro do Brasil. Era em lugares como Vila Rica e 
Diamantina que rolava o dinheiro do Brasil, na 

ANtero brANco
abranco@avozdeportugal.com

época do auge da mineração. Por isso, Minas foi 
o estado que mais ficou com um grande patri-
mónio. Na parte mais mineira de Minas, a das 
cidades históricas (e BH está rodeada delas), é 
muito forte a influência de Portugal.

são paulo, aniVersário 25 de janeiro, 464 anos

No dia 25 de janeiro foi o 
aniversário de São pau-

lo. já se passaram 464 anos 
da fundação desta verdadei-
ra megalópole. é a maior ci-
dade do brasil, do continente 

Sul Americano e uma das mais populosas do 
mundo, ocupando neste quesito lugar entre as 
10 maiores. A exemplo de alguns países há no 
brasil duas capitais que levam o nome de seu 
estado. é o caso do estado de São paulo que 
tem como capital São paulo; rio de janeiro, ca-
pital rio de janeiro; no canadá, a província do 
quebec tem como capital a cidade de quebec; 
e alguns países que têm sua capital com o mes-
mo nome como, por exemplo, o méxico, cuja 
capital é cidade do méxico, capital esta que é 
a mais antiga das Américas. o nome São pau-
lo, foi dado em homenagem ao Apóstolo paulo, 
que de acordo com a tradição católica, teria se 
convertido ao cristianismo no dia 25 de janeiro.
São Paulo nasceu com a chegada de uma missão 

de Jesuítas da Companhia de Jesus. Sua fundação 
ocorreu em 25 de Janeiro de 1554 e é atribuída ao 
padre José de Anchieta. Com o passar do tempo, o 
pequeno povoado passou a viver como entrepos-
to comercial e atividades afins com destaque para 
exploração da agricultura. Assim permaneceu até 
atingir um crescimento demográfico e económico 
vindo especialmente do ciclo do café e da indus-
trialização por volta da metade do século XIX, e 
continuou com o advento de indústrias de todos os 
segmentos de mercado principalmente as usinas 
de aço, metalurgia, têxteis, olarias, veículos auto-
motores etc., o que elevou São Paulo, já à época, 
ao posto de maior cidade do Brasil. Hoje, cha-
mada de Locomotiva do Brasil, seu brasão traz a 
frase que representa bem que cidade é São Paulo: 

“Non ducor, duco” Não sou conduzido, conduzo.
Hoje, São Paulo é o maior centro de negócios do 

Brasil por onde passam anualmente centenas de 
milhares de executivos de todo mundo que vêm 
em busca de oportunidades comerciais, trazendo 
investimento nas mais diversas áreas de tecnolo-
gia. Congressos, reuniões e encontros de homens 
de negócios de alto nível ao redor do mundo fa-
zem presença marcante durante todo ano. Para 
complementar, é a única cidade que tem um bair-
ro, o Ipiranga, que é citado no Hino Nacional Bra-
sileiro.
A cidade possui centenas de pontos de interes-

ses turísticos: Autódromo de Interlagos, MASP 
Museu de Arte Moderna, Avenidas Paulista e 
Iguatemi, Biblioteca Mário de Andrade, Estádios 
de futebol dos principais Clubes de São Paulo 
(Palmeiras, São Paulo, Corinthians e o Bucólico 
e tradicional Estádio Paulo Machado de Carva-
lho Pacaembu), Sambódromo, Palácio de Con-
venções do Anhembi, São Paulo Expo, Pico do 
Jaraguá, Estátua de Borba Gato, Catedral da Sé, 
Mercado Municipal da Cantareira, Horto Flores-
tal, Teatro Municipal, Edifício Martinelli, Museu 
do Ipiranga, Parque da Independência, Parque 
da Água Branca, Monumento às Bandeiras, Pi-
nacoteca, Museu da Imigração do Estado de São 
Paulo, Monumento à Independência, Monumento 
das Ondas, Museu de Arte Sacra, Pátio do Colé-
gio, Museu da Língua Portuguesa, Edifício Altino 
Arantes, Palácio das Indústrias, Estação da Luz, 
Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Estes 
pontos representam uma pequena parte que o visi-
tante que vem a São Paulo pode optar, ver e sentir 
a pujança da cidade que foi chamada outrora de 
“Terra da Garoa”. A garoa se dava por ocasião de 
chuvas com partículas finas de água, mas o cres-
cimento das áreas urbanas fez modificações no 
clima e hoje raramente a garoa se faz presente em 
São Paulo. Boa Viagem.

joão ApArecIDo DA luz
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Festa de Homenagem aos Fundadores,
Humberto Cabral e luís miranda

No dia 26 de ja-
neiro no cen-

tro comunitário 
Do Divino espí-

rito Santo em Anjou teve lugar as 
homenagens aos Fundadores do 
centro: Amílcar da paz, eduíno 
moniz, josé raposo, já falecido, 
representado por sua filha, Liliana 
raposo. e, foram homenageados 
Humberto cabral e luís miran-
da. 

O serão iniciou-se com o Presiden-
te José Costa e a Secretária Maria 
Ferraz oferecendo as boas-vindas, 
convidando a sua equipa para acom-
panhar em palco para o início das 
homenagens. Dentre dos homena-
geados tiveram alguns convidados 
de honra tal como, o Cônsul Geral 
de Portugal em Montreal José Gue-
des de Sousa, o deputado Honoré-

-Mercier e Secretário do Parlamento 
do Governo Federal Pablo Rodri-
guez, Valérie Roussy assistente ad-
ministrativa da deputada Lise Thé-
riault que por motivos profissionais 
não pôde estar presente, familiares 
e amigos da equipa de Luís Miran-

da, convidados por Elvira Sousa 
e Claurêncio Brum e ainda mais 

convidados pela Direção do centro; 
a sala repleta de amizade e alegria. 
Foi sem dúvida uma grande surpresa 
para o Senhor Luís Miranda, igual-
mente para o Senhor Humberto Ca-
bral. A animação esteve a cargo de 
Jordelina Benfeito, António Horácio 
Melo, e os guitarristas António Mo-
niz e Libério Lopes e ainda mais um 
grupo de cantares da casa por vários 
músicos.
Esta nova direção tem prestado 

FrANcIScA reIS
Fotos de 
Humberto Cabral

muito trabalho de equipa e a dire-
ção é formada por: Presidente José 

Costa; Vice-Presidente Lúcia Sousa; 
Secretária Maria Ferraz; Tesoureira 
Sylvie Pimentel; Diretores/as João 

Sanches, Fernando Melo, Isabel Co-
roa, Fernanda Bravo, Maria dos An-
jos Pimentel, Lurdes Costa, Fátima 
Pereira, Manon Ferraz, Carlos Arru-
da, Manuel Vilela, António Almeida, 
Rui Moniz.
Foi confirmada que esta direção em 

tão pouco tempo foi capaz de pagar 
uma dívida anterior de 29 000$ e já 
tem 5 000$ de liquidez no banco.
Parabéns a esta nova direção, mis-

são está a ser bem cumprida com 
muito trabalho paz e harmonia, só 
assim que vai dar certo.
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ViVa os Campinos do ribatejo
SylvIo mArtINS
smartins@avozdeportugal.com

