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Armenia Teixeira
advogada

 o’haNloN saNders teiXeira
3187, rue saint-jacques, bur. 101
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4999, boul. saint charles, bur. 102
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Passagem terrestre

Sou um passante solitário 
nesta curta passagem ter-

rena! Derivo de uma velha 
cepa que respeita as suas ori-
gens. Sou do género de pas-

sar despercebido em sítios onde há multidões. 
Detesto a arrogância, a hipocrisia, e a hostilida-

de, e todos aqueles que a praticam. Sou amante 
da natureza, por isso sou igual a mim mesmo, e, 
pouco me importa o que possam pensar de mim, 
quem não deve não teme! Não procuro a felici-
dade, porque ela está presente em todos os sítios 
por onde passo, trata-se apenas de uma questão 
de escolha, ou passo por ela ignorando-a com-
pletamente, ou agarro-a com unhas e dentes usu-
fruindo assim de todas as maravilhas que ela me 
possa proporcionar. 
Para mim o presente, é um presente! Oferenda 

que me foi destinada pelo artesão da vida. O fac-
to de estar presente nesta estrada sinuosa, ou seja 
a estrada da vida, onde cada solavanco recebido 
contribui para o crescimento e o equilíbrio, desta 
pequena pessoa que sou. Tudo isto é um desafio 
que faz parte da escola da vida, o que vem con-
tribuir para que nós sejamos  melhores pessoas 

do que aquelas que nós pensamos que somos.  
A vida ensina-nos todos os dias, o problema é 

que a maioria não sabem ser bons alunos.
Então não será doce, não será sublime, cada 

qual aprender a seu modo adaptando qualquer 
regime? A vida é tão simples, nós é que a com-
plicamos! Nós criticamos e condenamos com fa-
cilidade. Se o dia nos correu mal, com grande fa-
cilidade apontamos a-b-e-c, então não seria mais 
fácil, se cada qual mais que não seja por cinco 
minutos fizesse um diário em relação como de-
correu do seu dia, e tentar saber a origem dos 
factos que nos proporcionaram a ter um mau dia. 
Por vezes ficamos surpreendidos ao saber que 
fomos nós próprios que provocámos essa dita si-
tuação sem nos darmos de conta.
Devemos estar atentos ás situações que cria-

mos, e ter a destreza e a humildade de pedir 
perdão aqueles que ofendemos. Porque na vida 
todos nós temos dificuldades em assumir a nossa 
aprendizagem. Vendo bem, isto não se trata só de 
nuvens escuras, a beleza está nos olhos de quem 
vê! O positivismo também faz parte da nossa 
anatomia, se lá fora está a chover ou a nevar, 
ponha a alma a viajar! Seja inventivo, inovador, 
faça trabalhar a sua imaginação, porque a vida é 
um espectáculo digno da nossa atenção, e  que 
merece a pena de ser vivido. 

JoSé DA coNceIÇÃo
jconceicao@avozdeportugal.com

Para Uma LInda caUsa,
ajUdem O sr. jOãO PereIra

SylvIo mArtINS

como o tempo passa, 
quando comecei no jor-

nal A voz de Portugal, encon-
trei João Pereira, um verda-

deiro madeirense de corpo e alma, adorando 
as suas raízes e cantando fado e canções dos 
nossos tempos.
Há alguns anos teve um grande problema de 

saúde e nunca mais andou. O tempo passa e vi 
o meu amigo na festa dos madeirenses bastante 
triste. Fui vê-lo e estava lá apreciando o espetácu-
lo e pediu-me ajuda. E esta ajuda é de falar sobre 
ele e ver se há possibilidades de a comunidade o 
poder ajudar. Eu respondi que a comunidade aju-
da em tudo, angariações para o cancro e outras 

doenças. E venho por este 
meio pedir ajuda para este 
grande homem que contri-
buiu muito para a comuni-
dade e que agora precisa de 
ajuda para poder andar. Há 
uma máquina de exercício 
para ajudar pessoas como 
ele, e que vai ajudá-lo a an-
dar mais uma vez. o custo é 
de 13 500$, ele criou uma 
página web no “Go Fund Me” que deu um boca-
dinho mas não foi suficiente. Apelo a que todos 
passem na secretaria da missão Santa Cruz ou 

Nossa Senhora de 
Fátima e deixe 5 ou 
10 dólares, juntos 
poderemos fazer 
uma diferença na 
sua vida.
Agradeço a to-

dos que possam ir 
lá para o ajudar. 
Seria a mais linda 
prenda de natal 
que a comunidade 
ofereceria.
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Jorge correIA

a verdadeIra nOBreza

o falecimento de george 
H. W. bush, ou bush pai 

como era conhecido, trouxe 
à ribalta algumas questões 
que os intelectuais dos eUA, 
ou pelo menos os estudiosos 

e mais atentos, mantém relativamente à for-
ma como a sociedade se vai desenvolvendo e 
se vai manifestando através das opções que 
toma nos diversos plebiscitos. A ascensão de 
diversos políticos, a sua forma de estar e o que 
eles encarnam, não nos iludamos, procede di-
retamente das intenções do povo, das suas in-
clinações e qualidades morais e intelectuais. 
Assim, os nossos líderes exprimem as nossas 
características enquanto povo: a cada povo o 
seu líder!
Quando se fala em nobreza há certos espectros 

políticos que se abespinham pois associam no-
breza, só pela existência simples da palavra, a 
certas circunstâncias do passado da humanidade 
em que a distinção entre uns e outros era eviden-
ciada de forma sustentada numa afronta, bastante 
humilhante por vezes, àqueles que se considera-
vam menos afortunados por nascimento. Ainda 
que esta realidade felizmente tenha terminado, 
à semelhança de outras ditas revoluções, outra 
realidade se instalou em que se exilou tudo as-
sociado à nobreza, até mesmo os feitos heroicos 
e sacrificiais, muitos deles propositadamente es-
quecidos ou por ventura ignorados, baseados na 
integridade de caracter ou na nobre ambição de 
ser moralmente mais elevado. 
Na história portuguesa ainda aclamamos fei-

tos dessa ordem, no entanto sem o patriotismo 
de outrora, muito menos o sentido de dever que 
muitos, de caráter nobre mas sem serem santos 
ou ídolos que devamos seguir sem usar o nosso 
intelecto e senso moral, exerceram em tempos 
idos. 
Assim, por exemplo, passa-se o 1º de Dezem-

bro, data que era importantíssima até há cerca de 
1 século atrás, mas que hoje não passa de uma 
curiosidade de descendência da realeza. Ao eli-

minarmos o princípio de caráter nobre, que era 
talvez a mais importante chave que a história nos 
daria desses tempos, a joia no meio do lodo de 
vaidades fúteis e da prepotência implacável, ir-
responsável e aparentemente livre de consequên-
cias, eliminámos também um dos faróis que po-
deria guiar a nossa conduta para além do alcance 
limitado das leis civis. 

O patriotismo verdadeiramente sentido, no caso 
particular deste feriado do 1º de Dezembro, não 
implica e jamais deverá implicar uma atitude do 
que se chama de nacionalismo, em que os inte-
resses próprios estão acima de qualquer conse-
quência, uma espécie de egoísmo coletivo. O 
respeito que devemos àqueles, que se sentindo 
menosprezados, esmagados, injuriados, humi-
lhados, levantaram os braços e que de uma for-
ma digna atendendo às circunstâncias reconquis-
taram a sua independência, arriscando as suas 
vidas e as suas famílias por um mais alto ideal, 
merecem o nosso respeito ainda que não justifi-

que a ostracização ou a alienação daqueles que 
não concordam, pois em Portugal haveria certa-
mente aqueles que prefeririam manter-se sobre a 
coroa espanhola, ou que eram indiferentes. 
Eliminarmos parte da história, reinterpretá-la, 

ou atribuir-lhe responsabilidades, algumas ab-
surdas, faz parte do rol de impropérios que al-
guns líderes, pseudolíderes e outros pretendem 
inculcar nas massas que afogadas no lufa-lufa da 
vida atual pouco ou nenhum tempo e energia têm 
para meditar sobre estes assuntos. 
É doloroso e dececionante assistir a cidadãos 

concordarem com representantes políticos que 
ignominiam esses mesmos cidadãos apoiantes; 
ou assistir a propostas políticas que são verda-
deiros crimes mascarados e justificados com 
moralidade; verificar o entorpecimento que aco-
mete à sociedade, que num frenesim de satisfa-
ção imediata, atira-se àquilo que lhe dá prazer 
imediato entregando-se a líderes que prometem 
a satisfação desses mesmos prazeres em troca da 
apatia de opinião e decisão assim como indife-
rença moral. 
Este exilar da nobreza de caráter conduz neces-

sariamente à decadência, e quando se fala em 
decadência falamos em iniquidade e sofrimento 
que seriam de todo evitáveis.
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LInha aBerta:
514 790.0251

PUBLIcIdade:
514 366.2888

dOmIngO das 16h às 18h
5877 PaPIneaU, mOntreaL, Qc

PrOdUtOra
rOsa veLOsa

9:11 Zig Zag
9:45 Praça da alegria
12:30 Portugal em direto
14:06 o Preço certo
14:59 telejornal
16:00 sexta às 9
16:30 sinais de Vida
17:15 agora nós
19:00 24 horas
20:00 tecnet
20:15 hora dos Portugueses
20:30 mundo sem muros
21:15 Joker
21:55 notícias do atlântico
23:00 mulheres assim
23:45 circo Paraíso
0:30 cerca moura de Lisboa
 Visita guiada
1:18 hora dos Portugueses

sábadO, 8 dE dEZEMbrO                     
1:30 José mário Branco
 Vejam Bem
2:15 os compadres
3:00 Bom dia Portugal
5:00 siga o coelho Branco
5:30 missa da imaculada
 conceição
6:30 sociedade civil
7:30 Janela indiscreta
8:00 Jornal da tarde
9:11 Zig Zag
10:15 aqui Portugal
11:45 Voz do cidadão
12:00 atlântida - açores
13:30 donos disto tudo
14:30 Lusa music Box
14:59 telejornal
16:01 aqui Portugal
19:00 24 horas
20:00 donos disto tudo
21:00 excursões air Lino
21:45 de Lisboa a helsínquia
22:00 notícias do atlântico
23:00 cá Por casa
 com herman José
0:00 3 mulheres
0:45 a essência
1:00 Janela indiscreta

dOMingO, 9 dE dEZEMbrO                     
1:30 olhar o mundo
2:15 a essência
2:30 siga o coelho Branco
3:00 Bom dia Portugal
5:30 eucaristia dominical
6:30 todas as Palavras
6:45 tecnet
7:00 Viva a música
8:00 Jornal da tarde
9:13 Futsal: Liga sport Zone
	 Benfica	x	Braga

