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Mário soAres foi uM
lutAdor PelA deMocrAciA

Mário Soares é uma das grandes figuras da história portugue-
sa do século XX, com uma cultura de abertura ao diferente 

e ao novo, que é reconhecido e importa agora saudá-lo. Ele foi o 
exemplo do cidadão, do político lutador, patriota, republicano e 
europeu. Foi decretado luto nacional nos dias 9, 10 e 11 de Janeiro 
e teve um funeral com honras de Estado. A República portuguesa 
é devedora da sua longa e incondicional dedicação à causa pública.
A influência que teve na centralização política em Portugal, traduziu-

-se na filosofia do idealismo do direito na época dos costumes popula-
res e com medo das teorias da revolução do 25 de Abril e na decompo-
sição que existia em todas as classes sociais.
Hoje o resultado da atividade economica e social em Portugal do -eu- 

representa uma das variedades do voluntarista. Tomando como ponto 
de partida a ideia do -eu- enquanto atividade, Mário Soares procurou 
encontrar um vínculo entre a razão teórica e a prática e assim constrói 
a sua ética e a sua teoria relativa ao Estado, aceitando o facto de que a 
própria personalidade é um produto da sua vida social.
A longo dos anos, foi enchendo de observações e reflexões cader-

nos íntimos que se foram somando e hoje estão inéditos, no seu 
espólio. Um dia se verá o que o seu diário diz de uma vida tão longa 
e tão rica.

2017 é uM Mito urbAno

Os habitantes da Terra se 
embriagaram com o vinho 
da fornicação”, diz a Bíblia 
– e, no entanto, todos os 
dias, nas melhores garra-

feiras, garantem-me que ainda não chegou 
nada.
Diz-se que, numa das primeiras exibições dos 

filmes dos irmãos Lumière, os espectadores fu-
giram da sala em pânico, temendo que o com-
boio que viam a aproximar-se na pantalha os 
abalroasse. Hoje, talvez as plateias precisem 
de instruções para perceber o oposto: que o 
mundo não é como parece no cinema. No iní-
cio do século XX, as pessoas pensavam que 
as coisas dos filmes eram tão reais como as 
da vida; no início do século XXI, pensam que 
as coisas da vida real são a fingir, como nos 
filmes. Talvez isso explique que o mundo pa-

reça ultimamente um mito urbano. Se calhar, 
fomos tomando decisões com a disposição de 
quem pensa que a vida se pode rebobinar. Que 
Trump e Putin presidam aos EUA e à Rússia é 
tão plausível como a carta do príncipe da Nigé-
ria que precisa da nossa ajuda para uma ope-
ração financeira que nos vai render milhões. Há 
uma sensação de fim do mundo que, sincera-
mente, me deixa um pouco desiludido. Pensei 
que fosse melhor. Esperava uma onda de liber-
tinagem bastante intensa que, afinal, não se 
verifica. Se é para esta pasmaceira, não vale 
a pena o mundo acabar. O livro do Apocalipse 
não ajuda a compreender o momento, na medi-
da em que fala do aparecimento de uma besta 
e eu vejo várias, e refere a existência de uma 
grande prostituta da Babilónia que, com pena 
minha, não apareceu. “Os habitantes da Terra 
se embriagaram com o vinho da fornicação”, 
diz a Bíblia – e, no entanto, todos os dias, nas 
melhores garrafeiras, garantem-me que ainda 
não chegou nada.

Não parece haver dúvidas de que o mundo 
se aproxima do fim. Portugal foi campeão da 
Europa de futebol. Morreram George Michael, 
Fidel Castro, Leonard Cohen, Prince, Gene 
Wilder, Muhammad Ali, David Bowie, Shimon 
Peres e Zsa Zsa Gabor – que eu pensava que 
já tinha morrido há anos, pelo que acolhi a no-
tícia do seu passamento com a tristeza que se 
deve a um defunto, mas ao mesmo tempo com 
a alegria de constatar que ela teve uma vida 
mais longa do que eu imaginava. O falecimento 
de todas estas estrelas mundiais parece ser o 
equivalente à classe executiva do fim do mun-
do: primeiro vão os VIP e as pessoas normais 
seguem pouco depois, todas ao molho, em tu-
rística. As adegas que se apressem a lançar o 
vinho da fornicação, porque já não temos muito 
tempo e eu quero degustar isso.
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AgendA comunitáriA

PriMeiro JAntAr do orientAl
O Clube Oriental celebra o seu primeiro jantar do inver-
no dia 21 de fevereiro 2017 pelas 19h com a música 
do DJ Lucky. A ementa desta noite é com uma entrada, 
sopa, salada, prato principal lombo de porco no forno, 
sobremesa e café. Dia dos namorados, “saint-valentin”, 
sábado, dia 11 de fevereiro pelas 19h ementa com uma 
entrada, sopa, salada, prato principal perna de borrego 
no forno à moda do chef Silva, sobremesa e café. A ani-
mação desta noite é Jeff Gouveia. Esperamos por vós. 
Para mais informações: 514-342-4373.

festA do chichArro nA fPM
A Filarmónica Portuguesa de Montreal organiza a sua 
festa do Chicharro sábado 28 de janeiro pelas 19h. A 
festa será animada pelo DJ Beatz, Brian. A ementa será 
chicharros, batata cozida, inhames, molho de vilão e ce-
bolada, sobremesa e café, o preço é de 25 chicharros. 
Para mais informações: Wilson 514-826-2291; Sandra 
514-758-9651.

cArlos ferreirA nA AssociAção
PortuguesA do cAnAdá

antes de mais quero desejar 
a cada leitor um excelente 

2017 com muito saúde, alegria 
e paz e que este ano seja me-

lhor que o anterior. Para quem não sabe, con-
to-vos que faço há ano e meio parte da direção 
da  APC. 
Fechamos o ano em que celebramos sessenta 

anos de existência com  um belíssima festa de  fim 

de ano como é hábito com casa cheia. Não tive-
mos tempo para descansar porque a APC voltou  
à ação no passado domingo para receber o Gru-
po Ferreira, propriedade do  empresário Carlos 
Ferreira. Nativo de  Estarreja (distrito de Aveiro), 
este restaurador de sucesso dono do Restaurante 
Ferreira, do Café Vasco da Gama, da Taberna Por-
tuguesa F e do Campo esteve rodeado dos seus 
cerca de 150 empregados e colaboradores  num 
fabuloso  convívio de entrada ao ano novo. 
Quer saber o que esteve na mesa deste “gour-

met”? Além das carnes, aves e mariscos houve 
o tradicional bacalhau com natas e feijoada de   
bacalhau, delícias confecionadas por Conceição 
Correia (amiga do Carlos e Presidente da Asso-
ciação Portuguesa do Canadá); leitão à bairrada 
e “boeuf bourguignon” um guisado de carne de 
vaca que é um clássico da gastronomia francesa. 
Ambas as iguarias foram preparadas por José Fer-
nandes (tesoureiro da APC e funcionário do Res-
taurante Ferreira). A refeição acabou com uma 
mesa de doces sortidos e salpicados por caramelo, 
pipocas e chocolate. E o que é que bebeu Carlos 
Ferreira? Vinho branco F da região do Douro da 

sua própria produção, foi o elixir escolhido por 
ele para acompanhar os muitos e variados pitéus. 
Quem não queria branco tinha tinto e rosé tam-
bém da sua produção privada. Homem pequeno 
no tamanho mas gigante  na visão empreendedo-
ra, Carlos Ferreira é um verdadeiro patriarca, pois 
tem como colaboradores toda a sua família. Quem  
acompanhou este homem de paladar refinado 
nessa noite de alegria foram  suas filhas: Sandra, 
Cláudia e Cíntia; os irmãos: Olívia, Maria, Geor-
ge, Tino e Júlio e o sobrinho Paulo.
Recomendo que façam como o Carlos Ferrei-

ra e passem este ano pela Associação Portugue-
sa do Canadá à sexta-feira para comer um bom 
repasto confecionado pela nossa chefe e pre-
sidente mas não esqueçam de reservar antes. 
Faço uma última recomendação: mimem-se 
um pouco e dêem prazer às papilas gustativas 
descobrindo os bons restaurantes portugueses 
que  temos em Montreal. 

elizabeth carreiro MartinS
Ecmartins@avozdeportugal.com

festA do cArnAVAl
A comissão de festas de São Pedro organiza sábado dia 
11 de fevereiro 19h festa do Carnaval na Associação por-
tuguesa de Ste-Thérèse com jantar/dançante com a par-
ticipação do Dj Tony Resendes. 25 Carnaval sócios 30 
n/ sócio. Para mais informações contactar a Associação 
450-435-0301, Humberto Soares 514-826-0851, Andrea 
Vieira 450-543-1618, Pedro Cabral 514-816-1026.

sExta-fEira, Dia 13 DE janEirO 2017
sOpa, bacalhau À apc Ou

bitOquE, sObrEMEsa
Reserve o seu lugar: APC: 514 844-2269;

J. Fernandes 514 501-1278; 
C. Rosário 514 255-4849

aSSociação 
portugueSa
do canadá
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4ª-fEira 11 DE janEirO                   
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Irmã Laurinda Faria
 Filhos da Nação
5:34 Portugal 3.0
6:26 Central Parque
7:13 Zig Zag
7:29 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Zig Zag
9:44 Acesso à Justiça
 Sociedade Civil
10:49 A Praça
12:12 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:08 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:02 Palavra aos Diretores
16:36 The Big Picture
17:21 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:33 Palavra aos Diretores
21:05 Eduardo Barroso
 Grande Entrevista
22:00 Notícias do Atlântico
23:01 O Sábio
23:44 Quito (Equador)
 Portugueses pelo Mundo
0:30 Literatura Aqui
1:00 A Essência
1:16 Hora dos Portugueses

5ª-fEira 12 DE janEirO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Palavra aos Diretores
5:30 Grande Entrevista
6:28 Janela Indiscreta

6:58 Zig Zag
7:28 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:07 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Príncipes do Nada
16:30 The Big Picture
17:30 Agora Nós
19:00 24 Horas
20:00 Manchetes 3
20:30 Sim, Chef
21:45 Fatura da Sorte
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 O Sábio
23:45 Grande Área

