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Uma Noite maravilhosa 
No aNiversário do
ClUbe orieNtal 6
ÚLTIMA HORA: ROsA ZORRInHO subsTITuI
MAnueL DeLgADO nA secReTARIA DA sAÚDe
o primeiro-ministro “aceitou 

o pedido de exoneração do 
cargo de secretário de estado da 
Saúde, do XXI governo cons-
titucional, manuel martins dos 
Santos Delgado”, confirmou o ga-
binete de costa esta tarde.
Nesta senda, como pode ler-se 

num curto comunicado enviado às 

redações, o Governo propôs ao Pre-
sidente da República a nomeação 
de Rosa Augusta Valente de Matos 
Zorrinho para o cargo.
A nova governante é licenciada 

em Sociologia pela Universidade 
de Évora e pós-graduada em Admi-
nistração Hospitalar, tendo sido no-
meada por este Governo, no início 

de 2016, para o cargo de  presidente 
da Administração Regional de Saú-
de de Lisboa e Vale do Tejo,
Sabe-se ainda que Rosa Zorrinho é 

mulher do eurodeputado do Partido 
Socialista Carlos Zorrinho.
Recorde-se que esta decisão se 

segue à demissão do secretário de 
Estado da Saúde, Manuel Delgado, 

após a polémica relacionada com a 
Associação Nacional de Deficiên-
cias Mentais e Raras, conhecida 
como Raríssimas, devido a uma 
alegada gestão danosa por parte da 
presidente da associação, Paula Bri-
to e Costa, segundo avançou o jor-
nal Público.

CristiaNo roNaldo mostra bola
de oUro No saNtiago berNabéU

Antes do início da partida deste sábado, diante do 
Sevilha, cristiano ronaldo mostrou a bola de 

ouro aos adeptos do real madrid em pleno Santiago 
bernabéu. Sob grande ovação, o internacional portu-
guês juntou o troféu em paris na passada quinta-feira 
ao quatro que já tinha conquistado anteriormente, em 
2008, 2013, 2014 e 2016.
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ANtóNIo peDro coStA

erro Na reCoNversão
da frota açoriaNa

Como é sabido, terminaram os 
apoios públicos para a constru-
ção de novas embarcações de 
pesca, desde 1 de janeiro de 
2012, altura em que foram intro-
duzidas restrições à renovação 
da frota pesqueira, só sendo 
possível construir uma nova 
embarcação caso seja abatida 

uma igual em termos de arqueação e potência de mo-
tor.
No entanto, mesmo nos casos substituição de uma 

embarcação velha por uma nova, terminaram as com-
participações públicas a fundo perdido. Mesmo assim, 
a União Europeia, depois de em 2008 ter deixado de 
atribuir tais apoios, continuou a dar aos Açores um tra-
tamento privilegiado. 
Contudo, nunca aprendemos a lição e continuamos a 

apoiar barquinhos de pesca, em vez de investir numa 
frota a sério, pois para o abate e renovação da frota 
de pesca, continuamos a beneficiar de um regime de 
exceção autorizado por Bruxelas, o que permitiu aos 
armadores açorianos um prazo superior para concluí-
rem este processo, o que no continente europeu tinha 
já terminado. 
No período 2008 a 2011 construíram-se 120 novas 

embarcações, faltando saber quais as dimensões des-
tas novas embarcações, dado que nos Açores a frota 
de pesca é composta maioritariamente por pequenos 
barcos, ou seja menos de 14 metros de comprimento 
fora a fora, das quais mais de 80% deles são de boca 
aberta. É por isso que a nossa frota é classificada como 
de pequena escala, significando que apresenta carac-
terísticas limitativas de autonomia e do tipo de tecno-
logia da pesca que pode utilizar e, portanto, apresenta 
um regime de operação artesanal.
Aquando do debate do Plano e Orçamento da Região 

para 2018, o Secretário Regional do Mar, Ciência e Tec-
nologia colocou o dedo na ferida e anunciou algumas 
medidas, nomeadamente a criação de um regime de 
incentivos ao reajustamento da frota, o lançamento de 
um programa voluntário de mobilidade dos pescadores 
entre ilhas e entre segmentos da frota e ainda a criação 
de mecanismos para a reorientação dos profissionais 
da pesca.
De acordo com o governante, no próximo ano, será 

concretizada a execução de um plano de restruturação 
do setor das pescas com vista à sustentabilidade bioló-
gica e socioeconómica das pescas nos Açores, haven-
do necessidade imperiosa de uma renovação significa-
tiva, com a entrada de novas embarcações cabinadas 
de maior autonomia e maior capacidade tecnológica de 
navegação e da pesca, aumentando a eficiência, o po-
der de captura e portanto o esforço de pesca.
No que diz respeito ao reajustamento da frota, em par-

ticular para os segmentos com menor produtividade, 
nomeadamente embarcações com menos de nove me-
tros de comprimento, Gui Menezes adiantou que será 
criado um regime de auxílio à retirada da atividade da 
pesca, que prevê o apoio máximo de 30 mil euros por 
embarcação, prevendo que cerca de 200 embarcações 
possam estar nestas condições de abate. Aquando dos 
apoios comunitários, mesmo os não pescadores pude-
ram ter uma embarcação, em vez de se investir nos 
apoios à reconversão da frota de maior dimensão e 
autonomia, que pudesse fazer capturas “para além da 
linha da costa”.
Por outro lado, é objetivo do governo adequar o nú-

mero de pescadores em cada ilha ao esforço de pesca, 
garantindo mais oportunidades de trabalho e melhores 
rendimentos. Para tal foi adiantado que serão criados 
programas de mobilidade, cujo investimento previsto é 
de 150 mil euros e será dirigido sobretudo a pescado-
res mais jovens.
Com aproximadamente 645 embarcações nos Açores, 