4ª-fEira, 5 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom dia Portugal
5:00 tudo é economia
5:59 Forças Policiais - PsP
 sociedade civil
7:03 selma uamusse
 Filhos da nação
7:37 todas as Palavras
8:00 Jornal da tarde
9:12 Zig Zag
9:45 Praça da alegria
12:30 Portugal em direto
14:06 o Preço certo
14:59 telejornal
16:01 sinais de Vida
16:44 agora nós
19:00 24 horas
20:00 manchetes 3
20:34 hora dos Portugueses
20:48 Palavra aos diretores
21:18 Joker
22:06 notícias do atlântico
23:08 mulheres assim
23:47 Fronteiras xxi
1:18 hora dos Portugueses
1:30 Bom dia Portugal

5ª-fEira, 6 dE dEZEMbrO                             
5:00 grande entrevista
6:00 sociedade civil
7:00 Palavra aos diretores
7:29 manchetes 3
8:00 Jornal da tarde
9:11 Zig Zag
9:45 Praça da alegria
12:30 Portugal em direto
13:50 à Porta da história
14:08 o Preço certo
14:59 telejornal
16:00 Linha da Frente
16:30 sinais de Vida
17:15 agora nós
19:00 24 horas
20:00 manchetes 3
20:30 hora dos Portugueses
20:45 madeira 600 anos, natureza
21:15 Joker
22:12 notícias do atlântico
23:00 mulheres assim
23:45 Fatura da sorte
0:00 grande área
1:00 a essência
1:18 hora dos Portugueses

6ª-fEira, 7 dE dEZEMbrO                     
1:30 Bom dia Portugal
5:00 grande área
5:57 sociedade civil
7:00 uma mesa Portuguesa com
 certeza... em Portugal
7:28 manchetes 3
8:00 Jornal da tarde

mANUel cArvAlHo

BILOULOU, Le chat ImmIgrant-reçU

Nós só somos verdadeira-
mente felizes quando con-

seguimos dar voz aos nossos 
sonhos. e hoje, posso garantir, 
a Adelaide vaz é uma mulher 

feliz. lê-se a alegria nos seus olhos rasos de 
lágrimas comovidas. Adivinha-se a felicidade 
no seu rosto enrubescido pela emoção. 
Finalmente, após muitos anos de hesitação e re-

ticências, resolveu presentear-nos com um belo 
livro que, metaforicamente falando, nos trans-
porta para um mundo de sonho e fantasia onde 
todos os seres vivos são filhos de Deus. 
A sala da Missão, onde decorreu a apresentação 

do seu livro, foi demasiado pequena  para aco-
lher tanta gente que acorreu a presenciar mais 
este evento cultural realizado pelos Amigos da 
Biblioteca José d’Almansor.
Maria João Sousa  foi a animadora da tarde e fê-

-lo com o estilo e a sobrieda-
de a que já nos habituou em 
eventos anteriores. 
A primeira convidada a 

subir ao palco foi a filha da 
Adelaide Vaz, a Maria José, 
que, num francês de grande 
elegância, falou da mãe e 
do gato Biloulou, que, nos 
já longínquo ano de 1980, 
acompanhou a família na 
sua vinda para o Canadá e 
que compartilhou toda as ex-
periências, sacrifícios e peri-
pécias  dos primeiros tempos 
da adaptação a uma nova vida.
A Adelaide Oliveira, com a sua voz bem tim-

brada e melodiosa, leu um pequeno extrato do 
livro que acendeu nos rostos muitos sorrisos en-
ternecidos. 
O senhor cônsul António Barroso fez uma pe-

quena intervenção para tecer algumas considera-
ções sobre as atividades culturais da comunidade 
e para felicitar a autora de tão bela obra.
Momento alto: o professor Joaquim Eusébio 

contemplou-nos com uma brilhante palestra, 
pretexto para fazer uma análise bastante detalha-
da da obra e no final, para grande surpresa do 
público presente, leu uma carta que o gato Bilou-
lou lhe escreveu  e que transcrevemos na íntegra. 
Deliciem-se:
Professor eusébio
escrevo-lhe do céu dos gatos onde vivo há já 

vários anos, depois de ter deixado a compa-
nhia da minha dona. como creio que ela aí 
estará, peço-lhe que lhe dê um beijinho de 
saudade, bem como a outros amigos que por 
aí estão e que, aposto, ainda se lembram de 
mim, do velho biloulou. velho, velho com 18 
anos... enfim, é uma forma de dizer, pois que 
para os humanos os 18 anos são um dos mo-
mentos mais radiosos da vida. 
mas, por falar da vida, eu não me posso quei-

xar da vida como se pode ver nesse livro que 
a Adelaide diz ser uma história de amor. con-
cordo em absoluto. Um amor de muitos anos 
e de muitas aventuras, das quais a maior foi 
vir de Portugal num grande pássaro pratea-
do com asas, dentro duma cestinha de vime 
e chegar a um novo mundo, ao canadá, onde 
tudo era novo e diferente. mas creio que es-
tou aqui a perder o meu tempo, pois todos os 
portugueses que aí estão passaram mais ou 

menos pelo mesmo. 
É bem verdade que tive alguma dificuldade 

a habituar-me ao tapete branco do inverno 
que tantas dores de reumatismo me dava nas 
patitas, aos esquilos que eu espreitava de sos-
laio pela janela e mesmo a outros amigos mais 
exóticos, como a porquinha da Índia coquette 
e o macaquito Kiko. 
mas saudades, aquilo a que se pode chamar 

saudades, as maiores são dos miminhos da 
Adelaide e dos seus filhotes, o Carlos e a Mi-
cas. Que belos tempos passámos. Parece-me 
que ainda estou a vê-los quando me aninha-
va entre os dicionários e aquecia as minhas 
patitas com o calor da lâmpada do candeeiro. 
é bem verdade que há gatos que têm muita 
sorte e eu sou um deles. 
os humanos costumam mesmo dizer que os 

gatos têm 7 vidas. eu não sei se será mesmo 
verdade. A não ser que eu considere que em 
Portugal tive duas vidas, uma antes do car-

los e da micas me terem encontrado e outra 
quando a Adelaide me adotou e me introdu-
ziu no seio da sua família que passou a ser 
também a minha. Há depois uma outra vida 
no canadá e esta que agora levo aqui no céu 
dos gatos. mas, espera, acabo de ganhar ou-
tra, uma vida eterna, desculpe a blasfémia, 
mas é bem verdade. Quando a minha queri-
da Adelaide me põe num livro, eu acabo de 
ganhar uma nova e longa vida, pois passo a 
fazer companhia a grandes e a pequenos que 
me vão conhecer e adotar nas suas casas.
Foi um momento sublime, de grande talha lite-

rária, que arrancou muitas gargalhadas, algumas 
lágrimas e, por fim, uma apoteose de aplausos. 
Estava desta forma mágica desbravado o cami-
nho para a Maria João dar a palavra à autora.
Adelaide Vaz, muito comovida, com a voz em-

bargada, agradeceu a presença de tanta gente e 
ainda teve forças para revelar mais uns delicio-
sos detalhes sobre o seu gato que durante tantos 
anos fez parte integrante da família.
Foi a vez do público fazer algumas perguntas à 

autora que deram ainda mais calor e colorido a 
tão bela tarde cultural.
Seguiu-se um porto de honra que foi acompa-

nhado por um esmerado buffet confecionado pe-
los familiares da Adelaide que, diga-se em abono 
da verdade, estava delicioso. 
Estão de parabéns a autora, todos os participan-

tes e, evidentemente, os Amigos da Biblioteca 
José d’Almansor que, mais uma vez, como já 
vem sendo habitual, proporcionaram à comuni-
dade mais uma atividade de grande nível cultu-
ral.
Só resta acrescentar que o livro, com capa e 

montagem do Sylvio Martins, é uma autêntica 
pérola que apraz admirar e folhear.
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Por ocasião do período das Festas 
duas missas em memória de todos os defuntos 

seráo celebradas

Domingo, 9 de dezembro
na igreja Missão Santa Cruz 

às 11:30 

Domingo, 16 de dezembro
na igreja Missão de Nossa Senhora de Fátima 

às 11:00

Bênção do Novo Ano
domingo, 20 de janeiro, 

às 13:30 faremos uma bênção 
as criptas no Mausoléu Saint-Martin

*Se você quer uma bênção personalizada, 
diga-nós o nome do falecido

RSVP: 514 277.7778 
ou reservation@memoria.ca

ALFRED DALLAIRE MEMORIA 
RECORDANDO CONSIGO

CADA VIDA 
É UMA

HISTÓRIA
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OSCAR PETERSON CONCERT HALL
Universidade Concórdia - Pólo Loyola

7141,  Sherbrooke O., Montréal

Este evento tem o patrocínio de: 

ENTRADA LIVRE
A entrada é livre, devendo os interessados solicitar o seu bilhete

de ingresso no Consulado-Geral de Portugal em Montreal
ou na Caixa Desjardins Portuguesa.

cipriano.tavares@mne.pt  
adriana.simoes@desjardins.com

MAIS SE INFORMA QUE O NÚMERO 
DE BILHETES DISPONÍVEL É LIMITADO. 

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal 

apresenta

Custódio Castelo

Caixa Portuguesa

11 DE DEZEMBRO DE 2018      20H

A alma da  guitarra portuguesa

Custódio 
Castelo

custódio Azevedo Fidalgo do 
castelo nasce em Almeirim 

a 23 de Dezembro de 1966. com 
apenas 7 anos constrói um instru-
mento musical, mas é aos 13 que 
começa a tocar guitarra, primeiro 
acústica e depois eléctrica, inte-
grando alguns conjuntos de mú-
sica popular portuguesa e bandas 
rock.
Através da discografia de Amália 

Rodrigues descobre a sonoridade 
da guitarra portuguesa e passa a ser 
este o instrumento da sua eleição. 
É na sua terra natal que começa 
por ter aulas de guitarra portugue-
sa com Lionel Menderico e, mais 
tarde, desenvolve com Raimundo 
Seixas o estudo do repertório tra-
dicional de fados e guitarradas. O 
seu talento interpretativo granjeia-
-lhe rápido reconhecimento entre os 
mais exigentes e, como tal, Custó-
dio Castelo é convidado a acompa-
nhar muitos dos grandes nomes do 
fado tradicional, caso de Vicente da 
Câmara, Manuel de Almeida, Fer-
nando Farinha ou Cidália Moreira, 
entre outros. Custódio Castelo faz a 
sua estreia em trabalhos discográfi-
cos em 1986, quando é convidado 
por Jorge Fernando para gravar o 
seu álbum de estreia, de título “Ena-
morado”. O ano de 1998 é de espe-
cial projeção para o guitarrista, com 
as edições dos discos “Na Linha da 
Vida” (EMI), de Camané, e “Garras 
dos Sentidos” (Erato), de Mísia, e 
também as consequentes digres-
sões acompanhando as apresenta-
ções dos discos. Custódio Castelo 
torna-se o principal acompanhador 
de Mísia durante dois anos e, na se-
quência do lançamento do CD de 
Camané, realiza uma tournée com 
este fadista e com Carlos do Carmo. 
Ainda no decorrer desse ano apre-
senta o seu projeto a solo no “Fes-
tival de Guitarra Portuguesa”, orga-
nizado por Pedro Caldeira Cabral 
para o palco da EXPO’98. A partir 
desse espetáculo Maria Bethânia 
convida-o para a acompanhar em 
vários concertos.