6ª-fEira 13 DE janEirO                
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Inesquecível
6:30 Grande Área
7:00 Zig Zag
7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:12 Sociedade Civil
10:15 A Praça
12:15 A Minha Mãe Cozinha
Melhor Que a Tua - Diários
13:00 Portugal em Direto
14:00 O Preço Certo
14:59 Telejornal
16:00 Sexta às 9
16:45 The Big Picture
17:00 Agora Nós
19:00 24 Horas

sAber ViVer PArA uM futuro Melhor

alguém escreveu esta frase; “E se o futuro 
melhor, for só amor e uma cabana? Sem 

piscina ou garagem ou qualquer outro con-
forto? Há quem defenda que um modelo eco-
nómico sustentável que não esteja baseado no 
consumismo seria muito mais benéfico para o 
bem-estar da humanidade. Vamos tentar com-
preender…
Imaginemos que a casa dos nossos sonhos não 

tem de ter uma piscina ou uma garagem cheia de 
carros topo de gama. Imagine que apenas lhe bas-
tava “o amor e uma cabana para viver,” e que a sua 
filosofia de vida não passava por ter mais dinheiro 
para poder comprar cada vez mais produtos ou ex-
periências. Ou seja, que o seu conceito de prospe-
ridade não estava “baseado no consumismo e no 
consumo de bens e serviços e de tecnologias evo-
luídas”. Esta será a ideia principal que Filipe Duar-
te dos Santos, professor da Faculdade de Ciências 
de Lisboa e coordenador do doutoramento  em Al-
terações climáticas e políticas de Desenvolvimento 
Sustentável. E acrescenta: “A lógica passa por não 
estarmos sempre a imaginar que o futuro é aque-
le que nos permite ter mais bens de consumo. É 
percebermos que o mundo todo não pode ter uma 
casa, dois ou três carros e mais um ou dois bar-
cos”. Outros dirão: “E porque não? “Porque não é 
sustentável, nem de forma ambiental nem de for-
ma económica. Porque se hoje não há dinheiro que 
chegue no mundo para que todos possam ter a casa 
de sonho ou o carro topo de gama, daqui a trinta 
anos haverá muito menos. “Não é previsível nem 
possível que os nove mil milhões de pessoas que 
vão constituir a humanidade em 2050 tenham algo 

parecido com isso”, comentou o professor.
E adiantou: “O atual modelo económico – que é 

baseado no crescimento do produto interno bruto 
(PIB), no consumo e na criação de riqueza – não vai 
funcionar muito mais tempo. A população mundial 
continua a crescer e há cada vez mais pessoas com 
expectativas muito grandes, que o próprio sistema 
gerou – como a expectativa de que o futuro será 
sempre melhor do que o passado ou a expectativa 
de ter sempre mais”. Menciona também a atual de-
sigualdade do sistema financeiro: “Só 20% da po-
pulação mundial tem um nível de vida médio com-
parado ao de Portugal. 80% vivem em condições 
muito piores e, dentro dos 20%, há 1% que é cada 
vez mais rico e move quantidades de dinheiro que 
não estão sequer na economia real, está numa ati-
vidade que é de natureza especulativa, é um jogo”.
O professor, diz ainda, que é preciso encontrar 

novas formas de prosperidade. E dá-nos um outro 
exemplo: “Neste momento, a Europa não consegue 
crescer nem a 2% nem a 3% e há países a cres-
cer muito menos do que isso. Pior, se o atual mo-
delo de crescimento económico não é sustentável 
em termos financeiros também não o é em termos 
ambientais, 80% das pessoas têm consciência dos 
problemas mas o ambiente não é uma prioridade 
e alega, “a prioridade é o tal paradigma do consu-
mismo e de uma vida melhor. Além disso, como 
têm menos dinheiro não procuram produtos mais 
ecológicos, normalmente mais caros. E depois, são 
ainda os produtos mais poluentes como a depen-
dência de 80% no consumo do petróleo e do carvão 
em vez das energias renováveis”. 
E o professor conclui: “A lógica é percebermos 

que o mundo todo não pode ter uma casa, dois 
ou três carros e mais um ou dois barcos”.

DRA. MARiA DA ConCEição BRASil

os lAres de idosos, horror e Medo?
“…e o senhor Pereira fez chichi na cama.” Estava 

num Lar de idosos e incapazes. Segundo os folhetos 
que à sua moradia chegaram, pelas mãos dos filhos 
“atentos ao bem-estar do pai”, era a melhor casa 
para se viver a 3ª e 4ª idade. O senhor Pereira, ban-
cário de profissão, ficara viúvo havia um ano. Vive-
ra com a sua única mulher precisamente 50 anos e 
três dias. Das horas restantes não se recordava. Mas 
havia horas restantes, porque as há sempre. Mesmo 
depois da morte. “…naquele dia teve medo. Tinha 
feito chichi na cama”. E um adulto não tem esse 
direito. O senhor Pereira – desculpe repetir o nome, 
mas dá mais jeito – teve dois filhos. O Guilherme e 
a Guida. O casal, ainda com a juventude no corpo 
e no coração, achara interessante dar nomes inicia-
dos pela mesma letra do alfabeto aos seus rebentos. 
Quando crianças viveram rodeadas de cuidados e 
afeto. Cresceram, estudaram, foram iguais aos jo-
vens da época, com os seus excessos que preocu-
pavam os pais, mas lá progrediram na vida até que 
a mesma os levou para os seus próprios caminhos. 
O casal viu-se sozinho e em harmonia na sua casa 
da rua das Flores, nº 12, que tinham construído e 
amado como testemunho de uma vida de trabalho 
e poupança. Eram novos. A vida é generosa com os 
que têm saúde e conseguiram comprometer-se no 
amor para sempre. Arrufos? Sim, com certeza. Mas 
superados num abraço, num aconchego da manta 
que os aquecia nos dias frios, num chá feito por um 
deles para aliviar uma indisposição pontual.
“…o senhor Pereira, naquela noite fatídica, fez 

chichi na cama.” Sentiu, então, que era um velho 
sem préstimo. “…acendeu a luz e começou a tirar 
o pijama limpando-se com os lençóis e chorando.” 

A viuvez para quem amou muito é um estado de 
quase morte. Quando Deus disse: “O homem dei-
xará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e os 
dois serão uma só carne” ensinava aos homens (e 
mulheres) de todos os tempos que a união total, de 
corpo e alma, é o que há de mais parecido ao des-
lumbramento da visão da Luz que Dele vem. En-
tão, o senhor Pereira perdeu a sua companheira de 
vida. Uma parte dele morreu. A outra ficou alerta. E 
agora? Os filhos raramente são de confiança quan-
do um dos progenitores fica só. Aguardou. Logo 
que os primeiros e longos dias passaram, saiu à rua. 
Vestia calça cinzenta e casaco azul-escuro, gravata 
preta e andava com passo inseguro pela primeira 
vez. Não ousou entrar no café onde tinha por hábi-
to passar depois do almoço “no tempo da mulher”. 
Era uma frase (esta de “no tempo da mulher”) que 
os familiares e filhos andavam agora a usar para se 
referirem à sua solidão. Regressou a casa ao fim de 
uns escassos 5 minutos. Assim continuou durante 
um ano. Saía, voltava. A vontade de ir à rua foi de-
saparecendo. Os filhos apareciam, davam-lhe umas 
palmadinhas no ombro, partiam. Um dia chegaram 
armados. Vinham com folhetos deslumbrantes de 
residências para “tropeços” e uma imobiliária que 
se preparava para fazer um “bom negócio, muito 
vantajoso” com a casa de moradia do senhor Perei-
ra. – Sabe, pai, vai ter uma vida maravilhosa, com 
companhia e acompanhamento médico. – Mas, eu 
não estou doente! 
Há vontades que esmorecem. Há forças malignas 

que vencem. “…o senhor Pereira enrolara o pija-
ma sujo nos lençóis sujos e, com as mãos sujas, 
escapuliu-se corredor fora…”
Nota: Este texto tem citações do livro de Valter 

Hugo Mãe “a máquina de fazer espanhóis”.

auguSto Machado

Açores
Neste cantinho adorado o povo vive encantado

Toda a gente se conhece
Trabalha-se com grande ardor desde manhã ao sol pôr

E de Deus ninguém se esquece
Há um alheio murmurar que são as ondas do mar

A tocar em sinfonia
E o povo canta contente expandindo alegremente

Seus sonetos de alegria
Nestas Ilhas deslumbrantes

À noite os rouxinóis cantam em serenata
De mãos dadas vêem-se passar namorados à beira-mar

Fitando as águas de prata
Nestas paragens distantes

Que refletem grandes valores
Participam os emigrantes com a sua pequena pedra 

Para embelezar este pequeno paraíso chamado Açores
Para aqueles que não conhecem

Estas ilhas rodeadas pelo majestoso mar profundo
Saibam que para mim elas são, e, permanecem 

Uma das sete maravilhas do mundo
Tão longe eu fui encontrar em algures no meio do mar

Este paraíso sensacional
Nestas ilhas de magia, nunca pensei sentir um dia esta 

tão grande vaidade
em saber na realidade que ali, é bem Portugal.

José da Conceição

PoemA dA semAnA

errAtA

No artigo do nosso colaborador Manuel Neves intitula-
do “Uma Grandiosa Passagem de Ano na Santa Cruz” 
na última edição do jornal A Voz de Portugal. Não foi a 
comissão de festa que organizou a passagem de ano, 
mas  a direção administrativa da Missão Santa Cruz, mil 
desculpas para o engano
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Vinte cinco Anos dePois do
cAntAres e bAilAres dA cAsA
dos Açores do QuebeQue

há vinte cinco anos onde 
eu fazia parte, mais o 

josé cordeiro e tony Melo 
em colaboração com a Casa 
dos Açores do Quebeque 

(CAQ), formámos um grupo Folclórico, que 
infelizmente já não existe. Mas muitos dos 
membros ainda recordam com nostalgia 
este grupo, e, que pela primeira vez atuou 
numa festa da Associação de Hochelaga, em 
que o presidente era o Sr. Antero Branco.

Antes deste dia houve muitos trabalhos feitos 
por várias pessoas, nomeadamente o José Cor-
deiro que fez de uma mão cheia de crianças 
uns e umas asseadíssimos dançarinos.

Manuel António Pereira, António Tavares, 
Norberto Aguiar e outros membros da dire-
ção da CAQ também foram desde o início 
uma ajuda apreciada. Hoje, gostaria de ver se 
é possível de nos encontramos de novo, toda 

esta gente que de uma maneira ou de outra fi-
zeram com que “CANTARES e BAILARES 
da CASA DOS AÇORES DO QUEBEQUE 
actuasse em várias festas e convívios no Que-
beque e nos Estados-Unidos. Por isso mesmo 
é que gostaria de reunir o máximo de membros 
do rancho que muitos na altura eram crianças 
e hoje jovens adultos p’ra nós reunirmos no 
restaurante Estrela do Oceano num 5 à 7, data 
a fixar p’ra recordar e ver o que foi feito de 
nós através destes 25 anos. Claro que os mem-
bros da CAQ também são bem-vindos a este 
convívio. 
Este Rancho chegou a ser considerado um dos 

melhores aqui em Montreal. Por favor vamos 
todos fazer com que este encontro seja um su-
cesso. Ò Antero Branco por favor AJUUUDA, 
mais uma vez, este EX-RANCHO.

P.S. Podem e devem trazer os seus instru-
mentos p’ra bailar o Pezinho da Vila e um 
Bailo Furado. Um evento foi criado pela Do-
rothy Medeiros no Facebook, inscrevem-se.

Foto dA semAnA

jOrgE cOsta, Ex jOgaDOr DO pOrtO E Da 
sElEÇÃO pOrtuguEsa, na casa MinhOta.

joSé de SouSa
jsousa@avozdeportugal.com

FestA de nAtAl

festA de nAtAl do gruPo
reViVer dA cAsA dos Açores
Os coodenadores e responsáveis pelo Grupo do 
Reviver Laura Cordeiro, Filomena Faria, Ma-
nuel António Pereira. Fotos de Francisca Reis
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PrinciPAis AconteciMentos
Que MArcArAM o Mundo eM 2016

a vitória do 
d o n a l d 

Trump nos Es-
t a d o s - U n i d o s , 

a nossa vitória de Portugal no 
Euro 2016, ao mártir na cidade 
Aleppo em Síria, destituição de 
Dilma Rousseff e a morte de Fi-
del Castro. 
- Arábia Saudita rompe relações 

diplomáticas com o Irão. 