cerca de 35% desta frota concentra-se na ilha de S. Mi-
guel, que exploram sobretudo as espécies demersais, o 
que resulta numa forte variabilidade sazonal no regime 
de operação, constituindo-se no entanto como uma fro-
ta classificada como polivalente. 
A frota de boca aberta efetua uma pesca dirigida aos 

pequenos pelágicos mas, simultaneamente, opera com 
artes de linhas-de-mão ou palangre-de-fundo dirigidas 
a demersais, onde apenas são permitidas artes de linha 
e anzol, sendo as linhas-de-mão e o palangre-de-fundo 
as artes mais importantes.
Com a dimensão desta frota vamos continuar a ver 

os navios de outras regiões passar ao largo e nós sem 
capacidade para capturar o peixe.

a medida qUe mais faria pela redUção
da desigUaldade seria a melhoria

da edUCação das CriaNças

uma boa educação constitui geralmente, a melhor forma de se ser 
bem-sucedido. As portas desse elevador social estão fechadas às 

crianças provenientes dos meios mais desfavorecidos .
Há diplomas que lhes abririam as portas do elevador, mas eles encontram-

-se no desemprego ou empregados com um salário insuficiente para cobrir 
as suas obrigações. Um dos objetivos para 2018 é fazer tudo para dar a 
cada pessoa a melhor educação possível, já que esta continua a ser o factor 
mais decisivo para determinar se uma criança vai vencer na vida ou não. O 
aprofundamento das desigualdades sociais levanta um problema sério. Diria 
então que, fora Deus – ou melhor dizendo, aqueles que pretendem falar em 
seu nome não identificam no domínio da luta contra as desigualdades outro 
poder mais eminente  do que a educação. Mas será que a sua fé tem funda-
mento? Será a educação, por si suficiente para reduzir o fosso socioeconó-
mico que está a alargar-se entre a população? Nesse ponto, como no da exis-
tência divina, são poucas as provas... Não deixar nenhuma criança para trás 
devia funcionar às mil maravilhas. Já no plano político as coisas são menos 
claras. Nestes últimos anos um número considerável de estudos demonstrou 
que antes mesmo de usarem os tapetes de brincar das creches, as crianças 
oriundas de famílias pobres já acusam atraso em relação às que nascem em 
famílias abastadas. A escola, quando é eficaz consegue impedir que o fosso 
se alargue, mas não o reduz. Os investigadores chegaram há uma dezena de 
anos a um consenso que não foi rebatido. No melhor dos casos a educação 
representa 15% e o seu ambiente socioeconómico cerca de 60% das notas 
dos alunos. Dito de outra forma: a escola não consegue fazer tudo. No má-
ximo ela permite atenuar as diferenças com as quais as crianças começam 
o seu percurso. Identificar a educação como a melhor forma de diminuir as 
desigualdades equivale então a limitar os esforços à parte menos significa-
tiva daquilo que determina o sucesso. Pelo contrário  procurar na escola a 
eficácia na luta contra os efeitos da pobreza deveria conduzir-nos a não nos 
limitarmos aos fatores ligados à sala de aula e a irmos à raiz do problema: 
para que as crianças pobres tenham mais sucesso na escola é necessário, 
antes de mais ajudá-las a sair da pobreza.
Mas há um segundo obstáculo que barra o caminho que tranquilamente 

deveria levar da igualdade escolar à igualdade socioeconómica. Mesmo que 
a educação conseguisse apagar os efeitos das origens sociais, dando a todos 
os estudantes as mesmas hipóteses  de obterem um diploma universitário, 
ela não conseguiria modificar o mercado de trabalho. Para que tipo de em-
prego é que, em 2018 se vai recrutar mais no Canadá? Caixeiro. O segundo 
da lista? Vendedor. O terceiro? Empregado de mesa. O quarto? Assistência 
a clientes. Os três seguintes? Enfermeira, preparador alimentar e emprega-
do de escritório. Encontramos algum ponto em comum? Nenhum destes 
empregos requer uma licenciatura. Se excluirmos o caso de enfermeira, ou 
enfermeiro, estes trabalhos não requerem mais do que uma formação rápi-
da, frequentemente dada em serviço. Só um caso, ainda o da enfermeira ou 
enfermeiro é suficientemente remunerado para manter uma família a uma 
distância relativamente confortável do limiar da pobreza. Em 2018 só uma 
oferta de emprego em cada quatro requererá um diploma universitário e os 
outros poderão ser ocupados por pessoas formadas para essa procura e pagas 
como tal. Claro que podemos considerar que uma formação universitária 
tem outras virtudes que não as económicas, mas alguns de nós terão mesmo 
assim de trabalhar numa das empresas similares, com um salário médio bai-
xo. Nestas condições mais educação não levará necessariamente a melhores 
salários. A riqueza concentra-se no topo da pirâmide social porque ela de-
serta da base desta e as crianças vindas dos meios abastados, essas safam-se 
sempre. Remunerar melhor os empregos mal pagos em 2018... uma injustiça 
que afeta milhões de trabalhadores durante toda a vida.
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morreU belmiro de azevedo – o empreeNdedor

poucos homens de negócios como belmiro de 
Azevedo ostentam com tanta propriedade 

a condição de empreendedor. um homem com 
um percurso de vida conquistado a pulso e inte-
ligência, focado no essencial, com traços inteli-
gentes e calculista. Nascido em tuias, marco de 
canavezes, veio para o porto, para uma multi-
nacional. belmiro, mais tarde, tornou-se conhe-
cido como o “homem Sonae”, influenciou a for-
ma como nos vestimos, como nos alimentamos, 
como comunicamos e como nos informamos. 
criou riqueza. empregos. criou hábitos de 
consumo. moldou, por isso, comportamentos.
Há quem sugere que o percurso profissional de 