A nossa comunidade tradi-
cionalmente é uma das 

mais ricas de montreal e é só 
ver através do ano, o que nós 
podemos fazer, tal como fes-

tas, espetáculos, teatros, artistas vindo de por-
tugal, do brasil e dos estados unidos. 
Mas de vez em quando esquecemos os nossos 

grupos, e é importante de ajudá-los a conhecer o 
que é ser Português. Os Campinos do Ribatejo foi 
fundado a 4 de outubro de 1994, onde nasceu a 
primeira geração da escolinha do folclore e em 
2013 veio a segunda geração composta dos filhos. 
Sábado 27 de janeiro de 2018 foi mais um ani-

versário para este grupinho, já lá vão 23 anos ao 
serviço da comunidade. A noite iniciou-se com as 
boas-vindas da Sra. Nathalie Marques e o padre 

Phong que abençoou o jantar e depois foi a apre-
sentação do primeiro “show”, o grupo dos jovens 
do rancho dos Campinos do Ribatejo. Acho que 
toda a sala adorou ver a nossa juventude continuar 

as nossas tradições e foi um lindo espetáculo, e vi 
alguns pais que estavam tão felizes de ver o seu 
filho atuar, choravam de alegria. Foi mesmo mui-
to emotivo. A segunda parte foi o grupo folcló-
rico convidado, o Rancho Folclórico Portuguese 
Cultural Centre Missussauga. desta vez foi um 

espetáculo dos seniores e fizeram um show sen-
sacional e muito profissional. Depois foi a parte 
dos agradecimentos e trocas de fitas, placas que 
foi muito bem organizado e sem complicação. 

Houve o jantar com saborosas entradas e um jan-
tar bem equilibrado e bem feito. Na parte musical 
Licínio Ferraria, DJ/cantor vindo de Portugal, nos 
encantou toda a noite com boa música para todos 
os gostos.
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matança do porCo anjou CHiCHarros na Fpm
joão ArruDA

Sábado pas-
sado foi a 

festa tradicional 
do chicharro na 
Filarmónica Por-
tuguesa de Mon-
treal. Com uma 

sala cheia de boa gente, boa anima-
ção e boa música.

Humberto
cAbrAl

O Centro Co-
munitário do 

Espírito Santo de 
Anjou está cheio 

de força de vontade para agradar to-
dos. Desta vez fizeram uma grande 
Matança do Porco à moda de Água 
de Pau. Muitos risos e boa dispo-
sição estavam a aquecer os nossos 
corações com estas lindas tradições. 
Parabéns.
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truMP vOlta a sugErir quE Os Eua POdEM 
rEintEgrar acOrdO dO cliMa dE Paris
Donald Trump voltou a sugerir este fim-de-semana 

que os Estados Unidos da América podem voltar a 
integrar o Acordo do Clima de Paris se a comunida-
de internacional adotar um “acordo completamente 
diferente”, voltando a criticar o atual tratado de com-
bate às alterações climáticas por ser um “acordo ter-
rível” e “desastroso” para o seu país, deu conta o 
jornal Expresso.
Na sua primeira entrevista a um canal estrangeiro, 

no caso à televisão britânica ITV, o Presidente norte-
-americano também disse que, se estivesse na po-
sição da primeira-ministra do Reino Unido, Theresa 
May, teria adotado uma “postura mais dura” nas ne-
gociações do Brexit com a União Europeia. Aumen-
tando as pressões sobre a homóloga britânica, numa 
altura em que May pode estar prestes a enfrentar 
uma moção de desconfiança por causa do Brexit, 
Trump disse que, no seu lugar, “teria negociado [a 
saída] de forma diferente” em parte porque tem tido 
“montes de problemas” com o bloco europeu — dei-
xando avisos sobre uma guerra comercial vindoura 
entre os EUA e os Estados-membros da UE. Sobre 
o Brexit, acrescentou que a sua administração quer 
firmar um “grande” acordo comercial com o Reino 
Unido assim que as regras da UE deixarem de se 
aplicar ao país e que o governo britânico possa co-
meçar a negociar novos acordos de trocas com os 
seus parceiros. A entrevista concedida por Trump 
ao apresentador Piers Morgan na ITV foi transmi-
tida no domingo à noite. Na sexta-feira, o canal já 
tinha divulgado um excerto da conversa em que o 
Presidente norte-americano se dizia preparado para 
pedir desculpa por ter partilhado no Twitter vídeos 
inflamatórios que foram disseminados pela número 
dois do Britain First, um grupo de extrema-direita do 
Reino Unido.
Na entrevista, Trump também voltou a garantir que 

tem “tremendo respeito pelas mulheres”, que mui-
tas vezes faz publicações no Twitter quando está 
na cama e que não recebeu qualquer convite para 
o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle, 
uma atriz que, no passado, descreveu Trump como 
um “misógino” dedicado a “dividir” as pessoas.

em declarações à agência lusa, o secretário 
de estado da presidência do conselho de 

ministros, tiago Antunes, adiantou que alguns 
dos dados que serão divulgados no balanço da 
atividade legislativa relativo a 2017, antecipan-
do que “no segundo ano deste governo se legis-
lou menos do que no segundo ano de todos os 
governos anteriores”.

De acordo com o secretário de Estado da Presi-
dência do Conselho de Ministros, ainda em maté-
ria de “legislar menos”, o executivo não só tem o 
objetivo de produzir menos atos legislativos, “mas 
também de limpar o ordenamento jurídico e atos 
legislativos que já não fazem sentido, que estão ul-
trapassados ou caducos, mas que nunca foram ob-
jeto de uma revogação expressa”. “Muito em breve 
vamos aprovar a revogação de 2300 decretos-leis 
dos anos de 1975 a 1980, que já estão ultrapassa-
dos pelo tempo, já não fazem sentido, mas nunca 
foram expressamente eliminados do ordenamento 
jurídico e por isso serão de uma assentada retirados 
do ordenamento jurídico de forma expressa e clara 

para que não haja dúvidas quanto à cessação da sua 
vigência”, revelou.
Questionado sobre a data de implementação des-

ta medida, Tiago Antunes explicou que o Governo 
vai aprovar “os diplomas necessários para o efeito 
ao longo do próximo mês que procederão à cessa-
ção de vigência expressa de 2300 decretos-leis des-
te período de 1975 a 1980”. Concretamente sobre 

o balanço da atividade legislativa de 2017, 
o governante sublinhou que o Governo tem 
vindo a adotar medidas “no âmbito da me-
lhoria da qualidade de legislação”, estando 
em vigor um programa designado “legislar 
melhor”, que assenta essencialmente em 
cinco pilares. “Por um lado, o ‘legislar me-
nos’, que tem a ver com a atitude genérica 
de contenção legislativa e de reduzir o flu-
xo legislativo”, observou. Assim, de acordo 
com Tiago Antunes, os números que vão 
ser anunciados “irão demonstrar que, no 

segundo ano, este Governo aprovou muito menos 
decretos-leis do que no segundo ano de qualquer 
dos governos anteriores”, o que representa “uma 
redução fluxo legislativo significativamente”.
“Por outro lado, o ‘legislar completo’ já que 

pretendemos assegurar que toda a legislação que 
aprovamos é depois acompanhada da necessá-
ria regulamentação, para que possa ser aplicada”, 
acrescentar. O terceiro pilar deste programa é o “le-
gislar a tempo”, que se prende “com o cumprimen-
to de prazos de transposição de diretivas comuni-
tárias”, enquanto o quarto é o “legislar com rigor”, 
para se saber exatamente o impacto e os efeitos da 
legislação aprovada.