- Morre: David Bowie, Nicolau 
Breyner, Prince, Leonard Cohen, 
Fidel Castro, Shimon Peres, Geor-
ge  Michael, José Pracana.
- O Comediante Jimmy Morales 

assume a Presidência da Guatemala.
- Em Taiwan a opositora Isai Ing-

-wen se torna-se a primeira mulher 
Presidente da ilha.
- O Papa Francisco reune-se em 

Cuba com a principal figura do 
mundo Ortodoxo.

- União Europeia e a Turquia con-
cluem um acordo polémico para 
deter o fluxo de migrantes na Eu-
ropa, através das ilhas gregas no 
mar Egeu.
- Barack Obama foi o primeiro 

Presidente americano em exercício 
a pisar em solo cubano desde a Re-
volução em 1959.
- O Vaticano: canonização da Ma-

dre Teresa de Calcutá.
- Haiti: o grande Furacão Mathew 

deixou mais de 540 mortos.
- Iémen: Bombardeamentos dirigi-

dos pela Arabia Saudita deixa 140  
mortos.
- Marcelo Rebelo de Sousa vence 

as eleições em Portugal.
- António Guterres foi nomeado 

Secretário Geral da ONU.
- Primeira WebSummit em Lis-

boa.
- Bob Dylan recebe o Nóbel de 

Literatura.
- O Presidente Juan Manuel San-

tos ganha o Premio Nobel da Paz 

de 2016
- Atentados: Bélgica no aeroporto 

e no Metro, Iraque em Bagdad 300 
mortos, Franca em Nice 86 mortos, 
Orlando 49 mortos, 

- Reino Unido: saída dos Britâni-
cos da União Europeia.
- Itália: o sismo no centro da Itália 

deixou 300 mortos.
- Brasil - A Presidente Dilma 

Rouseff, escandalos, corrupção, o 
“GOLPE” que custou a presidên-
cia, os jogos Olímpicos no Brasil.
- Venezuela: dinheiro é só “pa-

pel”. 
-Panamá Papers, a evasão fiscal a 

vir ao cimo.
- Encontro EUA e Japão: o presi-

FRAnCiSCA REiS
freis@avozdeportugal.com
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dente Japonês Shinzo Abe faz his-
tória quando visitou o Memorial 
USS Arizona construído em 1970 
em memória das vítimas do ataque 
em Pearl Harbor há 75 anos. Os 
dois lideres quiseram enviar uma 
mensagem ao   mundo. Aliança en-
tre os dois países.
- China: inaugurou-se a ponte 

mais alta do Mundo, erguida 565 
metros acima no Rio Nizhu e que 
liga a província de Yunnan.
- 16 de Dezembro: a Casa Branca 

acusa o presidente Russo Vladmir 
Putin de estar por trás dos ataques 
informativos que interferiram nas 
eleições americanas.
- 29 de Dezembro: O Presidente 

Russo Vladimir Putin anuncia a 
assinatura de um acordo de cessar-
-fogo entre os rebeldes armados e o 

governo Sírio.
- 29 de Dezembro: Barack Obama 

anuncia sanções contra a Rússia 
por suposta ingerência nas eleições 
dos Estados-Unidos mediante  ata-
ques informáticos.
Os Temas Internacionais mais fa-

lados de 2016:  Eleições nos Esta-
dos Unidos, a Guerra Civil na Sí-
ria, Refugiados da Rússia.
Nos últimos anos a Rússia vem 

ampliando sua influência e a capa-

cidade de interferir nos principais 
temas da Agenda Internacional.  
Desde 2015 o Presidente Vladimir 

Putin passou a se envolver cada 
vez mais diretamente no Médio 
Oriente, especialmente na guerra 
da Síria e no combate ao Estado 
Islâmico.

O Ano 2016 foi um ano de con-
flitos, os conflitos são enormes na 

Síria, os países que lá estão insta-
lados cada um com os seus grandes 
interessos particulares nas zonas de 
petróleo e o sofrimento das pessoas 
da Síria continua cada vez pior.
Um século depois o ano 1917, um 

ano também de grandes conflitos, 
aconteceu muitas coisas neste ano. 
O ano da Revolução de outubro “A 
Revolução Comunista na Rússia”. 
O ano que os Estados Unidos en-
traram na Primeira Guerra Mundial 
no mês de Dezembro 1917. Em 
Fevereiro 1917 a grande queda da 
Monarquia. A Grande Greve Geral 
em julho de 1917. A Paralisação 
Geral da indústria e do comércio 
do Brasil. O Ano das aparições de 

Fátima. Um século depois Portugal 
Campeão da Europa.
Os Estados Unidos prepara o ter-

reno de mentiras e manipulações 
ainda não aprenderam com Iraque,  
repitindo a história do Iraque. Mas 
desta vez será que a Rússia não vai 
reagir?
O ano 2016 foi um ano muito bom 

para os ricos. Os ricos cada vez mais 
ricos. O Bill Gates continua a ser o 
homem mais rico do mundo.Espe-
ramos que este ano 2017 seja mui-
to melhor que o ano 2016, menos 
conflitos ou pelo menos resolver o 
grande conflito com a Síria. Aniver-
sários importantes que marcaram a 
nossa Comunidade em Montreal:
- 60 anos da APC
- 55 anos do jornal A Voz de Por-

tugal
- 50 anos das Grandes Festas do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres
- 50 anos do Club de Portugal
- 42 anos da Radio Centre-Ville 

de Montreal
- 30 anos de Carreira de Jordelina 

Benfeito
- 30 anos de Carreira de Joe Puga
Votos de um bom 2017; o re-

conhecimento que somos uma 
comunidade e unidos podemos 
ser mais forte, que a paz chegue 
para todos, especialmente aos 
que ainda nao encontraram a 
boa vontade de tratar as pessoas 
com respeito.
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Mário soAres, Político MArcAnte

Mário Soares 
faleceu este 

sábado, 7 de Ja-
neiro, no Hospital 
da Cruz Verme-

lha onde estava internado desde 13 
de Dezembro passado. Com a ida-
de de 92 anos, um gigante da políti-
ca portuguesa das últimas décadas 
deixa um legado invejável de inter-
venção política.
Amado por uns, odiado por outros, 

respeitado por muitos, o seu percurso 
ficaria ligado à instauração dum sis-
tema político pluralista com ampla 
liberdade individual, baseado sobre 
a ideologia democrata, republicana e 
socialista. Se formos intelectualmen-
te honestos temos que aceitar que to-
dos os homens, na sua inerente fali-
bilidade, cometem acertos e enganos 
ao longo da sua vida; os políticos não 
fogem à regra e existem exemplos ao 
longo de toda a História e em todos 
os cantos do mundo. E naturalmente 
Mário Soares não foge à regra: en-
contraremos num grupo de pessoas 
aqueles que o idolatram, aqueles que 
lhe são simpáticos, aqueles que não 
simpatizam, aqueles que o odeiam e 
aqueles que lhe são indiferentes. Má-
rio Soares é o tipo de político cuja 
intervenção ao longo das várias déca-
das originará vários aspetos pelo qual 
poderá ser recordado, e consoante 

esses aspetos, poderá ser recordado 
com saudade por uns, com desprezo 
por outros. A História provavelmente 
também o recordará da mesma forma.
Se uns recordam o libertador do an-

terior regime, outros recordam o me-
nosprezo e o esquecimento a que fo-
ram votados milhares de portugueses 
nas ex-colónias do ultramar aquando 
da desastrosa descolonização. Outros 
recordam o político intenso, caloroso 
defensor dos seus ideais, enquanto 
outros recordam o político arguto, im-
placável e por vezes ácido para com 
os seus adversários. Durante o seu 
percurso político oscilou entre um so-
cialismo mais à direita, outras vezes 
um socialismo mais à esquerda; umas 
vezes mais conciliador, outras vezes 
mais divisivo, mas sempre com uma 
vontade e um otimismo inquebrantá-
veis, talvez a marca que deveríamos 
mais admirar a par com a sua paixão 
pela liberdade.
Não foi um político tecnicista, e o 

desconhecimento dos pormenores de 
dossiers governamentais era por ve-
zes saliente, contudo tinha uma visão 
de conjunto, uma perceção de obje-
tivo geral que poucos tinham e que 
hoje se revela em total decadência 
pela deriva que assola Portugal. Foi 
capaz de reconhecer que a economia 
tinha um papel fundamental na con-
solidação da paz social, com a abertu-
ra a empreendedores para dinamiza-
ção do tecido empresarial. A chamada 

do FMI e consequente políticas aus-
teras seriam necessárias para estancar 
a sangria financeira. Mas Mário Soa-
res também foi o politico partidário, 
várias vezes pelos piores motivos. O 
seu orgulho partidário toldou-lhe por 
vezes a sua visão e interpretação da 
realidade, notório também nos últi-
mos anos por algumas posições que 
tomou. No entanto não podemos ig-
norar que Portugal lhe deve dois pon-
tos fundamentais: a fuga a uma queda 
num regime autoritário de esquerda 
no pós 25 de Abril, ou seja, de direção 
contrária àquele que existia mas com 
contornos semelhantes na limitação 
das liberdades individuais; e a abertu-
ra ao exterior, em particular na adesão 
de Portugal à então CEE, atualmente 
Comunidade Europeia. Este último 
aspeto serviria para selar um caminho 
de liberdade, evitar qualquer regresso 
do autoritarismo que ainda marca-
va (e ainda marcará) forças políticas 
portuguesas.
Convido o amigo leitor a passar em 

revista, que peca por resumida, de 
uma vida repleta de acontecimentos.
1924 - nasce a 7 de Dezembro em 

Lisboa, na antiga freguesia de Cora-
ção de Jesus, atualmente integrada 
na freguesia de Santo António; filho 
de João Lopes Soares, ex-sacerdote, 
professor e pedagogo, fundador do 
Colégio Moderno ainda existente em 
Lisboa; e filho de Elisa Nobre Baptis-
ta, professora primária originária de 
Santarém.
1943 - adere ao Movimento Nacio-

nal de Unidade Antifascista (MU-
NAF), estrutura ligada ao Partido co-
munista Português (PCP).
1946 - integra a comissão central do 

Movimento de Unidade Democrática 
(MUD).
1949 - na prisão, a 22 de Fevereiro 

casa por procuração com Maria Bar-
roso, atriz portuguesa.
1949 - secretário da comissão cen-

tral da candidatura do general Norton 
de Matos à Presidência da República.
1951 - licenciatura em Ciências His-

torico-Filosóficas pela Universidade 
de Lisboa.
1955 - funda a Resistência Republi-

cana e Socialista após afastamento do 
PCP.
1956 - integra o Directório Demo-

crato-Social, a convite de Armando 
Adão e Silva, em representação da 
Resistência Republicana e Socialista.
1957 - licenciatura em Direito pela 