Belmiro confunde-se em larga medida com a his-
tória da economia portuguesa do pós 25 de Abril. 
Outros dirão que a maior herança que deixa ao 
país seja mesmo o trabalho. Palavra que sempre 
fez questão de colocar à frente de outras, que con-
jugava com competência, disciplina, ousadia. In-
dependência. Face ao Estado e ao poder político.
Belmiro Azevedo, o industrial, filho de pai car-

pinteiro e de mãe modista, nunca esqueceu o ape-
go às raízes humildes. Sabia para onde queria ir, 
mas nunca esqueceu de onde tinha vindo. Valores 
que, confidenciava repetidamente, procurou pas-
sar aos filhos, de quem se orgulhava, sobretudo, 
por serem trabalhadores e bem educados. Ao con-
trário do que seria admissível, a fortuna do pai não 
pesou em demasia nos ombros dos sucessores, que 
assumiram a gestão do império com uma natura-
lidade pensada, sem abrir terreno aos vazios gera-
dos pelas crises geracionais tão típicas dos grandes 

capitalistas.
Um dos traços mais distintivos deste assumido 

homem do Norte era, precisamente, a liberdade de 

pensar pela própria cabeça. E de ter, como bom  
portuense, o coração perto da boca. Essa indepen-
dência custou-lhe, todavia, vários dissabores ao 
longo das décadas. Mas Belmiro nunca se coibiu 
de desembainhar a espada, fosse qual fosse o ta-
manho ou a armadura do inimigo. Que o digam 
Cavaco Silva e José Sócrates. E vários ministros 
das Finanças e da Economia. Não foi por acaso 
que, o programa televisivo  de humor “Contra In-
formação” batizou-o de “Belmiro Mete-Medo”. 
Homem sem perder o Norte. A sede da Sonae nun-
ca saiu da Maia. Belmiro Azevedo, o maior em-
pregador privado português conquistou a área do 
Porto. O grupo que ergueu e cujo universo laboral 
se estende a cerca de 40 mil postos de trabalho (em 
2016, gerou, em média, uns impressionantes seis 
empregos por dia)construiu-se com base numa 
cultura empresarial inovadora, assente num nada 
negligenciável patriotismo fiscal. Belmiro era as-
sim; nunca foi unânime. Verdadeiramente, nunca 
quis ser. De outra forma, não poderia ter sido o 

Homem que foi. Alguém o descreveu que era: “um 
homem que destruía para construir”. Há alguns 
anos atrás, Belmiro Azevedo, disse: “Os fracassos 
também devem ser contados e celerados porque 
aprendemos com eles”.
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7:30 Manchetes 3
8:00 Jornal da Tarde
9:07 O Sábio
9:45 A Praça
11:45 A Minha Mãe Cozinha
 Melhor Que a Tua
12:30 Portugal em Direto
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sábadO, 16 dE dEzEMbrO           
1:30 Fugiram de
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5:47 Histórias
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17:30 IPMA - International
 Portuguese Music Awards
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20:00 Filme a Designar
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Donos Disto Tudo
0:00 Cá Por Casa
 com Herman José
1:00 Todas as Palavras
1:30 5 Para a Meia-Noite
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5ª-fEira, 14 dE dEzEMbrO           
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20:00 Manchetes 3
20:30 Hora dos Portugueses
20:45 Sim, Chef!
21:15 Brainstorm
22:00 Notícias do Atlântico
23:00 Literatura Aqui
23:30 Fatura da Sorte
23:45 Grande Área
0:45 Palcos Agora
1:15 Hora dos Portugueses

6ª-fEira, 15 dE dEzEMbrO           
1:30 Bom Dia Portugal
5:00 Grande Área
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cASAIS DA SemANA

fUga de Cérebros 
AuguSto mAcHADo

migrações, em 2016 saíram do país 60 
mil portugueses, segundo as estatísticas 

metade deste número foi para o reino unido, 
indica a ocDe. é uma fuga de cérebros que 
representa 40% da emigração.
Dos cerca de 60 mil portugueses que emigra-

ram em 2016, segundo as estatísticas, “quase 
40% são altamente qualificados”, informou o 
investigador Jorge Malheiros, há dias quando 
apresentou o relatório “Emigração e imigração 
em Portugal – análise da conjuntura 2016/2017”, 
da Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Económico (OCDE). Metade dos que 
emigraram foram para o Reino Unido. E, no to-
tal, as remessas que enviaram para Portugal atin-
giram os 3,3 mil milhões de euros. 
“A emigração está a diminuir porque se verifi-

ca uma melhoria da situação económica, o que 
ajuda a reter as pessoas; e existe, atualmente, um 
clima de confiança. Paralelamente, parte muita 
gente altamente qualificada e este é um movi-
mento que vai continuar a aumentar, em pro-
porção”, sublinhou o autor da notícia. Por outro 
lado, o investigador do Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universidade de 
Lisboa referiu que, “todos os estudos apontam 
para que, nos próximos cinco anos, Portugal pre-
cise muito de imigração qualificada, porque o 
mercado vai impor essa necessidade”. 
Já Júlio Vilela, da Direção-Geral dos Serviços 