cUstódIO casteLO
em mOntreaL

Custódio Castelo torna-se, também 
nesse ano, mentor do projeto Cristi-
na Branco, construindo com a fadis-
ta “um fado com as fronteiras mal 
definidas, que ora se aproxima da 
tradição ora se afasta irremediavel-
mente, sobretudo por abrir espaço 
para uma complexidade melódica e 
instrumental, que parece indispen-
sável ao génio de Custódio Caste-
lo.” (cf. Manuel Halpern, 2004).
A mestria das suas interpretações 

e a qualidade das suas composições 
para guitarra portuguesa permiti-
ram-lhe conquistar o palco, como 
solista, em concertos um pouco por 
todo o mundo, com destaque para 
o Festival de Belo Horizonte, no 
Brazil, o World Music Festival of 
Philadelpia, nos Estados Unidos, o 
International Festival de Rabat, em 
Marrocos, o North Sea Jazz Festi-
val, em Haia ou o Festival du Sud, 
em França.
Custódio Castelo é compositor, 

produtor discográfico e músico. 
Como compositor tem cerca de 
200 temas registados na Socieda-
de Portuguesa de Autores. Como 
produtor discográfico desenvolve 
projetos próprios e com outros mú-
sicos, como verificámos acima. E, 
como músico, divide a sua carreira 
entre espetáculo a solo e o proje-
to “Encores”. Marcos recentes da 
sua carreira a solo são o espetáculo 
“Sobre Camões”, levado ao palco a 
21 de Outubro de 2007, uma obra 
criada em exclusivo para a Casa da 
Música, no Porto, ou o disco “Ven-
tus” que Custódio Castelo tem pre-
parado para editar. No seu mais re-
cente projeto, “Encores”, Custódio 
Castelo alia-se à voz de Margarida 
Guerreiro, apresentando poemas de 
Fernando Pessoa, Cecília Meireles, 
Vasco Graça Moura, David Mourão 
Ferreira, Eugénio de Andrade, entre 
outros, sobre composições de sua 
autoria. O projeto Encores tem já 
um CD editado, gravado ao vivo na 
Igreja da Misericórdia em Monte-
mor-o-Novo, no ano de 2006.
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PaLOccI cUmPrIrá
PrIsãO dOmIcILIar

Preso preventivamente em curi-
tiba desde setembro de 2016, o 
ex-ministro Antonio Palocci irá 
para prisão domiciliar com moni-
toramento de tornozeleira eletrô-
nica. 
A decisão da 8ª Turma do TRF4 

(Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região), com sede em Porto Ale-
gre, prevê que a pena seja reduzida. 
Palocci havia sido condenado a 12 
anos, dois meses e 20 dias de prisão  
em 2017. Em segunda instância, 
em outubro, subiu para 18 anos e 
20 dias. Com a delação, a pena caiu 
para nove anos e dez dias. 
O recurso da defesa de Palocci 

começou a ser apreciado no fim de  
outubro, quando o desembargador 
federal João Pedro Gebran Neto vo-
tou pela diminuição da pena  impos-
ta  a  Palocci, em função  do  acordo 
de delação premiada  firmado com a 
PF (Polícia Federal). 

Ontem, os outros dois desembar-
gadores da 8a Turma, os magistra-
dos Leandro Paulsen e Victor Laus, 
votaram. Só o primeiro seguiu o 
relator. Laus foi o último a votar e 
discordou do presidente da sessão. 
A condenação, em primeira instân-
cia, foi pelos crimes de corrupção  
passiva e lavagem de dinheiro. Mi-
nistro da Fazenda de Lula e chefe 
da Casa Civil de Dilma Rousseff, o 
petista foi acusado de intermediar 
as relações entre o PT (Partido  dos  
Trabalhadores) e o Grupo Odebre-
cht em um esquema de desvio de 
recursos. 
O benefício concedido tem relação 

direta com o acordo de delação pre-
miada firmado pelo petista com a 
PF, que permanece sob segredo de 
Justiça. A execução da pena é res-
ponsabilidade da 12ª Vara de Jus-
tiça Federal de Curitiba. A decisão 
pode ser alvo de novos recursos.

Prefeitura esPera decidir 
obra de reParo em 15 dias
Uma semana antes do previsto, 

a Prefeitura de São  Paulo termi-
nou domingo a elevação do viadu-
to que cedeu  cerca de dois metros 
na  marginal Pinheiros (zona oes-
te) há  pouco mais de duas sema-
nas, fechando a pista expressa da 
via.
Com isso, o prefeito Bruno Co-

vas (PSDB) estima que em 15 dias 
deve  concluir os estudos para de-
terminar a melhor forma de recu-
peração e em quanto tempo o via-
duto será  devolvido à população. 
Covas disse que a demolição, que 
ainda vinha sendo cogitada, agora 
está 100% descartada. “Com o re-
sultado do macaqueamento, a gente 
já consegue prever isso. Essa ainda 
era uma hipótese que a gente levava  
em consideração, o que significaria 
mais prazo para poder fazer a de-
molição  e a construção de um novo 
viaduto.” O prefeito afirmou que o 
trabalho tinha três etapas para que 
se pudesse  ter  noção clara de qual 

obra seria feita no local: o escora-
mento do viaduto, a construção das  
estacas e o macaqueamento, que era 
erguer a estrutura. A ponte  não  fi-
cou totalmente alinhada, mas Covas   
esclareceu que esse era o resultado 
previsto, pois o macaqueamento 
não é o conserto da estrutura, mas 
sim uma fase para avaliar qual obra  
será  necessária para isso. “Agora  
sim vamos ter um prazo para dar  
às pessoas”, disse. O trabalho foi 
iniciado no sábado, com o uso de 
seis macacos hidráulicos instalados 
sob o viaduto, com capacidade para 
300 toneladas cada  um. A elevação 
foi de início bem lenta, feita a cada 
centímetro, para  avaliar o impacto 
sobre  a estrutura. O bom resultado 
inicial permitiu que os macacos fos-
sem erguidos mais rapidamente e, 
no primeiro dia, a estrutura já tinha 
sido elevada em um metro.
com o encerramento dos traba-

lhos, os trens voltaram a circular 
normalmente domingo.
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QUeDA De AvIÃo | meNINA SAI De HoSPItAl
Uma menina de 8 anos, vítima da queda  da aeronave de pequeno  
porte na zona norte de São Paulo, na  última sexta-feira, recebeu 
alta. O monomotor caiu perto do terminal que opera voos execu-
tivos, sobre uma área residencial na Casa Verde, deixando dois  
mortos e 12 feridos. Três imóveis permanecem interditados.

BOLsOnarO Pede a crítIcOs
QUe LargUem O ódIO sem
necessIdade
Presidente eleito postou 

mensagem em sua conta 
no twitter antes de via-
gem para brasília, onde 
se reunirá com bancadas 
partidárias
O presidente eleito, Jair 

Bolsonaro, passará dois 
dias e meio em Brasília esta 
semana. Às vésperas da via-
gem, ele enviou uma men-
sagem aos adversários para 
destacar que o momento é 
de paz. Ele apelou para que 
“relaxem” e abandonem o 
“ódio sem necessidade”.
“Estou vendo muitos der-

rotados politicamente pre-
gando ódio sem necessida-
de, relaxem, cultivem o que 
dizem pregar que a alma 
fica em paz. Um conselho 
de quem quer ver todos 
bem”, afirmou Bolsonaro, 
na sua conta no Twitter, por 
volta das 23h de domingo.
A expectativa esta semana 

para a definição dos nomes 
dos titulares para os minis-
térios do Meio Ambiente 
e o de Cidadania (direitos 
humanos, mulheres e mi-
norias). Bolsonaro chega à 

capital terça para reuniões 
com as bancadas do MDB, 
PRB, PR e PSDB.
Presidente eleito postou 

mensagem em sua conta 
no Twitter antes de viagem 
para Brasília, onde se reuni-

rá com bancadas partidárias
A primeira reunião nesta 

terça-feira será com a depu-
tada federal Tereza Cristi-
na (DEM-MS), confirmada 
para o Ministério da Agri-
cultura. Bolsonaro já disse 
que o titular do Meio Am-
biente terá de ter uma boa 
relação com a Agricultura. 
Inicialmente, pensou em 
unificar as duas pastas, mas 
depois, resolveu manter a 
separação.
Amanhã, acompanhado do 

ministro extraordinário da 
transição, Onyx Lorenzoni, 
que assumirá a Casa Civil, 
Bolsonaro se reunirá com as 
bancadas do MDB e PRB. 
As duas bancadas estão en-
tre as maiores na próxima 
legislatura, com mais de 30 
parlamentares cada.
Na quarta-feira (5), Bol-

sonaro e Onyx se reunirão 

com as bancadas do PR e 
PSDB. Também há encon-
tros com embaixadores e 
audiência no Quartel Gene-
ral do Exército.
No passado dia 2, o pre-

sidente eleito indicou que 

pretende decidir o nome 
que ocupará o Ministério 
do Meio Ambiente ainda 
esta semana. “A gente es-
pera que se resolva a ques-
tão do Ministério do Meio 
Ambiente. E, daí, fechou a 
questão”, disse. Segundo 
Bolsonaro, estava avaliando  
“meia dúzia” de nomes.
Para o novo ministério a 

ser criado (Cidadania) que 
deverá reunir direitos hu-
manos, mulheres e família, 
o nome cotado é o da ad-
vogada Damares Alves, as-
sessora do senador Magno 
Malta (PR-ES). Porém, no 
fim de semana, Bolsonaro 
disse que ainda estava ana-
lisando nomes.
bolsonaro sinalizou que 

pretende reduzir de 29 
para 22 ministérios.

númerO de armas vendIdas LegaLmente nO
BrasIL já sUPera entregas vOLUntárIas
aPós estatUtO dO desarmamentO
Dados da Polícia Fede-

ral, requeridos pelo Ins-
tituto Sou da Paz via lei 
de Acesso à Informação, 
mostram que a quantida-
de de armas vendidas no 
comércio legal entre 2004 
e 2017 já supera o núme-
ro de unidades entregues 
voluntariamente por meio 
da campanha do desarma-
mento, criada em 2004.
Entre 2004 e 2017, foram 

vendidas 805.949 armas de 
fogo no Brasil de forma le-
gal, segundo a PF. No mes-
mo período, a população 
entregou voluntariamente 
704.319 unidades.
Esse crescimento das ven-

das vem puxado principal-
mente por pessoas físicas, 
diz Ivan Marques, diretor 
executivo do Instituto Sou 
da Paz. O aumento cami-
nha junto com o discurso 
do uso da arma como defesa 
pessoal em meio ao agrava-
mento da violência.
O presidente eleito, Jair 