goVerno Vai reVogar 2300
deCretos-leis já ultrapassados
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

AGÊNCIAS DE VIAGENS

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4701 St-Urbain, Montreal
tel.: 514.842.3373

granitE lacrOiX inc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

4031 De Bullion, Mtl, Qc
t.: 514-849-3808

sEMPrE Mais PErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
tel.: 514.376.4124

CoNtAbIlIStA

4244 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

8770 bl. langelier #212 
Em St-Leonard, H1P3C6

tel.: 514.499.1624

DENtIStA

ElEtrICIDADE

AGÊNCIAS
fuNErárIAS

MErCEArIAS

MoNuMENtoS

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

pADArIA

rENoVAçõES

antÓniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalves

IMportADorES

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

969, Rachel E. Mtl, Qc.
www.mapoulemouillee.ca

514.522.5175

sErviÇOs cOnsularEs                                             
EMBAIXADA DE
PORTUGAL EM OTAVA t.: 613.729.0883 
CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL t.: 514.499.0359
assOciaÇÕEs E clubEs                                                  
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
30 De jANeIro De 2018
1 euro = cAD 1,540680

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

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

rOsa: 514-278-3956

SErVIçoS

NotárIoS

Me. Malissa
furtado
notária

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

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

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

linHa aberta:
514 790.0251

publiCidade:
514 366.2888

domingo das 16H às 18H
5877 papineau, montreal, qC

produtora
rosa Velosa
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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

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

companhias a tempo inteiro 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

assistente padeiro com experiência a tempo 
inteiro e uma senhora para trabalhar ao balcão a 

tempo inteiro. tania: 514-795-8277

Precisa-se de homem para instalação 
de alumínio com ou sem experiência

514-362-1300

Pessoa para trabalhar na grelha de
carvão a tempo inteiro com experiência.

t.: 514-814-0362

m e m o r A N D u m
arMandO dinis

Celebrar-se-á sexta-feira, dia 
2 de fevereiro de 2018 na 
Igreja Santa Cruz uma missa 
por  alma do senhor Armando 
Dinis falecido no mês passado 
de janeiro 2018 em Cacém, 
Portugal.

Muito obrigado a todas as pes-
soas que se dignarem assistir 
a este tão piedoso ato. Bem 
Haja.

m e m o r A N D u m
Missa dO 27° anivErsáriO
cOrnéliO MEdEirOs

1 de fevereiro de 1991
Sua família, recordando com 
profunda saudade o seu ente 
querido, fará celebrar uma mis-
sa em sua memória na quinta-
-feira, dia 1 de fevereiro de 
2018, pelas 18h30, na Igreja de 
Santa Cruz.

Agradecemos desde já a todas 
as pessoas que possam partici-
par nesta celebração.

Precisa-se de pessoas para
trabalhar na instalação de

“Pavé-unis” com ao menos 5 anos 
de experiência. sálario a determinar. 

jos bucaro: 514-325-7729

† jOãO abEl dOs santOs
1930-2017

Faleceu em Montreal, no dia 29 
de janeiro de 2018, com 87 anos 
de idade, o senhor João Abel dos 
Santos esposo da senhora Cristina 
dos Santos, natural de Aldeia Velha, 
Trancoso, Portugal. Deixa na dor 
sua esposa, sua filha Isabel (Nikitas 
Verelas) seu filho António (Annie 
Ouellette), seus netos/as Nancy, 
George, John, Olivia e Emma, sua 
bisneta Chloe,  cunhados/as, sobri-
nhos/as, familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
alfred dallaire | MEMOria
2159, boul. st-Martin E., laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro alves
O velório terá lugar sexta-feira 2 de fevereiro de 2018 
das 18h às 22h, sábado a partir das 9h. Uma liturgia da 
palavra será celebrada de corpo presente sábado 3 de 
fevereiro às 11h na casa funerária e será sepultado no 
cemitério St-Vincent-de-Paul em Laval. A família vem 
por este meio agradecer a todas as pessoas que se 
dignarem tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que 
de qualquer forma, se lhes associam na dor. Bem Haja.

†

† inOcênsiO rOdriguEs barrOs
1948-2017

Faleceu em Montreal, no dia 
25 de janeiro de 2018, com 
69 anos de idade, o senhor 
Inocênsio Rodrigues Barros, 
natural de Arcos de Valdevez, 
Alto Minho, Portugal. Deixa 
na dor seus filhos/as Marco 
e Carla, bisnetos, irmão já 
falecido Abílio Barros, irmãs 
Teresa Alves e Maria de Lima, 
cunhados/as, sobrinhos/as, 
familiares, amigos e sua espo-
sa Graziela Rodrigues.
Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
4231, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O velório terá lugar sábado 3 de fevereiro de 2018 das 
14h às 18h. Uma liturgia da palavra será celebrada às 
17h, na casa funerária. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignarem tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associam na dor. Bem Haja.

ManuEl carlOs siMas
Faleceu em Montreal, no dia 27 
de janeiro de 2018, com 84 anos 
de idade, o senhor Manuel Carlos 
Simas natural de Faial da Terra, 
São Miguel, Açores, Portugal. 
Deixa na dor sua esposa Ororina 
De Melo, seus filhos/as Manuel 
Carlos, Amílcar (Ana Carvalho), 
Teresa (José Tavares), Maria 
(Marc André), José Carlos (Na-
thalie Poitras), Luís (Dalila Ferrei-
ra), Lúcia. Netos Jordan, Jessica, 
Lucas, Jeffrey, Stephanie, Joey, Cynthia, Justin, Emma, 
Mayanne, Kayla, Eva, Emelie e bisnetos.
Sua cunhada Aurélia, sobrinhos/as, familiares, amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfred dallaire | MEMOria
2159, boul. st-Martin E., laval
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
O funeral teve lugar terça-feira 30 de janeiro de 2018 
às 11h na Capela do Mausoléu St-Martin. Foi sepultado 
em cripta no Mausoléu St-Martin. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se lhes associaram na dor. Bem Haja.