Consulares, adiantou que os imigrantes por-
tugueses responsáveis por 1,9 milhões de atos 
consulares em 2016 – são hoje diferentes. “São 
jovens, letrados e mais conscientes dos seus 

direitos”. Segundo a OCDE, metade foi para o 
Reino Unido, em 2016, e grande parte para Lon-
dres. Todavia, a situação pode mudar por causa 
do Brexit, mas “não profundamente”. E o autor 
desta informação acrescenta: “Cidades como 
Londres sempre precisarão de imigrantes”, en-
tende Jorge Malheiros.
Imigração: factos contra mitos. As estatísticas 

demostram que o país recebeu no ano passado 
30 mil estrangeiros. De acordo com Jean Cris-
tophe Dumont, responsável pela Divisão de Mi-
gração da OCDE, “Portugal é um país bom para 
os imigrantes”. Assim como Pedro Calado, alto 
comissário para as Migrações, considerou que o 
importante é que se trabalhe um discurso basea-
do nos factos e não em medos e mitos. E, deu 
como exemplo, o que se passou “em 1957, de-
pois de os Estados Unidos terem autorizado a en-
trada de dez mil açorianos, “houve um jornal que 
questionou “e se eles forem comunistas?”, acres-
centando que “atualmente, fazemos as mesmas 
questões, baseadas no medo”. Todavia, os factos 
indicam, porém, que “os imigrantes contribuem 
para o rejuvenescimento do país e para a criação 
de novos empregos”. E acrescenta, “o controlo 
securitário é importante, mas as políticas de inte-
gração também”.
Alguém, um dia, escreveu esta frase: “Não fa-

ças aos outros o que não queres que te façam: 
eis a regra. Mas se queres ser exceção, faz aos 
outros o que gostarias que te fizessem… Tenho 
este sentimento… porque, felizmente, sempre 
foi bem recebido nesse GRANDE PAÍS, que é 
o CANADÁ, na minha opinião… O melhor do 
mundo…  Tenham todos um dia FELIZ...

seNtido de voto

Na eDp há vários ex-mi-
nistros do pS, do pSD 

e do cDS. e há ainda joão 
manuel manso Neto, que 

tem as características físicas que eu, em crian-
ça, costumava atribuir aos desconhecidos que 
a minha avó dizia que viriam obrigar-me a 
comer a sopa.
Toda a vida votei em partidos de esquerda – o 

que significa que nunca votei, por exemplo, no 
PS. Voto sempre com um misto de convicção, 
conformação e alívio. Convicção porque, de entre 
as propostas que me são apresentadas no boletim, 
é com as destes partidos que tenho mais afinidade, 
sobretudo no tema político que me interessa aci-
ma de todos: o da distribuição (ou redistribuição) 
da riqueza. Conformação porque o meu voto im-
plica que eu aceite algumas características desses 
partidos que são difíceis de tolerar: uma rigidez de 
princípios um pouco assustadora, um sectarismo 
bastante incomodativo, uma inclinação absolutis-
ta que consegue ser inquietante. Recordo-me mui-
tas vezes daquele passo do “FMI” em que José 
Mário Branco diz:  “O menino é malcriado, o 
menino é pequeno-burguês, o menino pertence a 
uma classe sem futuro histórico... Eu sou parvo ou 
quê?” Imagino sempre que gente inevitavelmente 
mais pura do que eu me faz os mesmos reparos. 

Só não formulo a pergunta final porque, no meu 
caso, a resposta é claramente afirmativa, e eu não 
quero oferecer argumentos fáceis aos acusadores, 
mesmo sendo eles imaginários. Alívio porque, até 
por causa do que fica escrito atrás, me satisfaz sa-
ber que os partidos que apoio não têm hipótese de 
ganhar. Gosto que tenham força, que sejam capa-
zes de fazer contrapeso, que consigam inclinar a 
bússola para a esquerda, mas ficaria preocupado 
se deixassem de ser o tempero e passassem a ser 
a refeição.
Há alturas, porém, em que a convicção se sobre-

põe ao resto. Esta semana foi uma dessas alturas. 
Um destes partidos extremistas, irrealistas, luná-
ticos, propôs a seguinte excentricidade: empresas 
que obtêm rendas excessivas e injustificadas, e 
que, também injustificadamente, cobram a factu-
ra energética mais cara da Europa, deveriam fa-
zer uma contribuição, contribuição essa que não 
colocaria em causa o apoio que o Estado deve, 
justamente, prestar à produção de energias reno-
váveis. BE e PCP votaram a favor da medida. Os 
sensatos PS e CDS votaram contra. O também 
ajuizado PSD absteve-se. E assim a proposta foi 
chumbada. Os lunáticos fizeram uma proposta 
sensata e os sensatos rejeitaram-na. Na EDP há 
vários ex-ministros do PS, do PSD e do CDS. E 
há ainda João Manuel Manso Neto, que tem as ca-
racterísticas físicas que eu, em criança, costumava 
atribuir aos desconhecidos que a minha avó dizia 
que viriam obrigar-me a comer a sopa. Talvez não 
seja sensato indispor toda esta gente. Mas, de fac-
to, é um tipo de sensatez muito especial.

rIcArDo
ArAújo pereIrA
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INFormAÇÃo comuNItárIA

CLÍNICA DE OPTOMETRIA LUSO

Optometrista

Exames da vista - óculos - Lentes de contacto

tel.: 514 849-9966
4242, boul. st-laurent, suite 204

Montréal, qué., h2W 1z3

Alain Côté O.D.

reveilloN do ClUbe orieNtal
O Clube Oriental celebra a passagem de ano no dia 31 
de dezembro com um saboroso jantar e à meia-noite 
um bolo rei e champanhe por mesa, música com DJ 
Lucy e Miguel, sócios 65 e n/sócio 80. 514-342-4373.