Bolsonaro (PSL), promete 
flexibilizar a posse de armas 
no Brasil “para todo mun-
do”. Quanto ao porte de 
arma (andar armado na rua), 
Bolsonaro já se posicionou 
a favor no caso de vigilantes 
e caminhoneiros.
Mas as tentativas de faci-

litar a compra de armas e 
de flexibilizar o porte para 
mais categorias vêm de lon-
ga data, e o resultado são 
diversas alterações no texto 
do Estatuto do Desarma-
mento.
Prevalece entre pesquisa-

dores nacionais e interna-
cionais a visão de que uma 
sociedade armada é menos 
segura. Já quem defende 
o acesso de cidadãos a ar-
mas de fogo argumenta que 

trata-se de um direito indi-
vidual.
A maior parte da popula-

ção brasileira (55%) con-
corda com a afirmação de 
que a posse de armas deve 
ser proibida, pois represen-
ta ameaça à vida de outras 
pessoas, segundo pesquisa 
Datafolha divulgada em ou-
tubro. Por outro lado, 41% 
acham que possuir uma 
arma legalizada deve ser um 
direito do cidadão, para que 
possa se defender.
O empresário André Luiz 

comprou sua primeira arma 
há 11 anos, já sob o guarda-
-chuva do estatuto. Antes, 
ele já tinha licença para 
atirar de forma esportiva, 
uma permissão conhecida 
como Certificado de Regis-
tro (CR). Depois, pediu au-
torização da Polícia Federal 
para ter direito à posse de 
armas. “É um processo len-
to e burocrático”, diz. No 
caso dele, foram dois meses 
para conseguir o CR e mais 
dois para a compra.
Hoje, qualquer brasileiro 

acima de 25 anos, mesmo 
que não atue na área de se-
gurança, pode comprar uma 
arma desde que comprove 
capacidade técnica de ma-
nuseio (com laudo emitido 
por instrutor de armamento 
e tiro credenciado pela Polí-
cia Federal) e aptidão psico-
lógica, comprove atividade 
lícita, residência fixa e ido-
neidade, apresente certidões 
negativas de antecedentes 
criminais e não responda a 
inquérito policial ou a pro-
cesso criminal.
Para provar aptidão psico-

lógica, o possível compra-
dor de uma arma é avaliado 
por um psicólogo creden-
ciado pela Polícia Federal. 
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A única coisa que fiz foi 
servi-los. trabalhei para 
eles nos primeiros meses 
em que vieram de Portugal 
quando não estavam em 
boa situação financeira. 
O que eu recebi em retor-
no deles foi magia negra. 
josé me mostrou o rosto 
das pessoas que fizeram e 
foram elas.

arely

Eu tinha alguma coisa no 
meu estômago que ne-
nhum médico pude en-
contrar. 
O que eu tinha era uma 
bruxaria que me foi feita 
pela minha família. No es-
critório de josé, vomitei 
da minha boca esta bru-
xaria, cabelos misturado 
com unhas. Eu recomen-
do josé.

claúdio



Eu voltei com minha es-
posa. Eu recuperei minha 
felicidade. Eu voltei a mi-
nha vida. tudo graças a 
josé.

césar

Eu fui visitar José por cau-
sa do meu amor que tenho 
por minha neta. Eu sabia 
que era uma vítima da ma-
gia negra e morreria em 
breve. devido a esta bru-
xaria, fiquei paralisado e o 
meu fígado destruído. José 
livrou-me da magia negra e 
fiquei surpreso ao ver sair 
do meu corpo. Obrigado 
josé por me devolver ami-
nha saúde e a minha vida.

armando

foi a culpa da minha irmã 
que nós separamos. E, 
graças a força e poder do 
josé, voltamos juntos. Eu 
recomendo josé.

Virgínia
O meus filhos regressaram 
a mim. Eu já posso respirar 
novamente. Eu estou feliz de 
novo. Tudo isso foi possível 
por causa do josé. Eu reco-
mendo josé e todos os seus
trabalhos. rodrigo
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númerO de BrasILeIrOs QUe 
QUItam dívIdas sOBe em 1 anO

Dados apurados pela 
cNDl (confederação Na-
cional de Dirigentes lo-
jistas) e pelo SPc brasil 
(Serviço de Proteção ao 
crédito) revelam que au-
mentou em 9,5% o volume 
de inadimplentes que con-
seguiram regularizar suas 
pendências no acumulado 
dos últimos 12 meses até 
outubro. 
O dado supera  o obser-

vado em setembro, que re-
gistrou alta de 5,67%. De 
acordo com o indicador, o 
volume de dívidas regula-
rizadas avançou 8,2%  no  
acumulado em 12 meses 
até outubro. Desse total de  
pendências colocadas em 
dia, a maior parte (65%) diz 
respeito a dívidas bancárias, 
que englobam cartão de cré-
dito, cheque  especial,  em-
préstimos e financiamentos. 
Em segundo lugar ficaram 
as contas de água e luz, com 
um total de 19% de todas as 
dívidas quitadas no período. 

Logo depois aparecem   as 
contas pagas no comér-
cio (9%) e também  as  de  
serviços de comunicação,  
como telefonia, internet e 
TV por assinatura (3%).
Para o presidente do SPC 

Brasil, Roque Pellizzaro  
Junior, o fim de ano é um 
momento propício para o  
consumidor colocar as  con-
tas em dia tendo em vista a 
injeção de dinheiro  extra  
do 13º salário. 
“Quem tem dívidas em 

atraso deve utilizar esse  re-
curso para sanar sua situa-
ção financeira e, assim  vol-
tar ao mercado  de  crédito 
o  mais  rápido possível”,  
diz Pellizzaro. “Estamos 
nos aproximando das festas 
natalinas, período em que 
todos  gostam de presentear  
e aproveitar as promoções.  
Para isso, é importante fa-

zer um esforço para quitar 
as dívidas  e  consumir  com  
responsabilidade  para  não  
reincidir nos atrasos.”

Pesquisa: Presidente do sPC Brasil diz ser im-
Portante ColoCar as Contas em dia tendo em 

vista a injeção de dinheiro extra do 13º salário

g20: eUA e cHINA SUSPeNDem gUerrA comercIAl Por 90 DIAS 
A China e os Estados Unidos concordaram em não aplicar tarifas adicionais, em um acordo que evita 
que a guerra comercial cresça, no momento em que ambos os lados tentam resolver as divergências em 
novas negociações que visam a alcançar um acordo dentro de 90 dias. A Casa Branca disse no sábado 
que o presidente dos EUA, Donald Trump, falou ao presidente chinês, Xi Jinping, durante negociações 
de grande importância na Argentina, onde aconteceu a reunião do G20, que ele não aumentará as tarifas 
sobre US$ 200 bilhões em bens chineses para 25% em 1º de janeiro, como anunciado anteriormente.
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caetano veloso já fez 
turnês ao lado de amigos, 
como com os Doces bár-
baros (1976), maria gadú 
(2011) e, recentemente, 
com gilberto gil (2015). 
em 1978, ele fez um show 
icônico com a irmã, maria 
bethânia. A turnê com os 
filhos, porém, demorou a 
chegar,  ainda  mais  que  
moreno, tom e zeca são 
músicos. 
Demorou, mas saiu. A tur-

nê “Ofertório”, que come-
çou  no ano passado, volta 
a Brasília neste sábado, 
exatamente um ano após a 

primeira  passagem. A apre-
sentação será no Centro de 
Convenções Ulysses Gui-
marães, às 21h, com  ingres-
sos de R$ 120 a R$ 270 (va-
lores de meia, disponíveis  
também para doadores de 
2kg de alimento). O patriar-
ca do clã dos Velosos con-
versou com o Metro  Jornal 
sobre a volta de “Ofertório” 
ao DF.
como foi encontrar um 

equilíbrio entre os suces-
sos e as inéditas no re-
pertório? Parecia difícil 
demais antes de começar-
mos. Mal nos reunimos, vi 

que estava sendo fácil. Tom 
sugeriu que cantássemos 
“O seu amor”, de Gil, afir-
mou, de cara, que só queria 
cantar de sua autoria a can-
ção “Clarão”; Zeca já tinha 
“Todo homem”, que é um 
clássico de nascença; Mo-
reno tinha parcerias comigo 
e escolhemos “Um canto 
de afoxé para o bloco do 
Ilê”; “How beautiful could 
a being be” eu fazia questão 
de que estivesse no roteiro. 
“Ofertório” e “Reconve-
xo”, assim como “Jenipapo 
absoluto”, eu queria cantar. 
Nas vésperas da estreia, 

tudo pareceu difícil. Não 
tanto em mim, em Moreno 
ou em Tom, mas certamente 
em zeca e Paulinha [Pau-
la Lavigne], que produz o 
show, apareceu um medo 
de que o roteiro resultasse 
chato para o público: muita 
música desconhecida, qua-
se nada dos meus sucessos. 
zeca resolveu: “Pai, você 
cantaria ‘Alegria, alegria’ 
na abertura?” Tive preguiça 
só de pensar, mas aceitei. 
Quando estreou, vimos que 
isso ajudou.
A turnê remete a um 

clima de intimidade. os 
almoços de domingo na 
casa de vocês soam como 
ofertório? Gozado, eu não 
sinto desse jeito. Acho que 
a gente usa roupas infor-
mais, Tom fica de chinelo 
e tal. Mas o cenário dá uma 
sensação quase mística – ou 
intensifica o sentido místico 
do repertório e das interpre-
tações – e o show não se pa-
rece nada com um almoço 
de domingo nosso. Na ver-
dade, nunca costumamos 
cantar e tocar juntos em 
casa. O show é uma situa-
ção especial para nós.
trabalhar em família é 

mais fácil ou mais difícil?
Para mim é mais prazero-

so. Amo muito as bandas 
com que já toquei e toco. 
Mas estar com meus filhos 
traz uma felicidade mais 
funda. Nesse sentido, fica 
mais fácil. Curiosamente, 
não sentimos dificuldade de 
conviver nos camarins, nas 
viagens, nos aeroportos. Os 
meninos são muito amáveis 
e divertidos. 
Muito diferentes entre si, 

se dão muito bem. Tam-
bém não há nenhuma com-
petição de habilidades: não 
somos muito músicos, mas 
somos família demais.
A primeira passagem da 

turnê em brasília foi uma 
apresentação de zeca e 
tom ao público. Desde 
então, a canção de zeca 
já foi até trilha sonora de 
novela. essa repercussão 
mudou algo? 
Intensificou a interação 

com o público, mas nada 
mudou de essencial na es-
trutura do espetáculo. Às 
vezes deixo de cantar uma 
canção, às vezes canto uma 
que não estava. 
Mas a ordem básica se 

mantêm. O que há é ama-
durecimento: o show hoje é 
mais forte do que era, mais 
fluido e desinibido, mais in-
tenso. Bruno BuCis

lótUS UNe Som e eSPIrItUAlIDADe
O Lótus Festival ocupou todo o fim de semana o auditório do Museu da República, com uma mistura  
de música e espiritualidade, em especial práticas orientais e africanas. O evento recebeu práticas medi-
tativas conjuntas, atividades holísticas, palestras com yogues e feiras de produtos orientais e africanos. 
À noite, o evento recebeu shows musicais: tal como o grupo Pedra Branca, André Luiz Oliveira, o vio-
leiro tradicional Juraildes da Cruz e o sambista Renata Jambeiro. No domingo teve três shows: do vio-
lonista Arun, da artista amazonense Djuena Tikuna e o grupo Mawaka.Toda a programação foi gratuita. 
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Jornal
   Brasil
PaLmeIras vence O vItórIa em jOgO da taça;

sPOrt e amérIca sãO reBaIxadOs

o Sport está rebaixado no campeonato brasileiro. mas, como último ato 
na elite do campeonato brasileiro, venceu o Santos por 2 a 1 no barradão 
no jogo que marcou a despedida de cuca do time da vila belmiro. o téc-
nico anunciou que fará uma pausa na carreira em 2019 para se submeter 
a uma cirurgia no coração. rogério, no primeiro tempo, e Hernane bro-
cador, no segundo, marcaram para o leão. Já nos acréscimos, rodrygo 
descontou para o Peixe.
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Com o allianz Parque lotado, o verdão derrotou o já rebaixado vitória 
e venceu por 3 a 2, em partida que contou com a presença de Bolsonaro.