Faculdade de Direito em Lisboa.
1958 - membro da comissão da can-

didatura do general Humberto Delga-
do à Presidência da República
1961 - redator e signatário do Pro-

grama para a Democratização da Re-
pública.
1965 - candidato a deputado na as-

sembleia do Estado Novo pelo Movi-
mento Democrático Português / Co-
missão Democrática Eleitoral (CDE).
1968 - deportado sem julgamento 

para a ilha de São Tomé.
1969 - candidato a deputado na as-

sembleia do Estado Novo pela Co-
missão Eleitoral de Unidade Demo-
crática (CEUD).
1970 - exílio em França, permitido 

pelo governo de Marcelo Caetano.
1974 - regressa a Portugal a 28 de 

Abril, três dias após a Revolução do 
25 de Abril.
1974/1975 - Ministro dos Negócios 

Estrangeiros, com papel de negocia-
dor na descolonização.
1976/1977 - Primeiro Ministro do I 

Governo Institucional.
1978 - Primeiro Ministro do II Go-

verno Institucional.
1983/1985 - Primeiro Ministro do 

IX Governo Institucional.
1985 - Assinatura da adesão de Por-

tugal à então Comunidade Económi-
ca Europeia (CEE).
1986 / 1996 - Presidente da Repúbli-

ca, dois mandatos consecutivos.
1991 - fundador da Fundação Mário 

Soares.
1999 - cabeça de lista às europeias 

pelo PS, eleito para o parlamento eu-
ropeu mas falha na sua candidatura a 
presidente do Parlamento Europeu.
2006 - fica em 3º lugar na candida-

tura a um inédito 3º mandato a Pre-
sidente da República, então com 81 
anos de idade, atrás de Cavaco Silva 
que venceria com maioria, e de Ma-
nuel Alegre contra o qual concorreu 
por este encabeçar uma corrente de 
pensamento dentro do PS que na altu-
ra se antagonizava com José Socrates, 
Primeiro Ministro da altura.
Ao longo dos anos, e em especial 

depois de terminar o 2º mandato 
como Presidente, foi membro de 
várias instituições internacionais. 
Curiosamente, nunca atingiu a rele-
vância internacional que teve inter-
namente em Portugal, comparando 
com outras figuras com as quais ni-
tidamente não tinha tanta conside-
ração. O caso do fax de Macau, que 
na altura levaria à queda de Carlos 
Melancia, então governador de Ma-
cau e muito próximo de Mário Soa-
res; a ruptura com Rui Mateus; a 
falhada terceira candidatura à Presi-
dência contra Manuel Alegre e Ca-
vaco Silva; os diversos comentários 
a políticos internacionais e mesmo 
nacionais, demonstravam uma certa 
amargura nos últimos anos de inter-
venção mais pública. Assim como 
outros grandes líderes, a História 
terá ainda pormenores por revelar, 
por ventura a favor ou não da sua 
imagem de grande estadista.
no entanto não podemos negar 

que não fosse a sua intervenção 
a liberdade de Portugal estaria 
comprometida logo à partida da 
revolução, e provavelmente não 
teríamos a abertura de Portugal 
ao mundo e em especial à Europa 
como hoje temos.

jorge correia
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cAnAdá recordA PAPel de Mário soAres
no regresso dA deMocrAciA A PortugAl

o primeiro-ministro canadiano, Justin 
Trudeau, recordou hoje o papel de Má-

rio Soares, no “regresso da democracia a Por-
tugal”.
“Por mais de 50 anos, (Mário) Soares serviu 

incansavelmente o povo Português. Ele será 
recordado enquanto ativista e líder político, de-
sempenhou um papel central em fazer regressar 
a democracia a Portugal, e mais tarde como esta-
dista, tornando-se líder na Europa e no panorama 
mundial”, frisou Justin Trudeau, em comunica-
do.
O primeiro-ministro canadiano apresentou ain-

da condolências ao povo português, família Soa-

res, em seu nome, da sua esposa Sophie, e em 
nome dos canadianos”.
o seu legado como um dos obreiros do Por-

tugal moderno não será esquecido”, acrescen-
ta o chefe do governo liberal na mesma nota.

VeterAno AcusAdo de 
AtAQue nA flóridA Pode 
ser condenAdo à Morte

o veterano da Guerra no iraque acusado 
de matar cinco viajantes e ferir outros 

seis num aeroporto na Florida foi formalmen-
te acusado no sábado e pode ser condenado à 
morte.
Esteban Santiago, 26 anos, disse aos investigado-

res que planeou o ataque, comprando um bilhete de 
ida para o aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida, 
segundo uma fonte federal. As autoridades conti-
nuam a não saber a razão porque Esteban Santiago 
escolheu este alvo e não descartam a hipótese de 
terrorismo. Santiago foi acusado de um ato de vio-
lência num aeroporto internacional que resultou na 
morte -- que implica a pena máxima de execução”. 
As acusações de hoje representam a gravidade da 
situação e refletem o compromisso das autoridades 
federais, estatais e locais de continuarem a proteger 
a comunidade de aplicar a lei para proteger a comu-
nidade e aqueles que nos visitam”, disse o procura-
dor para a Florida Wifredo Ferrer. No decorrer de 
uma nova conferência de imprensa, as autoridades 
revelaram sábado que entrevistaram cerca de 175 
pessoas, incluindo um longo interrogatório a Este-
ban Santiago, um ex-soldado da Guarda Nacional 
no Alasca de 26 anos. O agente do FBI George Piro 
disse que Esteban Santiago falou com os investi-
gadores durante várias horas, após abrir fogo com 
uma arma semiautomática de nove milímetros que 
aparentemente foi legalmente verificada num voo 

proveniente do Alasca”. As indicações são de que 
ele veio para concretizar este horrível ataque”, disse 
Piro, acrescentando que a investigação não identifi-
cou o que terá provocado o ataque.”Prosseguimos 
todos os ângulos sobre o que o terá levado a reali-
zar este horrível ataque”, adiantou.
os voos foram retomados no aeroporto de Fort 

lauderdale após o ataque, embora o terminal 
onde ocorreu o tiroteio permaneça fechado.

coMunicado
Falecimento de S. Ex.ª  Dr. Mário Soares

O Consulado-Geral de Portugal em Montreal 
apresenta os seus cumprimentos à comunidade 
portuguesa residente na sua área de jurisdição e 
comunica, com profundo pesar, o falecimento, a 
7 de janeiro do corrente, de Mário Alberto No-
bre Lopes Soares, antigo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Primeiro-Ministro e Presidente da 
República Portuguesa.
O livro de condolências encontra-se aberto nes-

te Consulado-Geral, entre os dias 10 e 12 de Ja-
neiro, das 14h00 às 16h30.
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inFoRMAção
PARA QUEM lÊ.

reSultado
PARA QUEM AnUnCiA.

sr. KAndJi
Vidente MédiuM coMPetente

Muito sério no seu doMínio. retorno do seu AMAdo, 
AMor, ProbleMA fAMiliAis, sucesso sociAl, PAtriMónio 

e negócios, eMPresAriAl, 
exAMe e boM senso nos Jogos, desenfeitiçar. 

resultAdos efetiVos eM 3 diAs, 
discrição AssegurAdA.

tel.: 514.294.4309

inFoRMAção 
PARA QUEM lÊ.

reSultado para 
QUEM AnUnCiA.

Filarmónicas
filarMónica DivinO EspíritO santO
231, Fleury O, Montreal  T.:514.844.1774
filarMónica pOrtuguEsa DE MOntrEal
260, Rachel E., H2W 1R6  T.:514.982.0688

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

igrejas
MissÃO santa cruz T.:514.844.1011
MissÃO DE nª sª DE fátiMa T.:450.687.4035

pOrtuguEsa DE brOssarD T.:514.466.9187
pOrtuguEsa DE laval T.:450.681.0612
santa cruz / lusitana T.:514.844.1011

escolas

681 Jarry Est, Montreal
Tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
Tel.: 514.861.4562
Fax.: 514.878.4764

www.solmar-montreal.com

agÊncias
De Viagens

225 Gounod
Tel.: 514.385.1484
 Tel.: 514.385.3541

EDuínO Martins
Cel.: 514.862.2319
brunO cOsta

Cel.: 514.885.4724
Danny pEna

Cel.: 514.688.4576
pEDrO alvEs

Cel.: 514.898.1152
www.memoria.ca

MErcEaria sá E filhOs
4701 St-Urbain

Tel.: 514.842.3373

granitE
lacrOix inc.
Construção de monumentos
1735 des Laurentides  

450.669.7467
www.granitelacroix.com

4242 St-Laurent, #203
Tel.: 514.843.5626

4057 Boul. St-Laurent
Tel.: 514.987.7666

4270 St-Laurent #200
Tel.: 514.985.2411

5938 st-hubert (Rosemont) 
Mtl, QC, H2S 2L7
Tel.: 514.272.9797

a MErcEaria Das 
faMílias pOrtuguEsas
4031 De Bullion, Mtl, Qc

t.: 514-849-3808

jOEM cOntabilistas
4242 Boul. St-Laurent 

Escritório 201
Tel.: 514.842.2443

Tony Tel.: 514.593.6649
Cel.: 514.668.0656

gilbErtO
Renovações

ligeiras
Cimento, cerâmi-
ca, e muito mais
t.: 514.668.6281

8351, Boul. St-Michel
Tel.: 514.376.4124

969,rua Rachel E.
Montreal, Québec, 

www.mapoulemouillee.ca
514.522.5175

1292 rua Jarry
Tel.: 514.721.5665

prODutOs DO Mar
Miguel: 514-835-8405

Fernando: 514-944-5102
info@beiranova.ca

contabilista

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

www.acaixa.ca

serViços 
Financeiros

4270 St-Laurent
Tel.: 514.499.1624 #209

Dentista

eletriciDaDe

agÊncias
Funerárias

mercearias

monumentos

notários

PaDaria

renoVações

4245 Boul. St-laurent Tel.: 514.281.0702

antóniO rODriguEs
Cel.: 514.918.1848
natália sOusa
Cel.: 514.918.1841

Tel. Geral: 514.727.2847
www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- doença grave
- invalidez

- vida
assure-toi.ca

Plano Poupança
- Reforma

Paulo F. Gonçalvesrestaurantes

imPortaDores

serViços consulares
EMbaixaDa DE
pOrtugal EM Otava
645 Island Drive, Ottawa
t.: 1 613 7290883 f.: 1 613 729 4236 
embportugal@ottawa.dgaccp.pt