festa de aNgariação de fUNdos
A Comissão de festa do Espírito Santo da Santa Cruz or-
ganiza uma angariação de fundos para o Divino Espírito 
Santo da Santa Cruz que se realiza no dia 20 de janeiro 
de 2018 na Santa Cruz. A noite será animada pelo Eddy 
Sousa. Armanda 514-515-9857 | Alice: 514-695-8777.

jorge correIA

admirável mUNdo de hoje

entre muitos outros acon-
tecimentos, a turbulência 

e a rotura marcam a ordem 
do dia nesta época estranha 
que vivemos atualmente. te-

mos no presidente trump uma referência ex-
trovertida destas qualidades, mas quase em 
todos os países assistimos ao recrudescimento 
de conceitos obsoletos e retrógrados que ar-
rastam massas de apoiantes cegas no seu es-
tupor egoísta de obter vantagens ilegítimas 
baseadas sobre justificações absurdas.
1. O reconhecimento de Jerusalém como ca-

pital de Israel por parte de Trump é mais uma 
decisão arbitrária dentro dos moldes referidos 
anteriormente. Podemos estar aqui com inúme-
ras discussões em torno da legitimidade histó-
rica ou não de tal decisão que não chegaríamos 
a lado nenhum. A realidade é que esta decisão é 
tão despropositada como Portugal reclamar so-
berania sobre o Brasil, por exemplo, ou qualquer 
outra nação europeia reclamar a si suas antigas 
colónias agora independentes, ou de repente sur-
girem herdeiros dos visigodos reclamar seus an-
tigos territórios na Europa. A civilização avança 
constantemente, ainda que haja períodos de apa-
rente retrogradação, e como tudo na natureza, há 
fases de nascimento, crescimento, auge, declínio 
e morte. As fases de morte podem significar de-
saparecimento completo ou apenas transforma-
ção, em que determinadas características ou cir-
cunstâncias desaparecem para dar espaço a algo 
melhor. Ignorar esta lei da vida é como remar 
teimosamente contra a corrente sem avanço real.
2. O Brexit está a revelar-se o exemplo típico de 

como a massa popular de eleitores se deixa levar 
pelos populismos apelantes ao egoísmo coletivo 
exacerbado pela insatisfação geral. Os termos 
da saída são disso reveladores pelo fracasso de 
algumas premissas: a soberania do Reino Uni-
do (por exemplo, tribunal europeu mantém au-
toridade durante alguns anos mais para além da 
saída efetiva, questões de segurança e outras que 
necessitarão de acordos, etc.); custos (a fatura de 
saída é pesada para além de se perder apoios da 
União Europeia que agora deixarão de existir); 
regulamentação (as empresas inglesas para ex-
portarem para a UE terão que obrigatoriamente 
obedecer à regulamentação europeia e não fará 
sentido apresentarem produtos diferenciados 
da UE para consumo interno ou noutros merca-
dos). Muitos falam em segundo referendo para 
reverter o brexit, outros falam numa renegocia-
ção capaz de deixar as coisas no limbo até ver 
para evitar tamanho disparate. Outros, dos quais 
eu partilho a opinião, não conseguem perceber 
como decisão de tal envergadura foi sujeita a 
um escrutínio eleitoral por maioria simples, que 
nada mais fez do que partir o país ao meio. Este 
foi um erro colossal numa democracia que tem 
alguns aspetos admiráveis mas que não foi capaz 
de perceber que nada menos do que uma maioria 
absoluta seria pertinente para vincular um país 
inteiro com tal decisão. Muita responsabilida-
de tem aqui David Cameron, anterior primeiro 
ministro do Reino Unido, que jogou irresponsa-
velmente alto a sua sobrevivência política com 
resultado desastroso.
3. A TVI no final da semana passada revelou 

em reportagem alegada gestão e atos danosos 
por parte da responsável máxima da associação 
Raríssimas, associação portuguesa de deficiên-
cias mentais e raras, instituição particular de 
solidariedade social sem finalidade lucrativa. As 
alegações são graves e devem ser investigadas 
com apuramento integral da verdade o quanto 
antes. É de notar que estas instituições recebem 
apoios do estado e outros e como tal devem me-
recer uma atenção especial no que toca à sua efi-
ciência e eficácia não só no apoio que dão mas 
também na utilização de recursos materiais e hu-
manos. Para além disso há contornos políticos 
que é imperioso ter em atenção. Por exemplo, a 
deputada Sónia Fertuzinhos, por ventura casada 
com o atual ministro da segurança social Vieira 
da Silva, terá viajado à Suécia paga pela Rarís-
simas no “âmbito de trabalho” que desempenha 
para uma conferência pela EURORDIS, organi-
zação europeia para as doenças raras. A deputada 
entretanto veio esclarecer que a Raríssimas terá 
sido depois reembolsada dessa despesa. Ora, 
como se desenha aqui um triângulo de relações 
estreito, é de suma importância que haja um apu-
ramento independente do que se passa, através 
de uma auditoria externa ou outra forma que se 
julgue pertinente e que esclareça sem deixar dú-
vidas o que se passa, a bem de salvaguardar a 
instituição e todos aqueles que colaboram com 
esta instituição, que se relacionem com ela, ou 
que tenham qualquer vínculo com a mesma, in-
cluindo o ministro Vieira da Silva e sua esposa, 
deputada na assembleia da república. A rapidez 
de resposta aqui seria fundamental para evitar 
dúvidas ganharem terreno.
4. Mário Centeno no Eurogrupo, para além da 

vitória pessoal, julgo trazer algumas vantagens 
a Portugal, nomeadamente na política económi-
ca e financeira a seguir. A extrema esquerda terá 
mais dificuldades em fazer vingar algumas das 
suas prejudiciais políticas pois Centeno ganha-
rá peso político dentro do governo; o rigor não 
se perderá, o que será benéfico dentro das finan-
ças públicas, por força da necessidade de dar o 
exemplo como chefe do Eurogrupo; a presença 
de personalidades portuguesas em grupos for-
mais ou informais internacionais é um prémio à 
capacidade diplomática de Portugal, para além 
disso dá a Portugal perceção sobre o que se pas-
sa no mundo e como isso poderá afetar a nação 
lusitana no futuro.
Aprender com os erros é fundamental e se en-

frentamos desafios enquanto humanidade, torna-
-se fundamental apostar na educação das pessoas 
enquanto indivíduos membros de uma sociedade 
global, em que as decisões e atos de uma cole-
tividade afetam outras e que caminhar juntos é 
sempre melhor do que atropelarmos uns aos ou-
tros.
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SylvIo
mArtINS