O campeão brasileiro Pal-
meiras entrou em campo 
apenas para levantar a taça 
e cumprir tabela, assim 
como o já rebaixado Vitó-
ria. Nos outros jogos da ro-
dada, Sport, América-MG, 
Chapecoense, Vasco e Flu-
minense começaram suas 
partidas querendo escapar 
do rebaixamento no Bra-
sileirão. Sport e América-
-MG, que começaram a 38ª 
rodada já na zona de rabai-
xamento do Brasileirão , le-
varam a pior e disputarão a 
Série B em 2019. Na briga 
pelo G-4, o Grêmio venceu 
o Corinthians e ficou na 
frente do São Paulo, que foi 
derrotado pela Chapecoen-
se. A segunda etapa já foi 
mais agitada, aos 11 Gus-

tavo Scarpa abriu 2 a 0 em 
chute de fora da área. O gol 
pareceu ressuscitar a equipe 
do Vitória, que foi buscar o 
empate com gols de Yago, 
de pênalti, e Luan, em lin-
da jogada. Aos 44 minutos, 
porém, o Palmeiras retomou 
a frente do placar com o ca-
pitão Bruno Henrique, o seu 
16º na temporada, para se-
lar o título do Verdão. Com 
o resultado, o Palmeiras de 
Felipão igualou a campa-
nha do time campeão do 
Brasileirão em 2016, sob o 
comando de Cuca, com 80 
pontos. Apenas o Corin-
thians de 2015 teve pon-
tuação maior desde que a 
competição começou a ser 
disputada por 20 clubes no 
modelo de pontos corridos.



carnEirO: Carta	Dominante:	4	de	Ouros,	que	significa	
Projetos. amor: demonstre, com mais entusiasmo, as 
suas emoções. saúde: a sua vitalidade estará à vista de 
todos,	mas	 tenha	calma.	Dinheiro:	Reflita	sobre	a	sua	

vida	profissional,	poderá	ser	o	momento	ideal	para	reciclar	os	
seus conhecimentos. números da sorte: 4, 7, 1, 25, 36, 9

tOurO: Carta	Dominante:	6	de	Copas,	que	significa	
nostalgia. amor: não deixe transparecer tanto os seus 
ciúmes e fraquezas, poderão afetar a sua relação. saú-
de: Poderá sentir algum desgaste físico. dinheiro: Po-

derá surgir uma oportunidade de obter rendimento extra, atra-
vés de um part – time. números da sorte: 22, 36, 3, 2, 1, 20

gÉMEOs: Carta	Dominante:	Rei	 de	Paus,	que	significa	
Força, coragem e Justiça. amor: tenha cautela, não deixe 
que a sua vida amorosa caia na rotina. saúde: o seu sis-
tema	nervoso	poderá	estar	mais	abalado,	refletindo-se	no	

funcionamento do seu organismo. dinheiro: altura propícia para 
enfrentar	novos	desafios.	Números	da	Sorte:	47,	45,	41,	40,	2,	5

caranguEjO: carta dominante: 4 de copas, que 
significa	Desgosto.	Amor:	Esta	semana	estará	disposto	
a fazer de tudo para agradar a sua cara-metade. saú-
de: tudo correrá pelo melhor devido ao seu otimismo e 

confiança.	Dinheiro:	Por	influência	de	terceiros	poderão	surgir	
alterações neste domínio. Para cumprir os seus objetivos, vai 
ter que se esforçar a duplicar. números da sorte: 8, 5, 2, 3, 6, 9

lEãO: Carta	Dominante:	A	 Justiça,	 que	 significa	 Jus-
tiça. amor: tente não ser tão possessivo e dominador, 
para poder reencontrar o equilíbrio que a sua relação 
necessita neste momento. saúde: aja com prudência, 

não	exceda	os	seus	limites	físicos.	Dinheiro:	A	sua	vida	finan-
ceira encontra-se num período francamente positivo. números 
da sorte: 1, 4, 7, 10, 41, 2

virgEM:	Carta	Dominante:	 7	de	Ouros,	 que	significa	
trabalho. amor: é prioritário que deixe de exigir tanto 
do seu par. saúde: não se prive de pequenos prazeres 
apenas porque deseja ter uma boa aparência física. di-

nheiro:	Não	fique	triste	se	não	conseguir	atingir	o	sucesso	que	
merecia	profissionalmente.	Para	atingir	os	seus	objetivos	deve-
rá	trabalhar	com	mais	afinco.	Números	da	Sorte:	1,	4,	5,	2,	3,	36

balanÇa:	Carta	Dominante:	4	de	Paus,	que	significa	
ocasião inesperada, amizade. amor: Boas perspetivas 
neste campo, continue a investir. saúde: aprenda a con-
trolar	os	seus	nervos,	será	benéfico	para	si.	Dinheiro:	

invista na organização para melhorar a funcionalidade do seu 
departamento. números da sorte: 5, 25, 14, 17, 19, 3

EscOrPiãO: carta dominante: 3 de copas, que signi-
fica	Conclusão.	Amor:	Respeite	a	forma	de	expressar	os	
sentimentos da sua cara-metade. saúde: tendência para 
se sentir um pouco depressivo. dinheiro: deverá agar-

rar todas as oportunidades que lhe vão surgir, esteja sempre de 
olhos bem abertos. números da sorte: 6, 36, 35, 2, 12, 10

sagitáriO: carta dominante: 6 de ouros, que signi-
fica	Generosidade.	Amor:	Favoreça	a	sua	relação	atra-
vés do carinho e do companheirismo. saúde: controle 
melhor os seus horários de sono. dinheiro: aposte na 

disciplina	e	motivação	para	atingir	os	seus	fins.	
números da sorte: 5, 4, 10, 23, 26, 29

caPricórniO: carta dominante: a temperança, que 
significa	Equilíbrio.	Amor:	Arrisque	mais	no	amor,	pode	
ser que se surpreenda. saúde: Poderá andar com o rit-
mo cardíaco muito acelerado. dinheiro: evite entrar em 

confrontos com um colega. números da sorte: 6, 2, 3, 14, 17, 11

aquáriO:	 Carta	 Dominante:	A	 Estrela,	 que	 significa	
Proteção, Luz. amor: não ponha em causa a sua re-
lação por coisas de pouca importância. saúde: o seu 
aparelho digestivo poderá estar mais vulnerável. dinhei-

ro: ouça com mais atenção a opinião dos seus colegas. deve 
gerir bem os seus negócios se não quer ter surpresas desagra-
dáveis. números da sorte: 13, 15, 26, 30, 6, 5

PEixEs: Carta	Dominante:	3	de	Espadas,	que	significa	
amizade, equilíbrio. amor: esta poderá ser uma sema-
na muito intensa a nível do romantismo e da aventura. 
saúde: Psiquicamente poderá sentir-se cansado. di-

nheiro:	Momento	favorável	para	aplicações	financeiras.	Núme-
ros da sorte: 5, 7, 41, 10, 20, 30
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não há sofrimento sem solução… não viva mais no nega-
tivo, a chave do sucesso está ao seu alcance. com 35 anos 
de experiência. especialista de todos os trabalhos ocultos, 
ajuda a resolver os problemas por mais difíceis que sejam: 
amor, negócios, má sorte, invejas, maus-olhados; Bruxar-
ia; desvios, amarrações, impotência sexual, mau vício, etc. 
resultados positivos com honestidade e sigilo absoluto. não 
perca mais tempo, um só telefonema pode mudar a sua Vida.

514-374-2395

astrÓloGo – GraNde mÉdium VideNte
Professor aidara

falo Português

teatrO nO canadá PrOmOve LíngUa POrtUgUesa

o grupo de teatro Alma lusa, da Associa-
ção Portuguesa de manitoba, em Winni-

peg (oeste), estreou sábado a peça 
‘A menina Feia’, a “melhor forma 
de promover” a língua portuguesa 
no canadá.
“Queremos promover a língua por-

tuguesa no Canadá e nada melhor do 
que o teatro”, disse hoje à agência 
Lusa Paulo Delgado, de 48 anos, o 
encenador do grupo. No Canadá há 
oito anos, proveniente de Tomar (dis-
trito de Santarém), o responsável pela 
Alma Lusa sublinhou que a criação 
de um grupo de teatro “com carácter 
regular era uma lacuna” existente na 
comunidade portuguesa de Winnipeg. 
A peça de Manuel Frederico Pressler foi encenada 

POrtUgaL revaLIda títULO de meLhOr destInO
dO mUndO nOs “óscares” dO tUrIsmO

Portugal foi distinguido com 16 prémios de 
turismo, um recorde, depois dos sete tro-

féus de 2017 e dos quatro de 2016.
Portugal revalidou o título de melhor destino do 

mundo nos World Travel Awards, habitualmente 
denominados como “óscares” do turismo, numa 
cerimónia que decorreu no sábado no Pátio da 
Galé, em Lisboa.
Para alcançar o título pelo segundo ano conse-

cutivo, Portugal bateu 16 concorrentes - África 
do Sul, Brasil, Espanha, EUA, Grécia, Índia, 
Indonésia, Jamaica, Malásia, Maldivas, Marro-
cos, Nova zelândia, Quénia, Ruanda, Sri Lanka 
e Vietname. Na cerimónia de sábado à noite, que 
decorreu pela primeira vez em território nacio-
nal, Portugal foi distinguido com 16 prémios, 

um recorde, depois dos sete troféus de 2017 e 
dos quatro de 2016. Em Junho, Portugal já tinha 
sido reeleito como o Melhor Destino Turístico 
da Europa. Citada em comunicado, a secretária 
de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, 
afirmou ser “um enorme orgulho receber nova-
mente esta distinção”.
“Sermos os campeões do mundo no turismo 

pelo segundo ano consecutivo é sinal da capa-
cidade de afirmação internacional de Portugal, 
graças ao trabalho de todos os portugueses. Por-
tugal é de facto um destino imperdível. Este é, 
acima de tudo, um prémio para os portugueses”, 
comentou.
Também o Turismo de Portugal voltou, pela se-

gunda vez consecutiva, a ser considerado o Me-
lhor Organismo Oficial de Turismo do Mundo.