OrlandO silva
1944-2018†

Faleceu em Montreal, no dia 
26 de janeiro de 2018, com 73 
anos de idade, o senhor Or-
lando Silva natural de Lisboa, 
Portugal. Deixa na dor sua 
esposa Maria Da Conceição, 
filhas Paula e Teresa (Ema-
nuel Pimentel). Netos Tessa, 
Maya e Raphaël, cunhados/
as sobrinhos/as, familiares, 
amigos.
O velório terá lugar na casa 
funerária Maison Funéraire Groulx situado no 173 boul 
Ste-Anne à Ste-Anne-des-Plaines, sexta-feira 2 de fe-
vereiro das 12h30 às 15h. Uma liturgia da palavra será 
celebrada às 15h, na casa funerária. Será sepultado 
no cemitério de Bois-des-Filion. A família vem por este 
meio agradecer a todas as pessoas que se dignarem 
tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de qual-
quer forma, se lhes associam na dor. Bem Haja.

CoNtENtor

Precisa-se de cozinheiro a tempo inteiro (5 dias 
por semana), para um restaurante de pequenos 

lamoços em blainville. 450-435-5468
CoNtENtor

Procure espaço num contentor 
para Portugal na zona norte 
(Minho) para a primavera.

514-826-6362
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carnEirO: Carta Dominante: O Dependurado, que significa Sacrifício. 
Amor: Irá manifestar-se em si uma forte sensualidade. Saúde: Com disciplina 
e controlo melhorará. Dinheiro: Poderá ter tendência para gastar mais do que 
habitualmente. Números da Sorte: 1, 3, 24, 29, 33, 36

tOurO: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. Amor: Caso 
esteja livre e descomprometido poderá surgir brevemente a pessoa que idea-
lizou. Saúde: Tenderá a sofrer de fadiga. Durma mais. O cansaço tomará 
conta de si, procure o seu médico e tome umas vitaminas para revitalizar o 
seu corpo. Dinheiro: Poderá voltar a surgir uma proposta que estava suspen-

sa há algum tempo. Números da Sorte: 7, 11, 18, 25, 47, 48

géMEOs: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa Concretização, Felici-
dade. Amor: Poderá surgir um mal entendido, mas com calma tudo se resolve. 
Saúde: Este será um período de paz, aproveite para descansar. Seja o seu 
melhor amigo! Dinheiro: Momento pouco favorável para grandes investimen-
tos. Números da Sorte: 4, 6, 7, 18, 19, 33

caranguEjO: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, Fal-
sidade. Amor: Entre em contacto com os seus familiares e amigos que estão 
distantes e verá como custará menos a suportar a saudade. Não se deixe 
dominar por maus presságios! Saúde: Dê mais atenção aos seus ouvidos.
Dinheiro: Não espere grandes alterações neste campo da sua vida.

Números da Sorte: 9, 11, 25, 27, 39, 47

lEãO: Carta Dominante: 10 de Ouros, que significa Prosperidade, Riqueza e 
Segurança. Amor: Andará muito sentimental e por isso o seu relacionamento 
amoroso estará colorido e cheio de ternura. Olhe em frente e verá que existe 
uma luz ao fundo do túnel! Saúde: Espera-o um período isento de preocupa-
ções.Dinheiro: Fique atento e evite qualquer tipo de gasto supérfluo.

Números da Sorte: 10, 20, 36, 39, 44, 47

virgEM: Carta Dominante: A Justiça, que significa Justiça. Amor: Não tenha ati-
tudes infantis relacionadas com ciúmes doentios. Aprenda a trazer para a luz o 
melhor do seu ser! Saúde: Cuidado com a automedicação.  Dinheiro: Época favo-
rável ao investimento em novos negócios. Números da Sorte: 7, 18, 19, 26, 38, 44

balanÇa: Carta Dominante: 10 de Espadas, que significa Dor, Depressão, 
Escuridão. Amor: Esteja atento a tudo o que o rodeia. Saúde: Não terá que se 
preocupar, está em plena forma. Dinheiro: Algumas dificuldades avizinham-se.
Números da Sorte: 1, 8, 42, 46, 47, 49

EscOrPiãO: Carta Dominante: Cavaleiro de Paus, que significa Viagem 
longa, Partida Inesperada. Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem os 
momentos escaldantes. Que o futuro lhe seja risonho!
Saúde: Cuidado com os excessos alimentares.

Dinheiro: Período menos favorável para empréstimos.
Números da Sorte: 4, 9, 11, 22, 34, 39

sagitáriO: Carta Dominante: Valete de Paus, que significa Amigo, Notícias 
Inesperadas. Amor: Através do diálogo poderá clarificar algumas dúvidas com 
a sua cara-metade. A felicidade espera por si, aproveite-a! Saúde: Cuidado 
com os vírus gripais.Dinheiro: Reina a estabilidade neste campo.
Números da Sorte: 1, 2, 8, 16, 22, 39

caPricÓrniO: Carta Dominante: 3 de Ouros, que significa Poder. Amor: 
Período bom para estar com o seu amor. Descubra a imensa força e coragem 
que traz dentro de si! Saúde: Manter-se-á numa situação estável. Dinheiro: A 
sua carreira está em alta. Números da Sorte: 7, 13, 17, 29, 34, 36

aquáriO: Carta Dominante: O Papa, que significa Sabedoria. Amor: Os ciú-
mes não nos levam a lado nenhum, tenha confiança na pessoa que tem a 
seu lado. Saúde: Cuidado com a diabetes, não coma muitos doces. Dinheiro: 
Momento propício para um investimento mais sério. Que o sucesso esteja 
sempre consigo! Números da Sorte: 7, 11, 19, 24, 25, 33

PEiXEs: Carta Dominante: 7 de Paus, que significa Discussão, Negociação 
Difícil. Amor: Procure estar mais tempo com os seus amigos e familiares. Te-
nha a ousadia de sonhar! Saúde: Faça com maior regularidade análises ao 
sangue. 
Dinheiro: Os gastos desenfreados podem prejudicá-lo significativamente.

Números da Sorte: 5, 25, 36, 44, 47, 49

horóSCopo maria Helena martins

sUDOKU: níVEl méDIO

1 4

2 5

cAÇA pAlAvrAS | peIxe

ANEDotA

    sardinha
    Pacu
    salMãO
    Pirarucu
    PintadO

    garOuPa
    atuM
    bacalhau
    PEscada
    dOuradO

    naMOradO
    PargO
    Mandi
    anchOva
    Panga 
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anOs dO Pai
Pergunta a professora: - Quantos anos tem o seu pai?
Responde o aluno: - Ele tem seis anos.
- Como é que isso é possível? – pergunta a professora.
Explica o menino:
- Ele tornou-se pai só quando eu nasci…

jaMEs bOnd na EscOla
O miúdo chega da escola muito exaltado:
- Mamã, mamã! Lá na escola chamam-me James Bond.
- Amanhã vou falar com o director! – Diz a mãe visivel-
mente chateada.
E diz o miúdo:
- Não, mamã! Essa é a minha missão…

idadE da vizinha
Duas amigas encontram-se casualmente na rua. 
Diz uma:
- Ainda bem que a encontro, Amélia! 
A sua vizinha de cima disse-me em conversa que tinha 
trinta e cinco anos de idade. É verdade?
A outra: - Eu nunca lhe perguntei, mas se ela o diz é 
porque nasceu aos dezassete…