Uma Noite maravilhosa No
aNiversário do ClUbe orieNtal

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

tel.: 450-682-9414

EspEcialidadE frangO
nO churrascO

Sábado 9 de 
d e z e m b r o 

no clube orien-
tal português 
de montreal foi 

realizado o jantar de gala para 
comemorar o seu trigésimo nono 
aniversário de existência.
Há muito tempo que eu não vou 

ao Clube Oriental e desta vez tive a 
oportunidade e a honra de ir a este 

aniversário com uma sala cheia de 
associados e simpatizantes, clube 
que sem eles como é óbvio não ha-
veria clubes nem associações. Foi-
-nos servido o jantar com uma en-
trada de salmão fumado seguida de 
sopa que antecedeu o prato princi-
pal que foi pernil de cordeiro. Pela 
primeira vez tive a oportunidade de 
comer este prato, e foi mesmo sabo-
roso, gostei muito, o chefe está de 
parabéns. O presidente do clube Sr. 
Gilberto Alves fez um pequeno dis-
curso agraciando todos os presentes 
e aos sócios. O jornal teve a oportu-
nidade de falar com o presidente do 
Clube e podemos vos informar que 
o presidente do Clube, o Sr. Gilber-
to Alves esteve sempre ligado ao 
Clube, ajudando sempre as direções 

através dos seus trinta anos, três dos 
quais como presidente. Também 
sem a sua extraordinária equipa que 
lhe ajuda, nada poderia ser feito. E, 
da minha parte sempre gostei do 
Gilberto Alves, sempre aberto a no-
vas ideias e fazendo muito atenção

Logo de início, no Clube Oriental 
tiveram um minuto de silêncio pelo 
falecimento de um dos seus mem-
bros, Pedro Silveira.
Como convidados estiveram pre-

sentes o jornal A Voz de Portugal 

com Sylvio Martins, António Sal-
vadore da Rádio Centre-Ville, Viva 
Tv Montreal e Montreal Magazine. 

Na parte musical tivemos a opor-
tunidade de ouvir o grande artista 

Eddy Sousa que nos encantou com 
as suas lindas canções românticas e 
na segunda parte, mais mexido para 
as pessoas que gostam de dançar ti-
vessem muito para bailar
E para dar um maior brilho nesta 

linda noite tivemos a noite abrilhan-

tada pelo excelente conjunto musi-
cal Contacto, a melhor banda da 
comunidade com mais de 30 anos 

ao serviço na comunidade. Para 
finalizar esta linda noite todos os 
presentes tiveram um Porto Cabral, 
uma parte do bolo de aniversário e 
uma travessa de frutas.
parabéns ao oriental e à sua ad-

ministração votos de muito anos 
de atividades.

www.patisseriemedeiros.com
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ribeira qUeNte miNha aldeia 
moNtreal a miNha Cidade

com o intuito 
de partilhar 

com os leitores do 
jornal a voz de 

portugal, este foi o texto com que 
participei no concurso literário 
(montreal-A minha cidade / mon-
tréal-ma ville) promovido pelo 
grupo “Amigos da biblioteca josé 
d’Almansor”. 
Acorda a cidade, adormecida no 

coração dividido de um homem, que 
chora, por ter dois amores, duas ilhas, 
que em nada são iguais e sem saber 
da qual gosta mais! Vagueando, pelo 
tempo, passa a vida, dando largas ao 

seu pensamento, relembrando luga-
res e gentes. No silêncio e nas horas 
de solidão, flutua dentro do seu peito 
aquele sonho proibido, que guarda 
desde criança, ter uma bicicleta. Os 
dias se repetem na vida da gente, mas 
em nada são iguais, são emoções, são 
lembranças que alimentam a sauda-
de e que por vezes nos fazem sofrer! 
Há dias que a saudade toma conta da 
gente, quando removemos do fun-
do do baú, recordações de uma vida 
passada em terras diferentes, que sou-
beram cativar o amor de um homem 
sem terra. Muitas são as lembranças 
salgadas na caçarola da memória, co-
bertas de sal do mar da ilha natal, ou-
tras congeladas na alma da terra que 
o adotou. Ninguém escolhe o lugar a 
nascer, ao contrário pode decidir aon-
de viver, mas nem sempre a escolha 
é aquela que satisfaz a consciência, 
porque ninguém conhece o rumo e 
o destino que a vida reserva para ele. 
Há momentos na vida que vivemos 
que nem uma ilha coberta de bruma, 
na incerteza do dia de amanhã, como 
árvore desenraizada, do lar aonde 
nasceu, colhida e plantada em outra 
terra que tanto é muito quente e muito 
gelada, mas de uma riqueza inigualá-
vel, em que todos podem crescer em 
pé de igualdade. Na vida nunca foi 
menino, ao nascer já era um rapaz, 
carimbado para crescer depressa para 
poder trabalhar e ajudar a sustentar a 
família. Hoje lembro aquele moço, 
que lhe foi proibido sonhar, com voos 
mais altos que aqueles do seu pai, por 
ter nascido pobre e pobre não tem 
direito a crescer na vida, andava des-
calço, gostava de ter uma bola de fu-
tebol e mais tarde uma bicicleta. Um 
dia ainda rapaz, o jovem sem futuro, 
decide, voar mais alto, abandona o 