Este novo “óscar”é um enorme motivo de orgu-
lho”, disse o presidente do Turismo de Portugal, 
Luís Araújo, garantindo que o “reconhecimento 
é para todos os colaboradores, que, diariamen-
te, ultrapassam desafios e concretizam projecto 
atrás de projecto sempre com um propósito em 
vista: liderar o turismo do futuro”.
O portal visitportugal.com repetiu o feito de 

2017 ao ser escolhido como Melhor Website Ofi-
cial de Turismo do Mundo.
Criados em 1993, os World Travel Awards re-

conhecem o trabalho desenvolvido na área da 
indústria turística a nível global, de modo a es-
timular a competitividade e a qualidade do tu-
rismo, sendo a selecção dos nomeados realizada 
anualmente à escala mundial pelo público em 
geral e por mais de 200 mil profissionais de tu-
rismo oriundos de 160 países.
Os nomeados para a grande final do prémio são 

os vencedores das galas regionais, aos quais se 
juntam outros nomeados pelo próprio WTA.

na sala de espetáculos da Associação Portuguesa 
de Manitoba, em Winnipeg. Na primeira sessão 

participaram cerca de 300 espetado-
res, que teve legendas em inglês, des-
tinadas ao público canadiano. O ence-
nador explicou que a escolha da peça 
foi da sua autoria por “influências de 
infância”. “Quando era mais novo vi 
‘A Menina Feia’ na RTP, na altura 
com Laura Alves. Foi algo que me ca-
tivou. Em 2016 fui a Portugal, e corri 
meio mundo para tentar encontrar o 
texto. Finalmente devido a contactos, 
lá consegui ter acesso ao texto através 
do grupo de teatro Palha d’Abrantes”, 
contou. O grupo preparou-se durante 
18 meses para o espetáculo que tem a 

duração de 90 minutos com intervalo.



681 Jarry est, montreal
tel.: 514.273.9638

aGÊNcias de ViaGeNs

225 gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
PEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4057 Boul. st-Laurent
tel.: 514.987.7666

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

tel.: 514.842.2443

toNy
tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

coNtabilista

8770 bl. langelier #212 
em st-Leonard, h1P3c6

tel.: 514.499.1624
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eletricidade

aGÊNcias
fuNerárias

granitE
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450.669.7467
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moNumeNtos

4270 st-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

reNoVações

antóniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

tel.: 514-575-9605

rla rÉnOvatiOn

iGreja

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

4280 bl. Metropolitain E,
salão 202, 

1º andar, h1s1a2
st-leonard, Mtl.
t.: 514-668-5601

Notários

2615 Place chassé
tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca
4701 st-urbain, montreal

tel.: 514.842.3373

a MErcEaria das 
faMÍlias POrtuguEsas

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

imPortadores

iMPOrtadOrEs dE
PrOdutOs dO Mar

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

info@beiranova.ca
stEvEn Ou Élias
55 gince st-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

gUIA Do coNSUmIDor

Me. Malissa furtado
notária

4725 boul. Métropolitain E.
esc.: 206, mtl, Qc, h1r 0c1

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

5938 st-hubert (rosemont) 
tel.: 514.272.9797

4244 Boul. st-Laurent
tel.: 514.842.8077
Fax: 514.842.7930

www.acaixa.ca

Seguros
- Doença grave

- Invalidez
- vida

Plano Poupança
- reforma

Paulo F. gonçalves

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

tel.: 514.522.5175

serViços
fiNaNceiros

jes reNoVatioNs
jOsÉ silva

companhia portuguesa 
especializada em

renovações gerais.
OrÇaMEntO gratuitO

rBQ: 5599469301
t.: 450-662-0776
ou 514-717-0776

mAItre
eDUArDo DIAS

imobiliário

antes de listar sua 
propriedade, solicite 

este relatório gratuitO 
que revela 27 segredos 
para lhe dar vantagem 

competitiva.

514-898-2078

vEnda sua casa
raPidaMEntE E PElO

dólar suPEriOr

restauraNtes

PlanchEr
libEral Miranda

instalação
envernizamento de soalhos

tingimento e Verniz
renovações gerais

514-272-0519

mercearias

infOrME-sE nOs nOssOs
sErviÇOs dE MOnuMEntOs 

aNedotas da maria rosa

cAÇA PAlAvrAS | PArQUe De DIverSÃo

BiJuteria
BLush
ceLuLar
chicLete
Base
PinceL
rímeL
caneta

esPeLho
carteira
nécessaire
documentos
ócuLos
PerFume
chaVes 

reNoVações

informe-se sobre 
os nossos

preços
a Partir dE 3$
POr sEMana

intEriOr 
E ExtEriOr

rui MiguEl rOdriguEs
rlarenovation@outlook.com

gilbErtO

cimento, cerâmica,
casas de banho,

cozinha ao completo,
chão de madeira (bois franc), 
problemas de canalização e 

esgotos, e muito mais...

t.: 514.668.6281

EsPEcialista
EM

rEnOvaÇÕEs
ligEiras
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EsPElhO MEu
num manicómio, dois loucos discutem:
- esse espelho é meu! dá cá isso!
responde o outro:
- estás parvo ou quê?! não vês que tem a minha cara?
uM bElO dia na Piscina!
certo dia, num hospício, o diretor vai ao pé de um en-
fermeiro e diz: - o hospício está superlotado, vamos ter 
que fazer uma seleção para decidir quem está bom para 
ir embora.
então o enfermeiro e o diretor vão ao pátio onde esta-
vam todos os loucos na hora do recreio e os observam. 
os loucos estavam todos na caixa de areia, e o diretor 
perguntou ao enfermeiro:- o que é que eles estão fa-
zendo?
o enfermeiro responde: - eles estão brincando de pis-
cina! repare bem, aquele está nadando de borboleta, 
mas já este é de costas. o diretor meio confuso repara 
que havia um louco que estava só no cantinho olhando 
para todos e pergunta ao enfermeiro: - e aquele o que 
faz?
- aquele é o salva-vidas!

7
6

1
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PavÉ bOisbriand
a melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 
pessoa com experiência para a colocação de “pavé-
-uni”. Precisa-se também de uma pessoa para traba-
lhar	no	Betão	e	finalização	de	piscina.	

nora: 450-628-5472

linhas da mão e cartas. 
vidente com dons naturais. 

resolve os seus problemas sem 
voodoo.
rOsa

514-918-3956

emPreGos

Classificados e pequenos anúncios

uma escolha certa... telefoNe 514-284-1813 Necrologia

serViços

Precisa-se de pessoal para trabalhar em 
“Pavé-uni”, asfalto e betão. 514-293-4658

vEstshEll inc 
situadO EM MOntrEal nOrtE Está à 

PrOcura dE OPEradOrEs dE PrOduÇãO.
EMPrEgOs PErManEntEs

dE dia E dE tardE.
514-326-1280 Ext. 225

PrEcisa-sE dE uMa sEnhOra Para 
faZEr liMPEZa dE uMa casa cOM 

ExPEriência. hOras flExÍvEis.
514-270-3378

Precisa-se de empregados com experiência em limpe-
za e manutenção de edifícios de escritórios a tempo 
inteiro ou parcial. deve ter um carro. homens e mulhe-
res podem se inscrever. 
Por favor, envie seu currículo por fax para 450-975-
1977, pelo e-mail sandrag@saronet.com ou ligue para 
450-975-2303 entre as 09h00 e as 16h30.

Precisa-se de cozinheiro/a responsável com 5 anos 
de experiência em cozinha portuguesa e mediterrâni-
ca, a tempo inteiro, 40h por semana. 514-563-1211

Precisa-se de pessoa para tomar conta de uma casa 
ou governanta numa casa em centro da cidade de 

montreal, de segunda-feira até sexta-feira
das 10h30 às 18h30. 575$ /líquidos. 

deve falar inglês e ter uma carta de condução válida. 
lilasara2015@gmail.com

mercearia portuguesa bem estabelecida precisa de um 
empregado na preparação da nossa especialidade, 
chouriço	 português,	 desde	 o	 início	 até	 ao	 final	 do	
processo, bem como as especiarias, embalagem e 
preparação das encomendas. o candidato deve ter 
experiência nesta área. 514-849-3808

Precisa-se de um trabalhador para um armazém para 
trabalhos gerais durante uma estação, 13$/h.

domingo até sexta-feira, trabalho para homem ou 
mulheres e deve falar um pouquinho de inglês.

connie: 514-875-4800 ext.: 161

Precisa-se de preparador/pintor de 
automóveis para uma garagem de 

alta qualidade. Pode apresentar-se no
5757 Papineau ou chamar para 

Luís: 514-279-7224

concierge (s) recherché pour un immeuble au centre 
ville proche de atwater. Proches de toutes les com-
modités : parcs, supermarchés, restaurants et pleins 
d’autres. La personne recherchée devrait parler fran-
çais,	être	responsable,	très	fiable	et	accepter	d’habiter	
sur	 les	 lieux.	 Les	 responsabilités	 du	 profile	 recher-
ché sont les suivantes : maintenir les lieux en bon-
nes conditions; collecter les loyers; Faire visiter les 
appartements aux éventuels locataires; distribuer des 
avis dans l’immeuble; assurer la médiation et commu-
nication entre l’administration et locataires; intervenir 
en cas d’urgences : d’autres tâches connexes seront 
requises. avoir de l’expérience est considérée comme 
atout. Le logement du concierge est gratuit. La rému-
nération sera discutée en fonction de l’expérience. 
Veuillez s.V.P nous faire parvenir votre curriculum Vi-
tae via emails. seules les personnes retenues seront 
contactées. merci. repairs@cifproperties

Precisa-se de uma pessoa com experiência na 
administração de uma mercearia a tempo inteiro 

que fale francês, inglês ou português.
514-843-6036

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

salário. Patricia: 514-814-0362

coNteNtor

cOMPanhia lOlly POP (industria dE rOuPa) 
para crianças e senhora procura pessoas para tra-
balhar na secção das mesas de corte para separar 

o trabalho já cortado. compreender um pouco
de computador para fazer etiquetas, trabalho todo 

o ano, e bom salario. 
Por favor contactar Stella #514 277-4700 ext:5 

também pode contactar por email:
stella@masterkid.com

emPreGos

contentor para barcelos, Portugal, para o 
mês de maio 2019. quer enviar alguma coisa 

para lá? Podem me contactar durante a 
semana das 14h às 16h e domingo durante 

todo o dia. 514-647-3611

† arlEtE tEixEira sOusa
1942-2018

Faleceu em Laval, no dia 28 de 
novembro de 2018, a sra. arlete 
teixeira sousa, natural de Porto 
Formoso, são miguel, açores, 
com a idade de 76 anos. deixa na 
dor seu esposo o sr. Francisco 
Sousa,	 seus	 filhos	 Francisco	 Jr,	
ana (João), raymond (Jolie) 
e danny, seus netos miguel, 
Victoria, Bela, diana, mathiew e 
Lisa seu irmão manuel (teresa), 
suas irmãs maria dos anjos 
e Lucinda sobrinhos/as assim 
como outros restantes familiares 
e amigos. 
os serviços fúnebres estiveram a cargo do:
grupo yves légaré 
1350, autoroute 13 laval. 
victor Marques, 514-570-9857
o funeral teve lugar no sábado, dia 1 de dezembro após 
missa de corpo presente pelas 10h00, na missão nossa 
senhora de Fátima em Laval, seguindo depois para o 
mausoléu du ruisseau onde foi sepultada.
a família enlutada na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, vem por este meio agradecer a todos os 
que com a sua presença, palavras e gestos de amizade 
os reconfortaram nestes momentos tão difíceis da sua 
vida. a todos o nosso sincero obrigado e bem-haja.