2ª: 8:30 - 17:00; 3ª a 5ª: 8:30 - 16:00; 6ª: 9:00 - 13:00.
cOns. gEral DE pOrtugal EM MOntrEal
2020, boul. Robert-Bourassa, # 2425
t.: 514.499.0359 | f.: 514.499.0366
hOráriO DE atEnDiMEntO: 2ª, 3ª e 5ª: das 9h00 às 
15h30; 4ª, das 9h00 às 17h00; 6ª das 8h30 às 13h00

assOciaÇÃO DOs pais
333 de Castelneau, Montreal T.:514.495.3284
ass. MulhEr pOrt. DO canaDá T.:514.983-7837
ass. pOrtuguEsa n.s.f. DE laval   
1815 Favreau, Laval,  T.:450.681.0612
ass. pOrtuguEsa DO canaDá
4170 St-Urbain, Montreal T.:514.844.2269
ass. pOrtuguEsa DO EspíritO santO
6024 Hochelaga, Montreal T.:514.251.9791
ass. pOrtuguEsa DE lasallE
2136A Pigeon, Montreal T.:514.366.6305
ass. pOrtuguEsa DE stE-thérèsE
103B Turgeon, Ste-Thérèse T.:514.435.0301
ass. Da tErra quEbEquEntE T.:514.237.3994
casa DOs aÇOrEs DO quEbEquE
229 Fleury O., Montreal T.:514.388.4129
cEntrO cOM. DO DivinO EspíritO santO
8672 Forbin Jason, Montreal T.: 514.353.1550
círculO DE rabO DE pEixE T.: 514.843.8982
clubE OriEntal DE MOntrEal
4000 Coutrai, H3S 1C2 T.:5 14.342.4373
clubE pOrtugal DE MOntrEal
4397 St-Laurent, H2W 1Z8 T.:514.844.1406
fEstival pOrtugal EM Mtl T.: 514.923.7174
liga DOs cOMbatEntEs T.: 514.844.1406
spOrt MOntrEal E bEnfica
100 Bernard O., H2T 2K1 T.: 514.273.4389

AssociAçÕes e clubes

ajuDa À faMília T.: 514.982.0804
aÇÃO sóciO cOMunitáriO T.: 514.842.8045
intEgraÇÃO E cultura lusO T.: 514.252.5233

centros

agência
algarve

restaurantes

rEnOvaÇÃO
rEsiDEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

Tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

câMbio do dólar canadiano
10 DE JAnEiRo DE 2017
1 EURo = CAD 1,413470

Oração ao Divino Espírito Santo
Divino Espírito Santo, Vós que me esclareceis em tudo, 
Vós que iluminais todos os meus caminhos, para que 
atinja o meu ideal. Vós que me concedeis o sublime 
dom de perdoar e esquecer todas as ofensas e até o 
mal que me têm feito; Vós que estais comigo em todos 
os instantes, eu quero humildemente agradecer por 
tudo o que sou e por tudo o que tenho e confirmar mais 
uma vez a minha esperança de um dia merecer e poder 
juntar-me a Vós e a todos os meus irmãos na perpétua 
glória e paz. Amén! Pai Nosso e Avé Maria. Obrigado 
mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta oração três 
dias seguidos sem dizer o pedido e dentro de três dias 
terá alcançado a graça por mais difícil que seja. Publi-
car assim que receber graça. Agradeçe-Vos Senhor as 
graças desejadas. f.D.
Ó minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, a 
vós peço pelo amor de Deus atendei ao meu pedido. Ó 
minhas 13 Almas Benditas, sabidas e entendidas, pelo 
sangue que Jesus derramou do seu corpo. Pelas lágri-
mas que Jesus derramou dos seus Sagrados Olhos, 
atendei ao meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, dei-
tai-me a Vossa Bênção, afastai de mim os inimigos e 
dai-me sorte na vida. Que olhos do mal não me vejam, 
que os inimigos se afastem e cortai a força aos meus 
inimigos e atendei ao meu pedido. Se eu alcançar a 
graça de... ficarei devota de vós e mandarei publicar 
esta oração, pela Graça recebida. f.D.

oração
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Está a ganhar o que merece? Trabalhe 
a partir de casa. Part-time: 

500-1500$ possíveis. Full-time: 2500-4000$ possíveis. 
Compatível com outras atividades ou emprego. 

514-961-0770

Controle o seu peso. Sinta-se no seu melhor.
Resultados garantidos. Pacote de experiência, 3 dias. 

CARLOS PALMA: 514-961-0770

Precisa-se de pessoa para trabalhar em pastela-
ria. Boas condições.  514-522-5175

emPregos

Precisa-se de um trabalhador em manutenção geral 
de edifícios comerciais, deve ser desembaraçado e 

dinâmico para uma companhia de imóveis. 
Bom salário para candidato com experiência.

T 514-355-7171 | info@plexon.ca

Precisa-se de um padeiro e um pasteleiro a 
tempo inteiro com experiência.

patrícia: 514-814-0362

vElOsa cOnstruÇÃO
Todo o tipo de renovação e reparação

de qualidade num preço bastante razoável.
OrÇaMEntO gratuitO

438-937-2309 | nelvel@hotmail.ca

serViços

Precisa-se de pessoa para tomar conta dos meus 
pais e cozinhar. Emprego a tempo inteiro.

Contacto Gil: 514-887-6883
514-707-5288

† Maria Da cOncEiÇÃO
fErrEira hEnriquEs

1926-2017 

Faleceu em Montreal no dia 3 
de janeiro de 2017, com 90 anos 
de idade, Maria da Conceição 
Ferreira, natural da Lourinhã, 
Lisboa, Portugal, esposa do já 
falecido Sr. Américo Henriques.
Deixa na dor as suas filhas Ma-
ria de Lurdes (José Martins), 
Alice (Mapril Rocha) e falecida 
Judite (Luis Ferreira). Netos/as 
Marco, Michel, Hugo (Soraia), 
Sofia (Marco), Bryan e Karine.
Bisnetos/as Rafael, Beatriz, 
Leonardo e Leticia, irmãs Celeste, Margarida, Carmo, 
Ricardina e Isabel, cunhados/as, assim como restantes 
familiares e amigos.
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
MAGNUS POIRIER Inc.
7388, boul. Viau, St-Léonard, QC 
514-727-2847  www.magnuspoirier.com 
António Rodrigues 
Telemóvel: 514-918-1848 
A missa de corpo presente foi celebrada na sexta-feira 6 
de janeiro de 2017 às 10h, na Igreja de Santa Cruz. Foi 
transladada para Portugal, para sepultar no cemitério 
da  freguesia de Lourinhã.
A família vem por este meio agradecer a todas as pes-
soas que, de qualquer forma, se lhes associam neste 
momento de dor. A todos o nosso obrigado pelo vosso 
conforto. Bem Hajam.

† ManuEl DO rEgO
1921-2017

Faleceu em Greenfield Park, no 
dia 6 de janeiro de 2017, com 
95 anos de idade, senhor Ma-
nuel Do Rego esposo da já fale-
cida senhora Dorvalina Aguiar, 
natural de Ponta Delgada, São 
Miguel, Açores, Portugal. 
Deixa na dor seu filho Manuel 
(Maria De Jesus Pacheco Me-
deiros), suas netas Suzie (Alain 
Durand) e Sandy (Gualter Pe-
reira), seus bisnetos Maxime, 
Jonathan e Benjamin, familia-
res e amigos.

Os serviços fúnebres estão a cargo de:
alfrED DallairE | MEMOria
4231, Boul. St-Laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
é sepultado em cripta, hoje, quarta-feira 11 de janeiro 
de 2017 no cemitério Près du Fleuve, Longueuil. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

† Maria DOs anjOs brancO
1951-2016

Faleceu em Montreal, no dia 
27 de dezembro de 2016, 
com 65 anos de idade, se-
nhora Maria Dos Anjos Bran-
co esposa de senhor David 
Branco, natural de Porto For-
moso, São Miguel, Açores, 
Portugal. 
Deixa na dor sua filha Nancy, 
seus irmãos, sua irmã, seus 
cunhados/as, sobrinhos/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 funeral foi celebrado sexta-feira 30 de dezembro de 
2016 às 14h na igreja Nossa Senhora de Fátima, Laval 
e foi sepultada em crypta no Mausolée St-Martin, Laval. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

Maria hElEna
gOnÇalvEs baptista

1934-2017

Faleceu em Montreal, no dia 
8 de Janeiro de 2017, com 82 
anos de idade, senhora Maria 
Helena Gonçalves esposa de 
senhor José Casimiro Xabregas 
Baptista, natural de Lisboa, Por-
tugal. Deixa na dor seus filhos 
Rui, Richard (Franca Distefano) 
e Thelmo, seus netos(as) Stefa-
nie, Steven, Shane e Samantha, 
cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, 
familiares e amigos. 
Os serviços fúnebres
estiveram a cargo de:
alfrED DallairE | MEMOria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Pedro Alves
O Velório terá lugar quinta-feira 12 de janeiro de 2017 
das 14h às 17h e das 19h às 21h, sexta-feira a partir 
das 8h30. O funeral será celebrado de corpo presente, 
sexta-feira 13 de janeiro de 2017 às 10h na igreja Santa 
Cruz e será sepultada no cemitério Notre-Dame-des-
-Neiges. 
A família vem por este meio agradecer a todas a pes-
soas que se dignaram tomar parte nas cerimónias fúne-
bres ou que de qualquer forma, se lhes associaram na 
dor. Bem Hajam.

†

ana batista MEnDEs
1927-2017

Faleceu em Montreal, no dia 
9 de Janeiro de 2017, com 
89 anos de idade, senhora 
Ana Batista Mendes esposa 
do já falecido senhor Antó-
nio Mendes, natural de Tor-
rozelo, Seia, Portugal. 
Deixa na dor seus filhos Tony 
(Cynthia) Carlos (Linda) e 
Anna Mendes. Netos Jason 
(Jana), Tina (Jason) Cory 
(Katherine), Brittany(Peter). 
Bisnetos Tyler, Jessica, 
Ethan, Madeline, Emma, 
Katelyn, sobrinhos/as, fami-
liares e amigos. 
Os serviços fúnebres estiveram a cargo de:
alfrED DallairE | MEMOria
1120, Jean-Talon E., Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
Bruno Alves
Será transladada para o cemitério de Torrozelo, Seia, 
Portugal. A família vem por este meio agradecer a todas 
a pessoas que se dignaram tomar parte nas cerimónias 
fúnebres ou que de qualquer forma, se lhes associaram 
na dor. Bem Hajam.

†

Precisa-se de senhora para trabalhar ao serviço
de balcão e deve ter um pouco de conhecimento

em charcuteria e fazer sands.
jean ou lurdes: 514-842-3558
info@boucherieslovenia.com

Precisa-se de um ajudante de cozinha 
para um restaurante português.
514-842-2661 ou 514-443-8893
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carnEirO: Carta Dominante: 7 de Espadas, que significa 
Novos Planos, Interferências. Amor: Sentir-se-á liberto para 
expressar os seus sentimentos e amar espontaneamente. 
Saúde: Estará melhor do que habitualmente. Dinheiro: Boa 

altura para pedir aumento. Números da Sorte: 14, 27, 23, 5, 10, 36

tOurO: Carta Dominante: O Eremita, que significa Procura, 
Solidão. Amor: Irá sentir necessidade de se isolar para fazer 
uma análise à sua relação. Saúde: Tendência para se sentir um 
pouco febril e sem energia. Dinheiro: O seu rendimento poderá 

não ser tão bom quanto deseja. Números da Sorte: 4, 17, 45, 13, 23, 10

géMEOs: Carta Dominante: 2 de Espadas, que significa Afeição, 
Falsidade. Amor: Ignore comentários maldosos de pessoas 
indesejáveis. Saúde: Poderá sentir-se debilitado e febril. 
Dinheiro: Procure não desistir dos seus objetivos. 
Números da Sorte: 14, 23, 38, 44, 16, 7

caranguEjO: Carta Dominante: O 9 de Ouros, que significa 
Prudência. Amor: Anda muito nervoso, o que poderá provocar 
algumas discussões com os seus familiares mais chegados. 
Saúde: Sentir-se-á muito bem física e espiritualmente. 
Dinheiro: Previna-se contra tempos difíceis. 