ninho familiar, lavado em lágrimas 
derramadas, do rosto dos pais e fami-
liares, por ver partir um dos seus, que 
nem um açor, batendo asas deixando 
para trás vales e montes, lagoas e cal-
deiras, mares e gentes da sua terra, na 
mala leva a imagem do Senhor Santo 
Cristo para o proteger e lhe dar sorte, 
um só desejo, dar melhor condições 
de vida à família e um sonho de um 
dia ter uma bicicleta. Quanto mais 
voa mais longe vai ficando a ilha e 
o mar dos seus encantos, parecia um 
condenado à morte, rapaz que vai 
para a guerra, sem saber se volta a ter 
a sorte, de voltar à sua terra. No outro 
mundo, aterra sobre uma pista gelada, 
coberta de neve, manto branco sím-
bolo de paz e esperança de uma vida 
nova! Ao pisar a terra prometida logo 
notou que ali não há sonhos proibi-
dos, o limite é o céu, todos são iguais 
independentemente do lugar aonde 
nasceram. A cidade de Montreal que 

foi fundada à 375 anos, a todos rece-
be, como mãe, filho ao nascer. Hoje 
vive que nem as águas da foz do rio 
São Lourenço quando desaguam no 
mar do oceano atlântico, nem água 
doce nem salgada, por influência das 
duas pátrias, três línguas e várias cul-
turas!
Vive que nem balança de pratos, de 

um lado são emoções, são lembran-
ças na memória daquela criança, que 
aprendeu, o laço do amor familiar 
nunca se desfaz no tempo, nem na 
distância do olhar, na erosão dos tem-
pos modernos, no outro prato tudo o 
que consegui na vida, uma família, 
uma vida melhor para si e para os 
seus familiares, a liberdade de cres-
cer e sonhar. Hoje aquele Ilhéu que 
nasceu e cresceu, banhando no mar 
salgado, ilha bela mas sem futuro, já 
não é o mesmo, por ter um coração 
dividido entre duas ilhas, amor que 
não é pecado, porque gosta das duas 
da mesma maneira, Ribeira Quente a 
minha aldeia, Montreal a minha cida-
de, onde vivem em plena harmonia, 
povos de todas as nações, de diferen-
tes idiomas, religiões e crenças, co-
res e orientações sexuais, vindos dos 
quatro cantos do planeta. Passados 
tantos anos as ilhas dos meus amores 
teimam em não sair de mim, como 
o pecado original, que nos acompa-
nha toda a vida, mas para não trair o 
amor pela minha terra natal, até hoje 
por mais que tenha conseguido subir 
e alcançar na minha cidade de Mon-
treal nunca tive uma bicicleta porque 
hoje seria tão fácil e ao mesmo tempo 
muito doloroso.

márIo
cArvAlHo
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quem SÃo eleS?

preCiosos  são os hábitos de CoNsUmo
dos portUgUeses Nesta époCa festiva

o plateau é a mais emble-
mática zona portuguesa. 

entre o povoamento contam-
-se inúmeros comércios, onde se encontram os 
sabores de portugal e não falta por onde esco-
lher desde o mais antigo Soares e Filhos, uni-
versal, marché Sá ou peixaria São miguel. 
também vos apresento o serviço mais antigo 
de frango e leitão, coco rico e romados e à 
mesa tem os restaurantes e pastelarias por-
tuguesas, com a gastronomia de todo o país.
Recriar o ambiente do tempo dos nossos avós, 

porque é uma altura que nos deixa muitas sauda-
des, apesar do aspeto moderno. Fazer as compras 
a pensar na família e nos amigos já é um prazer 
e por fim os pratos, por mais tradicionais que se-
jam os ingredientes, como o bacalhau, certamen-
te leva sempre um toque pessoal em cada casa. É 

provavelmente de Trás-os-Montes que se encon-
tram os melhores azeites nacionais , muitos deles 
ostentando a classificação de “azeite biológico” 
mas temos produtos de muito boa qualidade de 
norte a sul e encontra tudo no Plateau. Se quiser 
e para animar a festa encontra no livro do Galo 
os locais que vendem bom vinho importado di-
retamente de Portugal. Estou provavelmente a 
ser injusto com a “SAQ” outro local de venda de 
vinhos, mas tenho para mim que em época es-
pecial um bom vinho de outras garrafeiras pode 
originar outra conversa para acompanhar o sabo-
roso queijo dos Açores ou da Serra e de repente 
está tudo ali à volta de uma mesa. O contacto 
vai-se mantendo, mas se não nos encontramos 
pelo menos uma vez por ano, o espírito perde-se.
Mas há também a grande expectativa em torno 

da música portuguesa desde o Jazz, Popular, ou 
Clássica e é impossível não ler algumas páginas 
de um livro, que é um refúgio de cinco estrelas e 
se pode ouvir o Quinteto com piano, ou a “Truta 
de Schubert” cumprindo o espírito da época.

mANuel De 
SequeIrA roDrIgueS
mrodrigues@avozdeportugal.com

grupo DA SemANA

pArAbéNS

ComemoraNdo o lUso stars
coNceIÇÃo roSárIo

jantar de confraternização do luso Stars, 
uma equipa com um palmarés brilhante 

nas ligas amadoras e semi-profissionais do 
quebeque, três vezes vitoriosos no campeo-
nato de excelência. Foi um grande orgulho 
para a Associação portuguesa do canadá e 
para a nossa comunidade.