† carlOs valÉriO
1922 -2018

Faleceu em montreal, no dia 
27 de novembro de 2018, com 
9 dias antes de celebrar o seu 
96º aniversário, o senhor carlos 
Valério natural de cacém, rio 
do mouro, Portugal. esposo da 
já falecida maria ivone teles 
Lopes. deixa na dor a sua 
irmã	Palmira,	a	sua	filha	Maria	
Fernanda (antónio dos santos), 
os	 seus	 filhos	 Rui	 Manuel	
(Kathleen Burke) e Jim (robin 
Buckland). netas carla maria 
dos santos, maria sylvia dos 
santos (greg ali), annie Brien (nicholas Brien), e abigail 
ivone Valerio. Bisnetos/as madison, shawna, Peyton, 
evelyn, colton e addison, familiares e amigos. 
os serviços fúnebres estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMOria
1120, jean-talon, Este, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
a família receberá as condolências, domingo dia 9 de 
dezembro de 2018 às 9h30. seguir-se-á uma liturgia da 
palavra que terá lugar no salão às 11h. 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 associem na dor. Bem-haja.

† jOsÉ ManuEl cOsta
Faleceu em montreal, no dia 
29 de novembro de 2018, com 
a idade de 63 anos, o senhor 
José manuel costa, natural de 
azinheira dos Barros, grândo-
la, alentejo, Portugal. deixa na 
dor a sua esposa sra. Fernan-
da	Carpinteiro,	o	seu	filho	Phili-
pe da costa, a sua irmã Fátima 
(carlos carvalho), suas sobri-
nhas andrea e marie-hélène, 
familiares e amigos. 
os serviços fúnebres 
estiveram a cargo de :
Alfred Dallaire | MEMOria
1120, jean-talon, E., Mtl
www.memoria.ca, 514-277-7778
Eduíno Martins
a família receberá as condolências, sábado dia 8 de 
dezembro de 2018 das 15h às 19h. haverá uma litur-
gia da palavra que terá lugar no salão às 18h. 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 associem na dor. Bem-haja.

Precisa-se de cozinheiro/a 
com ou sem experiência

514-664-4455

Precisa-se de uma senhora para tomar conta de 
uma casa com 2 pessoas com problemas, 
deficientes inteletuais e o pai, para viver lá 

também. Tarefas: comida e fazer limpeza da casa. 
450-669-4885

Precisa-se de um cozinheiro/a a tempo inteiro espe-
cializo em gastronomia portuguesa e latina. com ao 

menos 5 anos de experiência.
nous sommes à la recherche d’un cuisinier a temps 

pleins qui est spécialiser en cuisine portugaise et lati-
ne avec, au moins 5 ans, d’expérience. 450-669-4885

Precisa-se de uma pessoa para fazer limpeza de uma 
casa, sextas-feiras cada 2 semanas das 10h às 17h. 

Perto de Langelier e Jarry (metro Langelier).
veronica: 514-704-2661



 P j v E d
1-Man. city 38 14 12 2 0
2-liverpool 36 14 11 3 0
3-chelsea 31 14 9 4 1
4-arsenal 30 14 9 3 2
5-tottenham 30 14 10 0 4
6-everton 22 14 6 4 4
7-man. united 22 14 6 4 4
8-Leicester city 21 14 6 3 5
9-Bournemouth 20 14 6 2 6
10-Watford 20 14 6 2 6
11-B&h albion 18 14 5 3 6
12-Wolverhampton 16 14 4 4 6
13-West ham 15 14 4 3 7
14-crystal Palace 12 14 3 3 8
15-newcastle 12 14 3 3 8
16-cardiff city 11 14 3 2 9
17-Huddersfield	 10	 14	 2	 4	 8
18-southampton 9 14 1 6 7
19-Burnley 9 14 2 3 9
20-Fulham 8 14 2 2 10

Inglaterra
PremIer league

camPeoNatos euroPeus - classificação

 P j v E d
1-juventus 40 14 13 1 0
2-napoli 32 14 10 2 2
3-internazionale 29 14 9 2 3
4-milan 25 14 7 4 3
5-Lazio 24 14 7 3 4
6-torino 21 14 5 6 3
7-Parma 20 14 6 2 6
8-roma 20 14 5 5 4
9-sassuolo 20 14 5 5 4
10-sampdoria 19 14 5 4 5
11-Fiorentina 18 14 4 6 4
12-atalanta 18 14 5 3 6
13-cagliari 16 14 3 7 4
14-genoa 15 14 4 3 7
15-sPaL 2013 14 14 4 2 8
16-empoli 13 14 3 4 7
17-udinese 13 14 3 4 7
18-Bologna 11 14 2 5 7
19-Frosinone 8 14 1 5 8
20-chievo 2 14 0 5 9

 P j v E d
1-Paris sg 43 15 14 1 0
2-Montpellier 29 15 8 5 2
3-Lyon 28 15 8 4 3
4-Lille 27 15 8 3 4
5-marseille 26 15 8 2 5
6-saint-étienne 25 15 7 4 4
7-nice 24 15 7 3 5
8-nimes 22 15 6 4 5
9-strasbourg 21 15 5 6 4
10-stade de reims 21 15 5 6 4
11-Bordeaux 18 15 4 6 5
12-nantes 17 15 4 5 6
13-angers 17 15 4 5 6
14-rennes 17 15 4 5 6
15-toulouse 15 15 3 6 6
16-caen 13 15 2 7 6
17-dijon 13 15 3 4 8
18-amiens 13 15 4 1 10
19-monaco 10 15 2 4 9
20-guingamp 8 15 1 5 9

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 P j v E d
1-Palmeiras 80 38 23 11 4
2-flamengo 72 38 21 9 8
3-internacional 69 38 19 12 7
4-grêmio 66 38 18 12 8
5-são Paulo 63 38 16 15 7
6-atlético mineiro 59 38 17 8 13
7-a. Paranaense 57 38 16 9 13
8-cruzeiro 53 38 14 11 13
9-Botafogo 51 38 13 12 13
10-santos 50 38 13 11 14
11-Bahia 48 38 12 12 14
12-Fluminense 45 38 12 9 17
13-corinthians 44 38 11 11 16
14-chapecoense 44 38 11 11 16
15-ceará 44 38 10 14 14
16-Vasco 43 38 10 13 15
17-sport 42 38 11 9 18
18-a. mineiro 40 38 10 10 18
19-Vitória 37 38 9 10 19
20-Paraná 23 38 4 11 23

BraSIl
SerIe a

 P j v E d
1-barcelona 28 14 8 4 2
2-sevilla 27 14 8 3 3
3-atlético madrid 25 14 6 7 1
4-alavés 24 14 7 3 4
5-real madrid 23 14 7 2 5
6-girona 21 14 5 6 3
7-Levante 21 14 6 3 5
8-espanyol 21 14 6 3 5
9-getafe 20 14 5 5 4
10-real Betis 19 14 5 4 5
11-real sociedad 19 14 5 4 5
12-eibar 18 14 5 3 6
13-celta de Vigo 17 14 4 5 5
14-Valencia 17 14 3 8 3
15-Valladolid 17 14 4 5 5
16-Leganés 16 14 4 4 6
17-Villarreal 14 14 3 5 6
18-athletic 11 14 1 8 5
19-rayo Vallecano 10 14 2 4 8
20-huesca 7 14 1 4 9

eSPanha
lIga Santander
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II liga:

varzIm já escOLheU O
sUcessOr de caPUchO
Fernando valente é o sucessor de Nuno ca-

pucho no comando técnico do varzim, da 
II Liga. O treinador de 59 anos foi oficializado 
nesta terça-feira e assinou até ao final da pre-
sente temporada.

Fernando Valente orientou 
na época passada a equipa 
de sub-19 dos chineses do 
Shandon Luneng. Anterior-
mente, e em Portugal, o trei-
nador comandou o Paredes, 

Lousada, Sp. Espinho, Desp. Aves e Santa Clara.

PrémIOs mUndIaL 2018: 
sPOrtIng é QUem maIs receBe,
BarreIrense cOmPensadO

A FIFA anunciou que oito clubes portugue-
ses vão receber cerca de 5,2 milhões de 

euros (me) do total de 183,4 milhões que vai 
distribuir pela cedência de jogadores às sele-
ções para o mundial da rússia, em 2018.
Sporting (cerca de 1,78ME), Benfica (1,53ME) 

e FC Porto (1,47ME) ficam com quase a totali-
dade do bolo. Os outros clubes da I Liga que vão 
ser compensados são o Vitória de Guimarães, 
que vai receber 208 mil euros, o Marítimo que 
receberá 167 mil euros e o Feirense encaixará 
104 mil euros.
O Barreirense e o União da Madeira são os 

outros clubes beneficiados com a presença de 
atuais ou ex-jogadores na competição, encaixan-
do 33 mil euros e 17 mil euros, respetivamente.
Portugal foi o oitavo país que mais lucrou com 

a competição, numa lista liderada pela Inglaterra 
(32,8 ME), Espanha (19,7 ME), Alemanha (16,6 
ME), Itália, cuja seleção não se qualificou (15,2 
ME), França (13,4 ME), Rússia (9 ME) e Arábia 
Saudita (5,6 ME), todos com mais ganhos.
O Manchester City foi o emblema que mais lu-

crou com a competição, amealhando perto de 4,4 
ME, à frente de Real Madrid (4,2 ME) e Totte-
nham (3,8 ME), num total de 416 clubes benefi-
ciados, oriundos de 63 países.
O organismo que rege o futebol mundial atri-

buiu aos clubes cerca de 7.500 euros por dia de 
competição de cada um dos 736 jogadores sele-
cionados pelas 32 seleções.