6 2
8 3

4 7

6

morreu ingVar Kamprad,
Fundador do iKea
Andava de autocarro, comprava roupa em 

segunda mão mas integrou, durante anos 
a fio, o restrito grupo dos dez mais ricos do 
mundo.
Morreu aos 91 anos, na Suécia, deixando uma 

fortuna calculada em cerca de 50 mil milhões de 
euros aos seus três filhos que estão ligados à mar-
ca de mobiliário mais conhecida do Mundo. In-
gvar Kamprad fundou, em 1943, um negócio de 
vendas por correspondência, a que deu 
o nome de Ikea, a partir das iniciais do 
seu nome (Ingvar Kamprad), da quin-
ta onde cresceu (Elmtaryd) e da cidade 
(Agunnaryd). É também com apenas 
17 anos que surge a sua primeira liga-
ção ao partido nazi sueco, continuando 
a frequentar reuniões mesmo depois de a 
guerra terminar. Em 1988, assumiu que a 
ligação aos nazis foi “o pior erro” da sua 
vida. Em 1947, passa a incluir a venda 
de mobiliário o que, aliado a uma mon-
tagem fácil dos móveis, irá transformar o 
negócio num sucesso sem fronteiras. Em 
1958, abre a primeira loja em Almhult, na Suécia. 
Pouco amigo de gastar dinheiro, incluindo em im-
postos, Kamprad vai viver, em 1973, para a Dina-
marca. Cinco anos depois instala-se com a família 
na Suíça e regista os negócios no Liechtenstein. A 
suspeição de que tudo faz para não pagar os im-
postos continua a pairar sobre o grupo. Em 2016, 
um relatório dos Verdes no Parlamento Europeu 
acusa a empresa sueca de lesar o Fisco de vários 
países europeus em cerca de mil milhões de eu-
ros. Em 1986, o sueco deixa as funções executi-
vas para os seus três filhos. O que não o impediu 

de continuar como um dos homens mais ricos do 
Mundo até 2009. Quando sai da lista dos milio-
nários, os seus filhos - que estão na liderança da 
cadeia de mobiliário desde 2013, entram para a 
lista. Cada um dos filhos tem uma fortuna avalia-
da em 1,2 mil milhões de euros, segundo a revista 
‘Forbes’. Aos 88 anos, Ingvar Kamprad regressa 
à Suécia, à sua casa de Smaland, onde morreu no 
sábado rodeado pela família.

NÚmeroS 
2,5 mil milhões de euros foi o lucro registado 

pelo Grupo Ikea em 2017. As vendas cresceram 
para 34,1 mil milhões de euros. 355 lojas espalha-
das por 29 países. Em Portugal conta com esta-
belecimentos em Alfragide, Matosinhos, Loures, 
Braga e Loulé. 149 mil funcionários trabalham 
para o grupo Ikea, incluindo os estabelecimentos 
comerciais e a distribuição, 53% mulheres. 50 
euros terá sido o valor do único empréstimo que 
o empresário sueco contraiu, nos anos 40, para 
pagar a importação de 500 canetas.

“A Voz da Terceira” 
está de luto. Faleceu 
esta manhã, em An-
gra do Heroísmo, 
Norberto Barcelos, 
uma das suas figu-
ras mais conheci-
das, e colaborador 
durante largos anos 
das saudosas “Tar-
des Desportivas”. Ainda hoje se recordam tantas 
histórias dos seus relatos e entrevistas. Norberto 
Barcelos tinha 80 anos. O Rádio Clube de Angra 
endereça sentidas condolências a toda a sua fa-
mília e amigos.

“a Voz da terCeira”
está de luto

os smartpHones de 2018
Não é fácil apontar um momento indicado para 

adquirir um novo smartphone, sendo por vezes 
mais fácil perceber o que está no horizonte mais 
próximo de determinadas marcas. O Business In-
sider apontou quais os grandes smartphones que 
devem marcar a primeira metade de 2018, com a 
Samsung, a LG, a Nokia, a Huawei e a OnePlus 
a serem marcas que (quase) garantidamente lan-
çarão novos modelos. A maioria dos dispositivos 
em questão será certamente anunciado durante a 
próxima edição do Mobile World Congress, even-
to dedicado ao mercado mobile que terá lugar em 
Barcelona a partir do dia 26 de fevereiro. Ainda 
assim, outras fabricantes deverão optar por outras 
ocasiões para desvendar os seus dispositivos, no-
meadamente a LG, a Huawei e a OnePlus.
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Filipe albuquerque, joão barbosa
e CHristian Fittipaldi VenCem as
Famosas 24H de daytona 

Impecável esteve o trio 
do carro numéro 5 da ca-

dillac Action express, com os 
portugueses Filipe Albuquer-

que, joão barbosa e o brasileiro christian 
Fittipaldi. Filipe Albuquerque aguentou mui-
tíssimo bem e chegou até à meta onde viu a 
tão desejada bandeira quadriculada, 24 horas 
depois de ter iniciado a corrida. uma prova 
sem falhas por parte da equipa que escapou 
de grandes problemas e conseguiu vencer 
uma das corridas mais famosas do mundo... 
AS 24 HorAS De DAytoNA 
O espanhol Fernando Alonso piloto da Formu-

la 1, embora conhecesse vários problemas de fia-
bilidade, terminou a prova em 38ª posição.
A corrida começou com o domínio de Filipe 

Albuquerque na frente depois da primeira roda-
da de pit-stops, João Barbosa trabalhando muito 
bem aumentava o ritmo da equipa Cadillac em-
bora a chuva viesse complicar as coisas a Fitti-
paldi que perdeu muito tempo para Castroneves 
e Conway, os quais  aproveitaram para recuperar.
A noite foi dos Acura que lideravam quando o 

relógio marcou 12 horas de corrida mas a vida 
dos Cadillac não foi fácil com o carro 90 aban-
donando bem cedo na prova. Os vencedores  de 
2017 ficavam pelo caminho, assim como os dois 
Nissan da ESM, e os dois Mazdas Joest que so-
freram problemas mecânicos. Albuquerque, Bar-
bosa e Fittipaldi também tiveram que enfrentar 
problemas com o novo motor Cadillac dando 
sinais de sobreaquecimento no último terço da 
corrida. Mas o carro número 5 rapidamente e  
sem perder muito tempo nas boxes resolveu o 
problema enquanto o carro 31 não teve a mes-

ma sorte ficando 3 voltas atrás dos líderes, que 
nunca mais abandonaram o primeiro posto. Um 
esforço que deu os frutos mais desejados. É o 
trio para Barbosa e Fittipaldi e a estreia no pó-
dio da geral para Albuquerque, à frente do 31 
(Eric Curran, Mike Conway, Stuart Middleton, 
Felipe Nasr) e do Oreca 54 (Jonathan Bennett, 
Colin Braun, Romain Dumas, Loic Duval) da 
CORE autosport que fez uma prova excelente. O 
Oreca 78 (também conhecido como Jackie Chan 
DC Racing) de Antonio Félix da Costa terminou 
em quinto, com o português vendo a bandeira 
quadriculada dentro do carro, ele que teve de 
cumprir um drive-through, quando atacava Bru-

no Senna pela quarta posição. Outro português 
que também teve problemas na prova foi Pedro 
Lamy , Ferrari que foi obrigado a abandonar. 
Na GTD, houve uma luta espetacular com vá-
rios candidatos à vitória. O Audi 29 pareceu ser 
o carro a seguir no início, mas uma penalização 