Números da Sorte: 12, 46, 33, 25, 6, 22

AnedotAs

horóscoPo MAriA helenA MArtins
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cAçA PAlAVrAs | elementos Químicos
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lEÃO: Carta Dominante: 7 de Copas, que significa Sonhos 
Premonitórios. Amor: Ponha em prática os sonhos e as 
fantasias que tem tido. Nunca desista dos seus sonhos! Saúde: 
Faça um exame à vista. Dinheiro: Poderá receber a notícia de 

uma promoção profissional. Números da Sorte: 22, 13, 10, 47, 15, 3

virgEM: Carta Dominante: Os Enamorados, que significa 
Escolha. Amor: Seja mais consciencioso para não criar mal-
entendidos com o seu par. Preocupe-se em ser bom e justo 
pois será feliz! Saúde: Proteja a sua pele. Dinheiro: Prevê-se 

estabilidade financeira. Números da Sorte: 37, 29, 46, 10, 1, 22

balanÇa: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa 
Energia, Iniciativa. Amor: Dê mais liberdade ao seu parceiro. 

 Saúde: Cuide do seu sistema digestivo. Dinheiro: Esteja atento 
às novidades no seu local de trabalho. 

Números da Sorte: 14, 33, 12, 25, 4, 17

EscOrpiÃO: Carta Dominante: 10 de Paus, que significa 
Sucessos Temporários, Ilusão. Amor: O egoísmo é uma 
característica que deve moderar. Combata a sua fraqueza 
e fortaleça as suas virtudes. Saúde: Procure com maior 

frequência o seu dentista. Dinheiro: Tente conter-se um pouco mais 
nos seus gastos. Números da Sorte: 11, 23, 44, 26, 24, 49

sagitáriO: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Seja sincero com a sua cara-
metade. Saúde: Momento indicado para fazer a introspeção 
que tanto necessita. Dinheiro: Altura de maior lucidez sob o 

ponto de vista financeiro. Números da Sorte: 14, 36, 28, 44, 16, 1

capricórniO: Carta Dominante: Ás de Ouros, que significa 
Harmonia e Prosperidade. Amor: Não deixe que a sua teimosia 
deixe marcas numa amizade. Saúde: Poderá sentir sintomas 
que denunciam uma gripe. Dinheiro: O seu desempenho 

profissional e agilidade poderão estar a ser postos à prova.
Números da Sorte: 17, 42, 35, 19, 2, 23

aquáriO: Carta Dominante: Ás de Espadas, que significa 
Sucesso. Amor: Respeite os sentimentos do seu par, não seja 
tão narcisista. Saúde: Uma ligeira dor de cabeça poderá afetar 
o seu dia. Dinheiro: Estabeleça as prioridades a que deseja 

dar seguimento.Números da Sorte: 3, 25, 46, 11, 27, 46

pEixEs: Carta Dominante: 6 de Copas, que significa Nostalgia. 
Amor: Evite conflitos familiares, tente acalmar a situação. 
Procure ter uma vida de paz e amor. Saúde: Ao jantar opte 
por comer uma sopa. Dinheiro: Vá trabalhar tranquilamente 

e deixe o stress em casa. Números da Sorte: 12, 28, 33, 41, 47, 70

Eu tinha tuDO!
Um homem decide desabafar com um amigo:
- Eu tinha tudo! Dinheiro, uma casa bonita, um carro desportivo, o 
amor de uma linda mulher, e então… tudo acabou.
- O que aconteceu? – perguntou intrigado o amigo.
Explica o homem: - A minha mulher descobriu…

MatEi O vizinhO
Com a roupa suja de sangue e respiração ofegante, o cliente entra 
esbaforido no escritório do advogado: - Doutor, doutor! O senhor pre-
cisa me ajudar! Acabo de matar o meu vizinho!
E o advogado, tranquilamente:
- Calma , calma… não é bem assim! Estão a dizer que você matou 
o seu vizinho.

eis os cinco Produtos sAudáVeis
Que estão A boicotAr A suA dietA
nem tudo o que é saudável pode ser be-
néfico para os seus objetivos. Se está à 
procura do corpo ideal, deve saber que 
aquilo que come é essencial para o con-
seguir. 
Os alimentos que come devem dar-lhe 

energia que lhe permita estar na sua máxi-
ma força e recuperar a  energia a seguir à 
ida ao ginásio.
Alimentos frescos, como frutas e legumes, 

são sempre uma peça essencial numa dieta. 
Contudo, saiba que alguns desses alimen-
tos, ditos saudáveis, podem estar a sabotar 
a sua dieta. Exemplo disso, são: sumo de la-
ranja. Embora muitos assumam que o sumo 
de laranja natural é o mais indicado para 
acompanhar uma refeição, a verdade é que 
esta é uma bebida rica em açúcar. Para con-
tornar a situação, opte antes por tomar um 
copo de sumo como um impulsionador de 
energia, ao invés de bebê-lo à refeição. Sal 
de mesa. O segredo mais simples para que 
um prato fique apetitoso é não esquecer-se 
de colocar sal. Contudo, deve ser rigoroso 
até na escolha do sal. O sal refinado pode 
ser iodado e o sal marinho de marcas bran-
cas pode ter sido limpo de forma química. 
Assim, o melhor é optar por uma boa marca 
de sal marinho, mesmo que seja mais cara. 
Notará a diferença até no sabor da comida. 
Molhos comprados. 
Os molhos são ricos em aditivos e açú-

cares refinados que não fazem bem a nin-
guém. O açúcar refinado não tem qualquer 
valor nutricional e está fortemente associa-
do ao ganho de peso. Fazer você próprio os 
molhos não só lhe vai saber melhor como é 
mais saudável. Cereais. Embora sejam uma 
escolha fácil para pequeno-almoço, os ce-
reais têm uma boa dose de açúcar. Segundo 
o The Sun, uma quantidade de 100 gramas 

de cereais pode ter até 28 gramas de açúcar, 
enquanto 100 gramas de granola caseira 
podem ter apenas 4 gramas de açúcar.
Carne processada. 
As carnes processadas referem-se a car-

ne que foi preservada por cura, salga ou 
adição de conservantes. É preferível op-
tar por carnes brancas ou peixe.

tony cArreirA AtuA PelA PriMeirA Vez
eM noMe PróPrio no cAsino estoril

o cantor Tony Carreira, intérprete, 
entre outros êxitos, de “Ai Destino, 

Ai Destino”, atua pela primeira vez em 
nome próprio, no salão Preto e Prata do 
Casino Estoril, no dia 04 de fevereiro, foi 
divulgado.
“Num concerto inédito no Casino Estoril, 

Tony Carreira sobe ao palco do salão Preto e 
Prata, no próximo dia 04 de fevereiro, para 
interpretar numerosos êxitos que marcaram 
diferentes épocas do seu percurso musical”, 
afirma em comunicado o Casino Estoril. 
Segundo a mesma fonte, “cantor romântico 
por excelência, Tony Carreira é, hoje, um 
ícone da música ligeira portuguesa, um in-
térprete de exceção”. Apontado pela sala de 
espetáculos nos arredores de Lisboa, como 
“referência da música portuguesa”, Tony 
Carreira irá apresentar-se num “concerto 

intimista com algumas surpresas à mistu-
ra, no qual estarão, ainda, em evidência a 
sua banda e produção habituais”. “A Minha 
Guitarra”, “A Vida Que Eu Escolhi”, “So-
nhador, Sonhador”, “Sonhos de Menino”, 
“Depois de Ti (Mais Nada)”, “Se Acordo e 
Tu Não Estás”, “Quem Era Eu Sem Ti”, “A 
Estrada e Eu”, “Tu Levaste a Minha Vida”, 
“Quem Esqueceu não Chora”, “Vagabundo 
por Amor” e “Mesmo Que Seja Mentira”, 
são algumas das canções que farão parte do 
alinhamento, segundo a mesma fonte. 
“Um extenso elenco de composições que 

o distinguem, reservando-lhe um lugar de 
destaque na história da música portugue-
sa”, assinala o Casino. O cantor atua com a 
sua banda no Estoril, em vésperas de editar 
“dois novos CD, em português e francês”.
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cArtoon

VenceDores

sAbiAs Que...

Sabias que as três coisas mais difíceis de dizer são: 
Amo-te, desculpa e ajuda-me? As pessoas que dizem 
isto realmente sentem necessidade disto ou sentem-no, 
e são aqueles que realmente precisas de valorizar, por-
que o disseram.

Sabias que aquelas pessoas que se ocupam servindo 
de companhia para alguém ou ajudando os outros, são 
aqueles que realmente precisam de companhia e ajuda?

Sabias que aqueles que se vestem de vermelho são os 
que têm mais confiança em si próprios?

Sabias que aqueles que se vestem de amarelo são 
aqueles que apreciam a sua própria beleza?

MusicAl ‘lA lA lAnd’ ArrecAdA
sete PréMios nos globos de ouro
‘la la land’, um tributo nostálgico aos musi-

cais da época dourada de Hollywood, foi consi-
derado o melhor filme na categoria de comédia 
ou musical, e arrecadou também prémios de 
melhor realização (Damien Chazelle) e melho-
res interpretações masculina e feminina, para 
o par Emma Stone e Ryan Gosling.
O filme, que se estreia nos cinemas portugue-

ses no dia 26, venceu ainda os prémios de me-
lhor argumento (Damien Chazelle), melhor banda 
sonora original (Justin Hurwitz) e melhor canção 
(‘City of Stars’). O vencedor na categoria de me-
lhor drama foi ‘Moonlight’, primeira longa-me-
tragem de traços biográficos de Barry Jenkins.
Casey Affleck venceu na categoria de melhor 

ator de drama em ‘Manchester by the Sea’, e Isa-
belle Huppert na mesma categoria feminina, pelo 
desempenho em ‘Elle’, filme que conquistou tam-
bém o galardão de melhor filme estrangeiro. Os 
prémios de melhor atriz e ator secundários foram 

para Viola Davis (‘Fences’) e Aaron Taylor-John-
son (‘Animais Noturnos’). Na televisão os pré-
mios foram mais disputados: ‘The Crown’ venceu 
a categoria de melhor série dramática e ‘Atlanta’ 
a melhor série de comédia.