FáBIO cOentrãO: «agOra POssO dIzer
à BOca cheIa QUe sOU dO sPOrtIng»
Declarações de Fábio coentrão, jogador do 

rio Ave, após a derrota por 3-1 no reen-
contro com o Sporting, sua ex-equipa, que en-
cerrou a 11.ª jornada da liga Portuguesa:
«Foi um jogo menos conseguido da nossa parte 

hoje, mas encontrámos um Sporting forte, orga-
nizado, que nos complicou a vida. Acredito que 
este ano vamos fazer uma excelente época.»
[Golo de Jovane, que fez o 3-1 para o Sporting] 

«Excelente golo do miúdo. Muito bonito. Matou 
o jogo completamente. Mas também é complica-
do. Temos sido prejudicados pelas arbitragens. 
Agora que estou neste lado, vejo o quanto é difí-
cil jogar nestas equipas.»
[Reencontro com o Sporting] «Estou grato ao 

que o Sporting fez por mim. Seguramente não 
vou jogar mais nos três grandes de Portugal e 
agora posso dizer à boca cheia: o meu clube é 
o Sporting. Sou adepto do Sporting e quero que 
o Sporting ganhe. Tenho de estar grato a estes 
adeptos que no ano passado me receberam de 
braços abertos.»

e-tOUPeIra: já há data Para
decIsãO sOBre jULgamentO
da sad dO BenFIca
Ficou agendada para o dia 13 de dezembro, 

às 14h30 a leitura da decisão sobre se os 
arguidos do caso e-toupeira – entre os quais a 
SAD do Benfica – vão a julgamento.

Após o debate instru-
tório que decorreu esta 
segunda-feira no Tribu-
nal Central de Instrução 
Criminal, em Lisboa, o 
Ministério Público pediu 
para o processo seguir 
para julgamento, num 
processo em que a SAD 
das águias está acusada 
de 30 crimes, enquanto 
Paulo Gonçalves, ex-
-acessor jurídico, res-
ponde por 79 crimes.



 
EurOPa lEaguE

liga dOs caMPEÕEs
11/12 grp.d galatasaray 12:55 Fc Porto
 grp.d schalke 04 12:55 Lokomotiv
 grp.b internazionale 15:00 PsV
 grp.c crvena Zvezda 15:00 Paris sg
 grp.a monaco 15:00 Borussia dortmund
 grp.b Barcelona 15:00 tottenham
 grp.c Liverpool 15:00 napoli
 grp.a club Brugge 15:00 atlético madrid

28/11 grp.c Paris sg 2-1 Liverpool
 grp.c napoli 3-1 crvena Zvezda
 grp.b tottenham 1-0 internazionale
 grp.a Borussia dortmund 0-0 club Brugge
 grp.b PsV 1-2 Barcelona
 grp.d Fc Porto 3-1 schalke 04
 grp.a atlético madrid 2-0 monaco
 grp.d Lokomotiv 2-0 galatasaray

Karabakh  1-6  Sporting

1-Paços Ferreira 24 10 8 0 2 13 3
2-FC Famalicão 23 11 7 2 2 19 12
3-Benfica B 20 10 6 2 2 11 7
4-Estoril Praia 20 11 6 2 3 24 13
5-Mafra 18 11 5 3 3 14 9
6-Farense 16 11 4 4 3 11 10
7-Ac. Viseu 15 11 4 3 4 13 13
8-Leixões 15 10 4 3 3 10 9
9-Académica OAF 15 11 4 3 4 11 13
10-Penafiel 14 10 4 2 4 9 8
11-UD Oliveirense 12 11 2 6 3 13 12
12-Varzim 12 11 3 3 5 10 13
13-Cova da Piedade 10 10 2 4 4 6 12
14-Braga B 10 10 3 1 6 7 11
15-V. Guimarães B 10 10 2 4 4 8 12
16-Arouca 10 10 3 1 6 10 15
17-Sp. Covilhã 9 11 2 3 6 11 17
18-FC Porto B 8 11 2 2 7 10 21

  P J V E D GM GS

1-fc Porto 27 11 9 0 2 22 6
2-sporting 25 11 8 1 2 21 11
3-braga 24 11 7 3 1 21 10
4-Benfica	 23	 11	 7	 2	 2	 23	 11
5-V. Guimarães 18 11 5 3 3 16 12
6-rio ave 18 11 5 3 3 18 16
7-V. setúbal 17 11 5 2 4 14 11
8-moreirense 16 11 5 1 5 11 16
9-belenenses sad 15 11 3 6 2 10 10
10-santa clara 14 11 4 2 5 19 19
11-Portimonense 14 11 4 2 5 15 20
12-Nacional 12 11 3 3 5 13 21
13-marítimo 10 11 3 1 7 6 14
14-desp. aves 10 11 3 1 7 13 18
15-tondela 9 11 2 3 6 14 17
16-boavista 9 11 2 3 6 8 15
17-feirense 9 11 2 3 6 7 15
18-chaves 7 11 2 1 8 9 18

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADos
santa clara 2-3 Belenenses sad

marítimo 0-1 V. setúbal
Benfica	4-0 Feirense
Braga 2-0 moreirense

Portimonense 3-2 tondela
desp. aves 2-3 nacional
chaves 0-1 V. guimarães

Boavista 0-1 Fc Porto
rio ave 1-3 sporting

12ª joRnADA
07/12 Fc Porto 15:30 Portimonense
08/12 Belenenses sad 10:30 chaves
  tondela 13:00 Braga
  V. setúbal 15:30	Benfica
09/12 moreirense 10:00 santa clara
  nacional 10:00 Boavista
  V. guimarães 12:30 rio ave
  sporting 15:00 desp. aves 
10/12 Feirense 15:15 marítimo
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taÇa da liga
  5/12 grp.a	 Benfica	15:15 Paços Ferreira
28/12 grp.b tondela 14:00 nacional
 grp.b V. setúbal 14:00 Braga
 grp.a rio ave 16:15 Paços Ferreira
 grp.a desp. aves 16:15	Benfica

taÇa dE POrtugal - OitavOs-dE-final
2018/12/19 Fc Porto vs moreirense
  montalegre vs	Benfica
  sporting vs rio ave
  Feirense 10:00 Paços Ferreira
  desp. aves 10:00 chaves
  Leixões 10:00 tondela
  V. setúbal 10:00 Braga
  Boavista 10:00 V. guimarães

quinta-fEira 13 dE dEZEMbrO gruPO E
Sporting 15:00 Vorskla

 P j v E d gM gs
1-arsenal 13 5 4 1 0 11   2
2-sporting 10 5 3 1 1 10   3
3-Vorskla   3 5 1 0 4   4 10
4-Karabakh   3 5 1 0 4   2 12

lIgA: A ANálISe DA 11.ª JorNADA

candIdatOs aceLeram O PassO
com o primeiro terço do campeonato cum-

prido, o quarteto da frente acelerou o 
passo e cavou um fosso de cinco pontos para 
o quinto lugar, no campeonato dos demais. A 
diferença entre os candidatos e os restantes 
acentuou-se nesta jornada, em que Fc Por-
to, Sporting, Sp. Braga e Benfica venceram os 
respetivos jogos.

Depois de uma semana atribulada, com a per-
manência em risco de Rui Vitória, o Benfica 
registou a vitória mais expressiva da ronda, ao 
golear o Feirense, por 4-0. O 4.º classificado está 
agora a maior distância do 5.º (cinco pontos), do 
que do líder (quatro) FC Porto.
Os campeões nacionais venceram o dérbi da In-

victa, no último minuto, e somaram a 10.ª vitória 
consecutiva em jogos oficiais.
Porém, apesar do triunfo na dura batalha do 

Bessa, frente ao Boavista, os dragões não ga-

nharam terreno aos perseguidores diretos, que se 
mantêm a dois, três e quatro pontos, respetiva-
mente.
O mais próximo é o Sporting, que fechou a 

ronda ultrapassando o difícil obstáculo que é o 
Rio Ave, em Vila do Conde, naquele que era tido 
como o primeiro grande teste interno à liderança 
de Marcel Keizer.

Por sua vez, também o Braga não cedeu, ao so-
lidificar na Pedreira o lugar no pódio, com um 
triunfo sobre o minhoto Moreirense.
Os Vitórias, de Guimarães e de Setúbal, ven-

ceram fora e chegaram-se à frente na tabela. Tal 
como Nacional e Portimonense, que já estiveram 
bem mais aflitos.
Nota ainda para a ultrapassagem do Belenenses 

ao Santa Clara, após um triunfo nos Açores, no 
jogo que abriu esta jornada.

veja a cLassIFIcaçãO dOs
30 FInaLIstas da BOLa de OUrO
Numa cerimónia realizada em Paris, foram 

conhecidas as posições dos 30 finalistas. 
o grande destaque vai para luka modric. o 
médio croata venceu o prémio, terminando 
com a hegemonia de cristiano ronaldo (se-
gundo classificado) e Messi (quinto classifica-
do).
Confira a disposição final dos 30 classificados:

Jogador  Equipa/País 
1.Luka Modric  Real Madrid/Croácia
2.cristiano ronaldo  real Madrid, juventus/Portugal
3.Antoine Griezmann  Atlético Madrid/França
4.kylian Mbappé  Psg/frança
5.lionel Messi  barcelona/argentina
6.Mohammed salah  liverpool/Egipto
7.raphael varane  real Madrid/frança
8.Eden Hazard  Chelsea/Bélgica
9.kevin de bruyne  Manchester city/bélgica
10.harry kane  tottenham/inglaterra
11.n’golo kanté  chelsea/frança
12.neymar  Psg/brasil
13.Luis Suárez  Barcelona/Uruguai
14.courtois  chelsea,real Madrid/bélgica
15.Paul Pogba  Manchester united/frança 
16.sergio aguero  Manchester city/argentina
17.Gareth Bale  Real Madrid/País de Gales
17. Karim Benzema  Real Madrid/França
19.roberto firmino  liverpool/brasil
19.Ivan Rakitic  Barcelona/Croácia
19.sergio ramos  real Madrid/Espanha
22.Edison cavani  Psg/uruguai
22.sadio Mané  liverpool/inglaterra

22.Marcelo  real Madrid/brasil
25. alisson  liverpool/brasil
25.Mario Mandzukic  Juventus/Croácia
25.Jan Oblak  Atlético Madrid/Eslovénia
28.Diego Godín  Atlético Madrid/Uruguai
29.isco  real Madrid/Espanha
29. hugo lloris  tottenham/frança

21h22: Cristiano Ronaldo terminou no segundo 
lugar. A France Football revelou a disposição fi-
nal dos últimos quatro nomes: Mbappé foi quar-
to classificado; Antoine Griezmann, campeão do 
Mundo pela França e vencedor da Liga Europa, 
ficou em terceiro; Cristiano Ronaldo, campeão 
europeu pelo Real Madrid ficou no segundo pos-
to. Luka Modric foi coroado como o grande ven-
cedor.
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