HélDer DIAS
hdias@avozdeportugal.com

derrubou por terra o esforço da equipa ,organiza-
ção da prova dizia que havia uma irregularidade 
no reabastecimento algo que a equipa não con-
cordou negando o facto. Na reta final tínhamos 
quatro candidatos à vitória. O Lamborghini 11, o 
Mercedes 33 e o Acura 86 de Álvaro Parente que 
tentou o último assalto à vitória. O Lamborghi-
ni da Grasser pela mão do inevitável Bortolitti 
venceu a corrida, com o português a arrecadar a 
segunda posição à frente do carro 48.

um brAvo a Filipe Albuquerque, joão 
barbosa e christian Fittipaldi pela vitória 
conseguida. e, a todos os participantes portu-
gueses neste tão prestigioso evento que são as 
24 HorAS De DAytoNA. 
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 P j v E d
1-Man. city 65 24 21 2 1
2-Man. united 53 24 16 5 3
3-Chelsea 50 24 15 5 4
4-Liverpool 50 25 14 8 3
5-Tottenham 45 24 13 6 5
6-Arsenal 42 25 12 6 7
7-Leicester City 34 24 9 7 8
8-Burnley 34 24 9 7 8
9-Everton 28 24 7 7 10
10-West Ham 27 25 6 9 10
11-Watford 26 24 7 5 12
12-Crystal Palace 26 25 6 8 11
13-Bournemouth 25 24 6 7 11
14-Huddersfield  24 25 6 6 13
15-Newcastle 23 24 6 5 13
16-B&H Albion 23 24 5 8 11
17-Swansea City 23 25 6 5 14
18-Stoke City 23 24 6 5 13
19-Southampton 22 24 4 10 10
20-W. Bromwich 20 24 3 11 10

Inglaterra
PremIer league

CAMpEoNAtoS EuropEuS - ClASSIfICAção

 P j v E d
1-napoli 57 22 18 3 1
2-juventus 56 22 18 2 2
3-Lazio 46 22 14 4 4
4-Internazionale 44 22 12 8 2
5-Roma 41 22 12 5 5
6-Sampdoria 37 22 11 4 7
7-Milan 34 22 10 4 8
8-Atalanta 33 22 9 6 7
9-Torino 32 22 7 11 4
10-Udinese 32 22 10 2 10
11-Fiorentina 28 22 7 7 8
12-Bologna 27 22 8 3 11
13-Chievo 22 22 5 7 10
14-Sassuolo 22 22 6 4 12
15-Genoa 21 22 5 6 11
16-Cagliari 21 22 6 3 13
17-Crotone 19 22 5 4 13
18-SPAL 2013 17 22 3 8 11
19-Hellas Verona 16 22 4 4 14
20-Benevento 7 22 2 1 19

 P j v E d
1-Paris sg 59 23 19 2 2
2-lyon 48 23 14 6 3
3-Marseille 48 23 14 6 3
4-Monaco 47 23 14 5 4
5-Nantes 37 23 11 4 8
6-Nice 34 23 10 4 9
7-Montpellier 31 23 7 10 6
8-Rennes 31 23 9 4 10
9-Bordeaux 29 23 8 5 10
10-Guingamp 29 23 8 5 10
11-Dijon 28 23 8 4 11
12-Strasbourg 27 23 7 6 10
13-Caen 27 23 8 3 12
14-Saint-Étienne 26 23 7 5 11
15-Amiens 25 23 7 4 12
16-Angers 25 23 5 10 8
17-Lille 25 23 7 4 12
18-Troyes 24 23 7 3 13
19-Toulouse 23 23 6 5 12
20-Metz 18 23 5 3 15

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-b. München 50 20 16 2 2
2-b. leverkusen 34 20 9 7 4
3-Schalke 04 34 20 9 7 4
4-E. Frankfurt 33 20 9 6 5
5-RB Leipzig 32 20 9 5 6
6-B. Dortmund 31 20 8 7 5
7-B. M´gladbach 31 20 9 4 7
8-FC Augsburg 28 20 7 7 6
9-Hoffenheim 27 20 7 6 7
10-Hannover 96 27 20 7 6 7
11-Hertha BSC 26 20 6 8 6
12-SC Freiburg 24 20 5 9 6
13-Wolfsburg 23 20 4 11 5
14-Stuttgart 20 20 6 2 12
15-Mainz  20 20 5 5 10
16-W. Bremen 17 20 3 8 9
17-Hamburger SV 16 20 4 4 12
18-FC Köln 13 20 3 4 13

alemanha
BundeSlIga

 P j v E d
1-barcelona 57 21 18 3 0
2-atlético Madrid 46 21 13 7 1
3-Valencia 40 21 12 4 5
4-Real Madrid 38 20 11 5 4
5-Villarreal 37 21 11 4 6
6-Sevilla 33 21 10 3 8
7-Celta de Vigo 31 21 9 4 8
8-Eibar 29 21 8 5 8
9-Girona 28 21 7 7 7
10-Getafe 28 21 7 7 7
11-Leganés 28 20 8 4 8
12-Athletic 27 21 6 9 6
13-Real Betis 27 21 8 3 10
14-Espanyol 24 21 6 6 9
15-Real Sociedad 23 21 6 5 10
16-Alavés 19 21 6 1 14
17-Levante 19 21 3 10 8
18-Deportivo 17 21 4 5 12
19-Las Palmas 14 21 4 2 15
20-Málaga 13 21 3 4 14

eSPanha
lIga Santander

a VinganCa serViu-se nos penaltis

Foi uma noite de angústia, 
mas que teve final feliz para 
o Sporting, com a conquis-

ta da Taça da Liga frente ao 
Vitória de Setubal. A vin-
gança serviu-se nos penáltis 
e, dez anos depois da derrota 
na edição inaugural da pro-
va, os “leões” libertaram-se 
desse trauma. Os 90 minu-
tos terminaram com empate 
no marcador (1-1), mas nas 
grandes penalidades nenhum 
dos jogadores “leoninos” va-
cilou. Jorge Jesus conquistou 

o Segundo trofeu enquanto 
treinador do Sporting, após a 
Supertaça de 2015, e o sexto 

nesta competição.
Mas foram precisas duas 

horas com o coração nas 
mãos até os adeptos “leo-
ninos” poderem celebrar. A 
confirmar a tendência recen-
te, o Sporting sentiu dificul-
dades perante o V. Setubal. 
Na primeira parte a equipa 
de Jorge Jesus foi uma nu-
lidade e a vantagem dos sa-
dinos no marcador era intei-