O melhor ator em série dramática foi Billy Bob 
Thornton (‘Goliath’) e a atriz Claire Foy (‘The 
Crown’). Na comédia, as interpretações favoritas 
foram de Donald Glover (‘Atlanta’) e Tracee Ellis 
Ross (‘black-ish’).

cinEMa:
Melhor drama: ‘Moonlight’
Melhor comédia/musical: ‘La La Land’
Melhor realizador: Damien Chazelle, ‘La La Land’
Melhor ator de drama: 
Casey Affleck, ‘Manchester by the Sea’
Melhor atriz de drama: Isabelle Huppert, ‘Elle’
Melhor ator de comédia/musical: 
Ryan Gosling, ‘La La Land’
Melhor atriz de comédia/musical: 
Emma Stone, ‘La La Land’
Melhor ator secundário:
Aaron Taylor-Johnson, ‘Nocturnal Animals’
Melhor atriz secundária: Viola Davis, ‘Fences’
Melhor filme estrangeiro: ‘Elle’
Melhor filme de animação: ‘Zootopia’
Melhor argumento: Damien Chazelle, ‘La La Land’
Melhor banda sonora original: 
Justin Hurwitz, ‘La La Land’
Melhor música original: ‘City of Stars’, ‘La La Land’

tElEvisÃO:
Melhor série dramática: ‘The Crown’
Melhor ator de drama: Billy Bob Thornton, ‘Goliath’
Melhor atriz de drama: Claire Foy, ‘The Crown’
Melhor série de comédia: ‘Atlanta’
Melhor ator de comédia ou musical:
Donald Glover, ‘Atlanta’
Melhor atriz de comédia ou musical:
Tracee Ellis Ross, ‘black-ish’
Melhor minissérie/telefilme: 
‘The People vs O.J. Simpson’
Melhor ator de minissérie/telefilme:
Tom Hiddleston, ‘O gerente da noite’
Melhor atriz de /minissérie/telefilme:
Sarah Paulson, ‘The People vs O.J. Simpson’
Melhor ator secundário de série/minissérie/telefilme:
Hugh Laurie, ‘O gerente da noite’
Melhor atriz secundária de série/minissérie/telefilme:
Olivia Colman, ‘O gerente da noite’
Prémio Carreira Cecil B. DeMille: Meryl Streep
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 p j v E D
1-Chelsea 49 20 16 1 3
2-Liverpool 44 20 13 5 2
3-Tottenham 42 20 12 6 2
4-Manchester City 42 20 13 3 4
5-Arsenal 41 20 12 5 3
6-Man. United 39 20 11 6 3
7-Everton 30 20 8 6 6
8-West Bromwich 29 20 8 5 7
9-Bournemouth 25 20 7 4 9
10-Southampton 24 20 6 6 8
11-Stoke City 24 20 6 6 8
12-Burnley 23 20 7 2 11
13-West Ham 22 20 6 4 10
14-Watford 22 20 6 4 10
15-Leicester City 21 20 5 6 9
16-Middlesbrough 19 20 4 7 9
17-Crystal Palace 16 20 4 4 12
18-Sunderland 15 20 4 3 13
19-Swansea City 15 20 4 3 13
20-Hull City 13 20 3 4 13

Inglaterra
PremIer league

camPeonatos euroPeus - classiFicação

 p j v E D
1-Juventus 45 18 15 0 3
2-roma 41 19 13 2 4
3-Napoli 38 19 11 5 3
4-Lazio 37 19 11 4 4
5-Milan 36 18 11 3 4
6-Atalanta 35 19 11 2 6
7-Internazionale 33 19 10 3 6
8-Torino 29 19 8 5 6
9-Fiorentina 27 18 7 6 5
10-Chievo 25 19 7 4 8
11-Udinese 25 19 7 4 8
12-Genoa 23 19 6 5 8
13-Sampdoria 23 19 6 5 8
14-Cagliari 23 19 7 2 10
15-Bologna 20 18 5 5 8
16-Sassuolo 18 19 5 3 11
17-Empoli 17 19 4 5 10
18-Palermo 10 19 2 4 13
19-Crotone 9 18 2 3 13
20-Pescara 9 18 1 6 11

 p j v E D
1-Nice 44 19 13 5 1
2-Monaco 42 19 13 3 3
3-Paris SG 39 19 12 3 4
4-Lyon 34 18 11 1 6
5-Guingamp 30 19 8 6 5
6-Marseille 30 19 8 6 5
7-Rennes 28 19 8 4 7
8-Saint-étienne 26 19 6 8 5
9-Toulouse 26 19 7 5 7
10-Bordeaux 25 19 6 7 6
11-Montpellier 22 19 5 7 7
12-Lille 21 19 6 3 10
13-Nancy 21 19 5 6 8
14-Bastia 20 19 5 5 9
15-Dijon 19 19 4 7 8
16-Angers 19 19 5 4 10
17-Nantes 19 18 5 4 9
18-Metz 19 18 5 4 9
19-Caen 18 18 5 3 10
20-Lorient 15 19 4 3 12

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E D
1-B. München 39 16 12 3 1
2-RB Leipzig 36 16 11 3 2
3-Hertha BSC 30 16 9 3 4
4-E. Frankfurt 29 16 8 5 3
5-Hoffenheim 28 16 6 10 0
6-B. Dortmund 27 16 7 6 3
7-FC Köln 25 16 6 7 3
8-SC Freiburg 23 16 7 2 7
9-B. Leverkusen 21 16 6 3 7
10-Mainz  20 16 6 2 8
11-Schalke 04 18 16 5 3 8
12-FC Augsburg 18 16 4 6 6
13-Wolfsburg 16 16 4 4 8
14-B. M´gladbach 16 16 4 4 8
15-W. Bremen 16 16 4 4 8
16-Hamburger  13 16 3 4 9
17-FC Ingolstadt  12 16 3 3 10
18-Darmstadt 98 8 16 2 2 12

alemanha
BundeSlIga

 p j v E D
1-Real Madrid 40 16 12 4 0
2-Sevilla 36 17 11 3 3
3-Barcelona 35 17 10 5 2
4-Atlético Madrid 31 17 9 4 4
5-Villarreal 30 17 8 6 3
6-Real Sociedad 29 17 9 2 6
7-Athletic 27 17 8 3 6
8-Las Palmas 24 17 6 6 5
9-Celta de Vigo 24 17 7 3 7
10-Eibar 23 17 6 5 6
11-Espanyol 23 17 5 8 4
12-Alavés 22 17 5 7 5
13-Real Betis 21 17 6 3 8
14-Málaga 21 17 5 6 6
15-Deportivo 17 17 4 5 8
16-Leganés 16 17 4 4 9
17-Valencia 13 16 3 4 9
18-Sporting Gijón 12 17 3 3 11
19-Granada 9 17 1 6 10
20-Osasuna 8 17 1 5 11

eSPanha
lIga BBVa

chinA: ricArdo cArVAlho
AssinA Pelo shAnghAi
siPg de VillAs-boAs
ricardo Carvalho, de 38 anos, 

assinou contrato por um ano 
com o Shanghai SiPG, treinado 
por André Villas-Boas, anunciou 
o clube chinês.

Sem clube desde agosto, depois 
de se desvincular dos franceses do 
Mónaco, Ricardo Carvalho fechou 
o número de jogadores estrangeiros 
permitidos por clube na liga chinesa 
(cinco), juntando-se aos brasileiros 
Hulk, antigo jogador do FC Porto, 
Óscar e Elkeson e ao uzbeque Akh-
medov.
O Shanghai SIPG protagonizou al-

gumas das contratações mais caras 
na liga chinesa. Na época passada, 
contratou Hulk aos russos do Zenit 
por 55 milhões de euros e neste de-
feso foi ‘resgatar’ Óscar do Chelsea 
por 61 milhões de euros.

Formado no FC Porto, Ricardo 
Carvalho começou a aventura no 
estrangeiro em 2004, depois de ter 
conquistado a Liga dos Campeões 
pelos portistas, sob o comando de 

José Mourinho.
O defesa central acompanhou o 

técnico português para o Chelsea, 
clube que representou até 2010, ano 
em que deixou os londrinos para 
assinar pelo Real Madrid, acompa-
nhando novamente Mourinho.
Em 2013, deixou os madrilenos 

para assinar pelo Mónaco, clube 
treinado por Leonardo Jardim.
Ricardo Carvalho estava sem clu-

be desde o final da última época, o 
que não o impediu de ser um dos 
jogadores que, sob as ordens de 
Fernando Santos, ajudou Portugal a 
sagrar-se campeão da Europa.

MArAdonA e Puyol APoiAM
AlArgAMento do núMero
de seleçÕes no MundiAl
diego Maradona e carles puyol, 

antigos capitães das seleções 
argentina e espanhola, respetiva-
mente, apoiaram a proposta de 
alargar o número de 32 para 48 se-
leções na fase final no Mundial de 
futebol, a partir de 2026.
“Parece-me fantástico”, afirmou 

Maradona ao ser questionado sobre 
o que pensava da dita proposta, que 
foi debatida na terça-feira pelo Con-
selho da FIFA. O ‘astro’ argentino en-
contra-se em Zurique a participar na 
cerimónia “The Best”, que irá eleger 
hoje os melhores entre os melhores 
do mundo de futebol e fez parte do 
encontro amigável que juntou outras 
lendas e dirigentes da entidade que 
rege o futebol mundial.

Maradona explicou à imprensa o seu 
apoio ao alargamento do número de 
seleções. “Parece-me ótimo, porque 
irão dar-se mais oportunidades e es-
perança a equipas e países que nunca 
participaram numa competição tão 
linda”, explicou o antigo avançado.
O ex-jogador do FC Barcelona não 

considera que a qualidade do Mun-
dial vá diminuir com este alargamen-
to. “Quanto mais equipas melhor, as-
sim mais gente vem para os campos 
de futebol”, acrescentou.
Esta é uma opinião que é partilha-

da por Puyol, que também definiu 
a proposta como “fantástica”. “Um 
Mundial é a festa do futebol e quan-
tas mais seleções possam participar 
melhor, quanto mais adeptos possam 
disfrutar melhor”, assinalou Puyol, 
que também jogou na partida amigá-
vel. A segunda reunião do Conselho, 
órgão que substituiu o Comité Execu-
tivo, analisou na terça-feira as quatro 
propostas que recebeu sobre o forma-
to do Mundial do futebol de 2026, 
que passavam por continuar com o 

modelo atual de 32 seleções ou por 
alargar para 40 ou 48 equipas.
o aumento do número de sele-

ções é, na opinião do presidente da 
FiFA, Gianni infantino, algo que 
“toda a gente quer” e que “não 
subtrai qualidade” à competição.
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1-Portimonense 52 21 16 4 1 40 12
2-Desp. Aves 48 21 14 6 1 36 16
3-Santa Clara 35 21 10 5 6 24 21
4-Académica 33 21 9 6 6 19 15
5-Cova da Piedade 32 21 9 5 7 23 22
6-Benfica B 31 21 8 7 6 24 23
7-Penafiel 31 21 9 4 8 25 24
8-Varzim 30 21 8 6 7 27 26
9-Braga B 30 21 7 9 5 29 22
10-V. Guimarães B 27 21 8 3 10 26 29
11-Sp. Covilhã 27 21 6 9 6 19 20
12-FC Porto B 27 21 7 6 8 23 28
13-Vizela 26 21 5 11 5 20 20
14-Famalicão 25 21 6 7 8 24 28
15-Sporting B 25 21 7 4 10 29 33
16-U. Madeira 25 21 6 7 8 18 21
17-Gil Vicente 24 21 5 9 7 14 17
18-Ac. Viseu 22 21 5 7 9 19 25
19-Fafe 22 21 5 7 9 24 33
20-Freamunde 19 21 3 10 8 16 21
21-Leixões 17 21 3 8 10 14 21
22-Olhanense 13 21 3 4 14 24 40