ramente justa. 
Só que a atitu-
de dos “leões” 
mudou no se-
gundo tempo 
e a pressão 
aumentou, for-
çando ao erro: 
Tomás Pods-
tawski meteu a 
mão à bola e, no penalti cor-

respondente, Bas Dost fez o 
1-1. Era uma premonição do 
que aí vinha, com o desem-
pate por penáltis a mostrar 
um Sporting 100% eficaz — 
Bas Dost, Bruno Fernandes, 
Mathieu, Coates e William 
Carvalho marcaram, casti-
gando um segundo erro de 
Podstawski, que chamado 
a converter atirou a bola à 
trave. Jorge Jesus fez duas 

alterações ao 
“onze” que 
tinha entra-
do de início 
na meia-final 
frente ao FC 
Porto: para 
além do le-
sionado Gel-
son Martins, 

abdicou também de Marcos 

Acuña. Bryan Ruiz e Fredy 
Montero foram os escolhi-
dos para entrar na equipa 
— no caso do colombiano 
foi uma estreia a titular neste 
regresso ao emblema “leoni-
no”. Só que o técnico arre-
pendeu-se parcialmente des-
sa aposta após o que viu na 
primeira parte. Anárquico, 
caótico, confuso, desorga-
nizado, escolha-se a palavra 

Sporting conquista primeiro troféu da 
temporada e estreia a taça da liga no 
seu historial. final decidida nos pe-

náltis, com equipa de jorge jesus a bater o 
v. setúbal, que em 2008 tinha conquistado 
a primeira edição da competição frente aos 
“leões”.

2007–08  vitória de setúbal 
2008–09  Benfica 
2009–10  Benfica (2)
2010–11  Benfica (3)
2011–12  Benfica (4) 
2012–13  braga 
2013–14  Benfica (5)
2014–15  Benfica (6)
2015–16  Benfica (7)
2016–17  Moreirense 
2017–18  sporting cP

vEncEdOrEs | taÇa da liga
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1-FC Porto B 41 21 13 2 6 35 24
2-Académica 40 22 12 4 6 39 25
3-Nacional 35 21 9 8 4 35 26
4-Ac. Viseu 35 21 9 8 4 25 20
5-Leixões 35 21 9 8 4 28 24
6-Arouca 34 22 9 7 6 21 20
7-Sp. Covilhã 33 22 9 6 7 21 19
8-Penafiel	 33	 21	 9	 6	 6	 29	 27
9-Santa Clara 33 22 9 6 7 28 26
10-Benfica	B	 31	 22	 9	 4	 9	 30	 31
11-FC Famalicão 30 22 8 6 8 30 29
12-Sporting B 29 22 8 5 9 29 36
13-Cova da Piedade 28 22 8 4 10 21 22
14-V. Guimarães B 26 22 8 2 12 28 35
15-Varzim 25 22 6 7 9 21 22
16-U. Madeira 23 22 6 5 11 28 32
17-UD Oliveirense 22 21 5 7 9 19 28
18-Gil Vicente 22 22 5 7 10 19 23
19-Braga B 21 22 4 9 9 22 30
20-Real 17 22 4 5 13 27 36

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 49 19 15 4 0 46 9
2-Sporting 47 19 14 5 0 42 11
3-Benfica	 47	 20	 14	 5	 1	 47	 13
4-Braga 43 20 14 1 5 39 19
5-Rio Ave 33 20 10 3 7 27 21
6-Marítimo 29 19 8 5 6 17 20
7-V. Guimarães 26 19 8 2 9 27 34
8-Chaves 26 19 7 5 7 24 28
9-Boavista 24 19 7 3 9 20 24
10-Tondela 22 20 6 4 10 23 32
11-Portimonense 21 20 5 6 9 28 32
12-P. Ferreira 21 20 5 6 9 23 35
13-Belenenses 21 20 5 6 9 17 26
14-Feirense 20 20 6 2 12 18 26
15-Moreirense 16 20 3 7 10 15 30
16-Estoril Praia 15 19 4 3 12 18 38
17-Desp. Aves 14 20 3 5 12 16 33
18-V. Setúbal 14 19 2 8 9 19 35

  PTS  J V E D GM   GS

20ª jORnADA 21ª jORnADA
29/01 Paços Ferreira 2-1 Feirense
  Portimonense 4-1 Rio Ave
  Belenenses 1-1 Benfica
30/01 Estoril Praia 3-0 Tondela
  Braga 2-0 Desp. Aves
  Moreirense 0-0 FC Porto
31/01 Boavista 14:00 Marítimo
  Chaves 14:00 V. Setúbal
  Sporting 16:00 V. Guimarães

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

22ª jORnADA
29/01 V. Guimarães B 3-0 Sp. Covilhã
  Sporting B 2-1 Real
  Arouca 0-0 Cova da Piedade
  Gil Vicente 0-1 Varzim
  Académica 4-2 U. Madeira
30/01 Benfica B 5-0 FC Famalicão
  Santa Clara 0-0 Braga B
31/01 Nacional 15:00 UD Oliveirense
  Penafiel 15:00 FC Porto B
  Leixões 15:00 Ac. Viseu

23ª jORnADA
04/02 Académica 6:15 Santa Clara
  Braga B 10:00 Penafiel
  Sp. Covilhã 10:00 UD Oliveirense
  C. Piedade 10:00 Sporting B
  FC Porto B 10:00 Leixões
  Real 10:00 V. Guimarães B
  Ac. Viseu 10:00 Arouca
  Varzim 10:00 Benfica B
  U. Madeira 10:00 Gil Vicente
 FC Famalicão 11:00 Nacional

TAçA DA LIGA - MEIAS-FINAIS E FINAL
2018/01/23  V. SETúBAL 2-0 ud OLIVEIRENSE
2018/01/24 SPORTING 0-0 (4-3)g.P. FC PORTO
2018/01/27 V. SETúBAL 1-1(4-5)g.P. SPORTING

jOgadOr  j g
1-jOnas [bEnfica] 20 24
2-bas dOst [sPOrting] 19 19
3-MOussa MarEga [fc POrtO] 18 15
4-vincEnt abOubakar [fc POrtO] 19 14
5-raPhinha [v. guiMarãEs] 19 12

mElhOREs mARcADOREs

EsTATísTIcAs DA PRImEIRA lIgA
MElhOr ataquE Benfica 47 Golos
PiOr ataquE Moreirense 15 Golos
MElhOr dEfEsa FC Porto 9 Pontos sofridos
PiOr dEfEsa Estoril Praia  38 Golos Sofridos 
Mais gOlEadas FC Porto  7 Goleadas
Mais vitÓrias FC Porto  15 Vitórias
MEnOs vitÓrias V. Setúbal  2 Vitórias

que se preferir, mas assim foi o futebol do Spor-
ting. Um deserto de ideias. Os “leões” foram uma 
equipa sem velocidade, sem criatividade, sem 
capacidade de trocar três passes seguidos. O pró-
prio Rui Patrício errou várias reposições da bola, 
atirando-a para fora, ou diretamente 
para adversários.
Isso fazia do Sporting uma presa 

demasiado fácil para um V. Setúbal 
bem estruturado e muito pressionan-
te. Gonçalo Paciência foi o homem 
em evidência na equipa de José Cou-
ceiro, aproveitando a passividade da 
defesa “leonina” para inaugurar o 
marcador. A bola sobrou para a en-
trada da área após corte de Coentrão 
e o avançado antecipou-se a Coates, 
rodou e desferiu o remate fora do al-
cance de Rui Patrício. A vantagem 
sadina era justa e a diferenca mínima lisonjeava o 
Sporting, cuja produção atacante esteve perto de 
zero: apenas urn cabeceamento de Bas Dost para 
amostra, que Trigueira segurou. O arrependimen-
to de Jorge Jesus fez com que tirasse Bryan Ruiz e 
Rúben Ribeiro da equipa ao intervalo para lançar 
Battaglia e Acuña.
Bruno Fernandes avançou no terreno e passou 

a ocupar o lado direito do ataque, o que viria a 
revelar-se decisivo para o desfecho da final. Mas 
não antes de a defesa “leonina” passar por mais 
momentos de sério apuro. Na sequência de um 
remate traiçoeiro de Gonçalo Paciência, que Rui 
Patrício defendeu, a bola sobrou para Costinha, 

que em excelente posição, e sem qualquer pres-
são, atirou ao lado.
Os nervos cresciam do lado do Sporting, mas 

também crescia o assédio à baliza do V. Setúbal. 
Coates aproveitou um falhanço da defesa sadina, 

após livre de Bruno Fernandes, mas não conse-
guiu visar a baliza. Até que, os 80’, o empate sur-
giu num penálti convertido por Bas Dost. Tudo 
comeca com Bruno Fernandes na direita a centrar 
a bola para a área — o holandês cabeceou para 
defesa de Trigueira, Coentrão na recarga também 
permitiu a defesa e, à terceira, o holandês viu a 
bola ser cortada por Tomás Podstawski com a 
mão. Após consultar o video-árbitro, Rui Costa 
assinalou penalti e Bas Dost deu vida ao Sporting. 
Acabava a resistência sadina, embora Trigueira 
ainda fizesse uma bela defesa a um tiro de Bruno 
Fernandes. Mas nos penáltis nada pôde fazer. A 
vingança estava servida.

juiz rui rangel e Vieira Constituídos arguidos

o juiz rui rangel e luís Filipe vieira fo-
ram constituídos arguidos, no âmbito de 

uma megaoperação da pj, que visa o magis-
trado, por suspeitas de recebimento indevido 
de vantagem ou corrupção.
Em nota enviada ao JN, a Procuradoria-Geral 

de República explica que “estão em causa sus-
peitas de crimes de recebimento indevido de 
vantagem, ou, eventualmente, de corrupção, de 
branqueamento de capitais, tráfico de influência 
e de fraude fiscal.” A confirmarem-se as suspei-
tas, Rangel e Fátima Galante terão tomado, ao 

longo dos anos, em tribunais superiores, deci-
sões judiciais em troca de subornos milionários. 
Em comunicado enviado às redações, a Polícia 
Judiciária - que efetuou, no total, 33 buscas - 
confirmou que, no âmbito da Operação Lex, fo-
ram detidos quatro homens e uma mulher, sendo 
dois advogados e um terceiro oficial de justiça, e 
constituídos vários arguidos, entre eles Rui Ran-
gel e Luís Filipe Vieira, avançou a RTP. Foram 
emitidos quatro mandados de detenção: para 
Rui Rangel (juiz desembargador), a ex-mulher 

Fátima Galante (juíza desembargadora), Santos 
Martins (advogado e amigo de Rangel, que seria 
o alegado testa de ferro que recebia o dinheiro 
para “comprar” decisões judiciais) e o filho de 
Santos Martins (titular das contas onde estava 
depositado o dinheiro). A Polícia Judiciária es-
teve, durante a manhã desta terça-feira, a efetuar 
buscas em vários pontos da Grande Lisboa, de-
signadamente na residência do juiz desembarga-
dor e no Tribunal da Relação de Lisboa, confir-
mou o JN junto de fonte da Procuradoria-Geral 
da República (PGR). Mais de cem inspetores da 

PJ estarão envolvidos na operação que 
visa também a SAD do Benfica e a re-
sidência do presidente do clube, Luís 
Filipe Vieira.
“As diligências decorrem no âmbito 

de um inquérito dirigido pelo Minis-
tério Público junto do Supremo Tribu-
nal de Justiça, com a coadjuvação de 
magistrados do Departamento Central 
de Investigação e Ação Penal”, disse 
a PGR, acrescentando que o processo 
decorre no âmbito da Operação “Rota 
do Atlântico”, desencadeada em feve-
reiro de 2016. Na altura, foram cons-
tituídos arguidos o agente de futebo-

listas José Veiga, o empresário Paulo Santana 
Lopes (irmão de Pedro Santana Lopes), Manuel 
Damásio (antigo presidente do Benfica) e a ad-
vogada Maria de Jesus Barbosa.
De acordo com a investigação, José Veiga e 

Paulo Santana Lopes terão, alegadamente, atri-
buído vantagens indevidas a titulares de cargos 
políticos do Congo para, em troca, obterem 
contratos de obras públicas e de construção ci-
vil para a “holding” americana da multinacional 
brasileira Asperbras.

03/02 Benfica 13:15 Rio Ave
  FC Porto 15:30 Braga
04/02 Tondela 11:00 Moreirense
  Feirense 11:00 Chaves
  Estoril Praia 13:00 Sporting
  V. Guimarães 15:15 P.Ferreira
05/02 Marítimo 14:00 Portimonense
  V. Setúbal 16:00 Belenenses
06/02 Desp. Aves 15:00 Boavista
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Eu trabalhei muito 
para ter o que eu te-
nho, e nada me foi 
dado. Eu trabalhei for-
te e feio através dos 
anos e por isso algu-
mas pessoas tinham 
muita inveja porque 
eu estou a ganhar 
bem a minha vida. 
Eu sou um vencedor 

porque josé me limpou das feitiçarias. E ele me 
mostrou o rosto do meu inimigo. Ele me prote-
geu e melhorou a minha sorte. Obrigado josé.

david

Eu tinha várias compli-
cações de saúde e não 
foram detetadas pelos 
exames médicos. Eu 
não me sentia bem e 
sentia que o meu cor-
po estava lentamente 
a paralizar-se pouco a 
pouco. a minha famí-

lia muito desesperada procurou a ajuda de 
josé e descobriu que eu era vítima de magia 
negra. senti e vi o mal feito que foi expulso 
do meu corpo e comecei a sentir-me melhor 
imediatamente. Obrigado josé.
                                                                Emília

Mais uma vez 
juntos, graças 
aos rituais de 
amor de josé. 
seus trabalhos 
estão garanti-
dos, eu o reco-
mendo. Obriga-
do josé.

Enrique
& nidia