  P J V E D GM GS

1-Benfica 41 16 13 2 1 34 8
2-FC Porto 35 16 10 5 1 28 7
3-Braga 33 16 10 3 3 27 13
4-Sporting 33 16 10 3 3 27 14
5-V. Guimarães 30 16 9 3 4 27 19
6-Rio Ave 24 16 7 3 6 21 21
7-Chaves 23 16 5 8 3 17 15
8-Marítimo 23 16 7 2 7 12 13
9-Boavista 20 16 5 5 6 17 18
10-Arouca 20 16 6 2 8 15 20
11-V. Setúbal 19 16 5 4 7 16 17
12-Paços Ferreira 17 16 4 5 7 16 23
13-Belenenses 17 16 4 5 7 10 16
14-Estoril Praia 15 16 4 3 9 11 19
15-Moreirense 14 16 4 2 10 15 26
16-Feirense 14 16 4 2 10 13 32
17-Nacional 12 16 3 3 10 14 25
18-Tondela 10 16 2 4 10 13 27

  P J V E D GM GS

resultAdos
07/01 Nacional 0-0 Braga
  Estoril Praia 0-1 Marítimo
  P. Ferreira 0-0 FC Porto
 V. Guimarães 0-2 Benfica
08/01 Rio Ave 2-2 Chaves
  Tondela 1-2 Arouca
  Boavista 1-0 V. Setúbal
  Sporting 2-1 Feirense
09/01 Moreirense 1-0 Belenenses

13/01 Arouca 15:30 Estoril Praia
14/01 Benfica 11:00 Boavista
  V. Setúbal 11:00 Nacional
  Chaves 13:15 Sporting
  Feirense 15:30 V. Guimarães
15/01 Marítimo 11:00 P. Ferreira
  FC Porto 13:00 Moreirense
  Belenenses 15:15 Rio Ave
16/01 Braga 15:00 Tondela

PrÓXimA jornAdA

     1ª Mão     2ª Mão
FK Krasnodar-Fenerbahçe 16/02|11:00 22/02|12:00
Olympiacos-Osmanlispor 16/02|13:00 23/02|11:00
L. Razgrad-FC Kobenhavn 16/02|13:00 23/02|15:05
Astra Giurgiu-Genk 16/02|13:00 23/02|15:05
Gent-Tottenham 16/02|13:00 23/02|15:05
Celta de Vigo-S. Donetsk 16/02|13:00 23/02|15:05
FK Rostov-Sparta Praha 16/02|13:00 23/02|15:05
AZ Alkmaar-Lyon 16/02|13:00 23/02|15:05
B. M´gladbach-Fiorentina 16/02|13:00 23/02|15:05
Anderlecht-Zenit 16/02|15:05 23/02|13:00
Legia Warszawa-Ajax 16/02|15:05 23/02|13:00
Man. United-Saint-étienne 16/02|15:05 22/02|12:00
PAOK-Schalke 04 16/02|15:05 23/02|13:00
Athletic-APOEL 16/02|15:05 23/02|13:00
H. Be´er Sheva-Besiktas 16/02|15:05 23/02|13:00
Villarreal-Roma 16/02|15:05 23/02|13:00

2017/01/17 Estoril Praia 13:15 Académica
 Chaves 15:15 Sporting
2017/01/18 Benfica 13:15 Leixões
  Sp. Covilhã 15:30 V. Guimarães

taça De Portugal | Quartos-De-Final

    1ª Mão    2ª Mão
Benfica-B. Dortmund 14/02|14:45 08/03|14:45
Paris SG-Barcelona 14/02|14:45 08/03|14:45
Real Madrid-Napoli 15/02|14:45 07/03|14:45
Bayern München-Arsenal 15/02|14:45 07/03|14:45
Manchester City-Monaco 21/02|14:45 15/03|14:45
B. Leverkusen-A. Madrid 21/02|14:45 15/03|14:45
Sevilla-Leicester City 22/02|14:45 14/03|14:45
FC Porto-Juventus 22/02|14:45 14/03|14:45

2017/03/01 Grp.B Belenenses 2-2 Feirense
 Grp.B Moreirense 0-1 FC Porto
2017/04/01 Grp.A V. Setúbal 2-1 Sporting 
 Grp.A Arouca 3-0 Varzim
2017/10/01 Grp.D Paços Ferreira 2-2 Vizela
 Grp.D V. Guimarães 0-2 Benfica
2017/11/01 Grp.C Marítimo 15:15 Braga
 Grp.C Rio Ave 15:15 Sp. Covilhã

taça Da liga | Fase De gruPos

benficA Vence eM guiMArães

jonas e Mitroglou apontaram os golos 
com que os encarnados venceram (2-

0) o Vitória de Guimarães. Águias man-
têm-se firmes na liderança e pressionam 

FC Porto e Sporting. De regresso à titu-
laridade na liga, Jonas foi decisivo no 
triunfo do Benfica em Guimarães. 

O avançado brasileiro inaugurou o mar-
cador, aos 19 minutos, após assistência 
açucarada de Salvio, e assistiu Mitroglou 
para o grego ampliar a vantagem encarna-

da, aos 42 minutos. 
A vencer por 2-0, o 
Benfica controlou o 
jogo, perante um Vi-
tória de Guimarães 
que nunca desistiu 
de lutar, mas que ra-
ramente encontrou 
argumentos para 
chegar com perigo à 
baliza defendida por 
Ederson. Os vimara-
nenses acentuaram 

a pressão nos últimos minutos, mas esbar-
raram na organização defensiva encarnada, 
que segurou a vantagem com precisão.

PAços de ferreirA e fc Porto eMPAtAM

dragões não foram além de um nulo 
em Paços de Ferreira e atrasaram-

-se na perseguição ao Benfica. FC Porto 
encontra-se a seis pontos da liderança. 
O FC Porto entrou em campo determi-

nado em confirmar o favoritismo e dispôs 
de duas boas oportunidades para marcar, 
mas Diogo Jota e André Silva não foram 
capazes de inaugurar o marcador. Aos 13 
minutos, os pacenses reclamaram penálti, 
por mão de Alex Telles dentro da área por-
tista. No entanto, também ficou por assi-
nalar uma grande penalidade a favor dos 
dragões, logo nos instantes iniciais da par-
tida. Aos poucos, o Paços de Ferreira foi 
conseguindo suster a pressão dos dragões. 
Contudo, o FC Porto tinha sempre sinal 
mais no jogo e, aos 37 minutos, ameaçou 
novamente o golo, mas Jota esbarrou em 
Defendi, guarda-redes pacense. Até ao in-
tervalo, continuou a lutar-se muito, sobre-
tudo a meio-campo, mas o marcador con-
tinuou sem funcionar. O Paços de Ferreira 
entrou melhor na segunda parte e, aos 48 
minutos, Welthon esteve perto de marcar, 
mas o cabeceamento saiu ao lado da ba-

liza defendida por Casillas. Três minutos 
depois, uma bomba de Alex Telles saiu a 

rasar o poste da baliza pacense. Com mais 
espaço para jogar, o FC Porto voltou a de-
monstrar-se perdulário no ataque. Aos 63 
minutos, Diogo Jota serviu André Silva na 
perfeição mas o internacional português 
voltou a esbarrar em Defendi, que segu-
rou o nulo com uma grande intervenção. O 
guarda-redes pacense voltou a agigantar-se 
dois minutos depois, ao travar um rema-
te de Rúben Neves. A precisar de ganhar, 
Nuno Espírito Santo lançou Rui Pedro e 
João Carlos Teixeira, mas o F. C. Porto não 
foi capaz de desatar o nó e atrasou-se na 
perseguição ao líder, o Benfica.

clAQues leoninAs enViAM MensAgeM à ArbitrAgeM

rui VitóriA VAi ter 2 seMAnAs de ‘dor de cAbeçA’
Fejsa deverá estar afastado dos relva-

dos durante, pelo menos, duas sema-
nas. 
Ljubomir Fejsa foi este domingo observa-

do pela equipa médica do Benfica, mas só 
esta semana deverá ser submetido a exa-
mes para avaliar a extensão da sua lesão. 
Ainda não é certo o tempo de paragem do 
médio sérvio, mas de acordo com o avan-
çado pelo jornal O Jogo, Fejsa deverá estar 
arredado dos relvados durante, pelo me-
nos, duas semanas. Recorde-se que o mé-
dio sai lesionado do encontro frente ao V. 
Guimarães, do passado sábado, tendo sido 
substituído por Samaris aos 17 minutos.

adeptos do Sporting não deixaram 
passar em claro os alegados erros do 

último encontro com o Vitória de Setúbal. 
Depois de os adeptos do FC Porto terem-se 
insurgido contra a arbitragem, foi a vez dos 
do Sporting fazerem o mesmo. As faixas 
que as claques dos leões mostraram foram 
bem visíveis, com mensagens bem claras e 
com um objetivo: visar a arbitragem. “Se 

temos ditadura no apito, terão vigilância 
apertada”, podia ler-se numa tarja exibida 
pela claque Juve Leo, antes do início da 
partida frente ao Feirense (2-1). Contudo, 
esta não foi a única mensagem exibida. 
Depois do intervalo, a claque Diretivo Ul-
tra XXI também fez questão de salientar, 
em tom irónico: “Milhões na formação? 
Mais vale investir nos árbitros.”
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o Melhor JogAdor do Mundo é?
cristiAno ronAldo!
o melhor jogador do mundo de 2016 é por-

tuguês! Cristiano Ronaldo foi conside-
rado o melhor jogador do ano pela FiFA. o 

internacional português estava nomeado para 
a categoria com Messi e  Griezmann.
O jogador português venceu a Liga dos Cam-

peões, Supertaça Europeia e Mundial de Clubes 

pelo Real Madrid e conquistou o Campeonato 
Europeu 2016, ao serviço da seleção nacional. 
Esta é a quarta vez que o jogador de 31 anos é 

distinguido com este prémio da FIFA, já tinha 
vencido em 2008, 2013 e 2014. Esta foi a nona 
vez que o internacional português foi nomeado 
para este prémio.

bAs dost MArcA dois
Ao feirense e é o
noVo “rei” dos golos
Bas Dost é o novo melhor marcador da Liga 

de futebol, ao marcar dois golos, na noite deste 
domingo, no triunfo do Sporting, em casa, fren-
te ao Feirense, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada 
da competição. Marega (Vitória de Guimarães) 
e André Silva (F.C. Porto), que somam dez go-
los cada, foram ultrapassados por Bas Dost, que 
chegara a esta ronda com nove tentos contabili-
zados. 

No jogo de Alvalade, o atacante holandês inau-
gurou o marcador logo aos 5 minutos, após 
combinação entre Joel Campbell e Bruno César 
e “bisou” ao minuto 17, ao concluir com êxito 
uma boa jogada de Alan Ruiz. No segundo tem-
po, a equipa de Santa Maria da Feira reagiu e 
conseguiu reduzir para 1-2, aos 61 minutos, num 
golo assinado por Platiny, após cruzamento da 
esquerda de Vítor Bruno. 
no entanto, até final o resultado não sofreu 

alterações. Com o triunfo, o Sporting igualou 
o Sporting de Braga no terceiro lugar, agora 
ambos com 33 pontos, menos dois do que o 
F.C. Porto, segundo da tabela, e menos oito 
do que o líder Benfica. Já o Feirense continua 
com 14 pontos, na 15.ª posição.