O Luso Stars conseguiu talhar um lugar de des-
taque ao longo dos anos, podendo dizer-se que 

fez parte integrante da implantação e do esfor-
ço de desenvolvimento do futebol no Quebeque. 
Isso só foi possível com a colaboração inestimá-
vel dos treinadores, equipa técnica, jogadores, 
associados e o apoio constante da Comunidade 
portuguesa de Montreal.
Sábado dia 9 de dezembro, 50 pessoas, partilha-

ram memórias, recordações, amizades numa noi-
te espetacular de convívio com carinho, amizade 

e alegria. Muitos mais poderiam ter partilhado 
este serão mas por várias razões muitos falharam 
ao apelo.
Ficou aqui a promessa de muitos deles que se 

iria voltar a realizar mais encontros como este.
obrigada ao ex treinador joaquim Santos 

que organizou este evento e a equipa da Apc 
que se esmerou em recebê-los com amor e ca-
rinho e a todos os presentes.

parabéns a Yliana carvalho pelo seu desempe-
nho na grande competição de patinagem artís-
tica ganhando a medalha de prata. O jornal a 
voz de portugal congratula a nossa jovem.
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Há muitas surpresas no mês 
de novembro na comunidade 

de laval. Há duas semanas estive 
a navegar na internet e no face-
book, olhando e tomando notas 
aqui e lá, tive a surpresa de uma 
nova padaria portuguesa em la-
val.

A nova Padaria e Churrascaria 
Medeiros está situada no 671a boul. 
Curé-Labelle em Laval. Este novo 
local é perto da igreja de Nossa Se-
nhora de Fátima.
Os proprietários, Ana Medeiros, 

Melissa Medeiros, Marc Steven 
Medeiros abriram há pouco tempo 
e quiseram oferecer a todos o que 
há de melhor de Portugal. Um bom 
churrasco à moda portuguesa é o 
que os portugueses querem. E com 
a chegada do inverno, nada melhor 
que uma sandes de galinha num lin-
do lugar com o mapa dos açores que 

é realmente fantastico.
Para encomendas ou informações 

podem ir ao Facebook, ou site web 
www.patisseriemedeiros.com ou 
pelo telefone tradicional: 450-682-
9414.

10000 gosto para poUlet 3 pattes

Há 20 anos tive de fazer uma 
pequena apresentação na es-

cola sobre o “marketing”. e, sem-
pre adorei apresentar um produto 

ou serviço que possa interessar aos 
consumidores. 
Nos tempos antigos era publici-

dades nos jornais, rádios ou televi-
sões. E para muitos era só fazer um 
panfleto com todas as informações e 

nunca sabe se serias milionário.
Hoje em dia o“Marketing” mudou 

muito e a internet é muito importante 
na vida económica de qualquer com-
panhia. Desde o início o restaurante 
Poulet 3 Pattes fazem o que muitos 

não são capazes, trabalhar com a 
internet e as redes sociais não são 
coisas simples. A semana passada o 
Facebook do restaurante P3P chegou 
a um marco importante, 10 000 pes-
soas cliquaram no “Like”. Parabéns.

SylvIo mArtINSSylvIo mArtINS

Nova padaria e ChUrasCaria em laval
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681 Jarry Est, Montreal
tel.: 514.273.9638

2615 Place Chassé
Tel.: 514.845.0164 

www.ferma.ca

111 St-Paul Este. 
T.: 514.861.4562

www.solmar-montreal.com

AgÊncIAs De VIAgens

225 Gounod
tel.: 514.385.1484
 tel.: 514.385.3541

EduÍnO Martins
pEdrO alvEs
514.277.7778

www.memoria.ca

4701 St-Urbain
tel.: 514.842.3373

granitE lacrOiX inc.
Construção de 
monumentos

1735 des Laurentides  
450.669.7467

www.granitelacroix.com

4057 Boul. St-Laurent
tel.: 514.987.7666

5938 st-hubert (Rosemont) 
tel.: 514.272.9797

a MErcEaria das 
faMÍlias pOrtuguEsas

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

sEMprE Mais pErtO dE si
4242 boul. st-laurent #201

tel.: 514.842.2443

tony tel.: 514.593.6649
cel.: 514.668.0656

8351, Boul. St-Michel
tel.: 514.376.4124

cOnTAbILIsTA

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

www.acaixa.ca

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

tel.: 514.499.1624

DenTIsTA

eLeTRIcIDADe

AgÊncIAs
funeRáRIAs

MeRceARIAs

MOnuMenTOs

4270 St-Laurent #200
tel.: 514.985.2411

pADARIA

RenOVAções

antÓniO rOdriguEs
natália sOusa
tel.: 514.727.2847

www.magnuspoirier.com

assure-toi.ca
Seguros

- Doença grave
- Invalidez

- vida
assure-toi.ca

plano poupança
- reforma

paulo F. gonçalves

IMpORTADORes

agência
AlgArve

rEnOvaÇãO
rEsidEncial

INTERIOR E EXTERIOR
RUI MIGUEL RODRIGUES
rlarenovation@outlook.com

tel.: 514-575-9605

rla rénOvatiOn

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

514.522.5175

sErviÇOs cOnsularEs                                             
EMBAIXADA DE
PORTUGAL EM OTAVA t.: 613.729.0883 
CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM MONTREAL t.: 514.499.0359

assOciaÇÕEs E clubEs                                                  
ASSOCIAçãO DOS PAIS T.: 514.495.3284
ASS. MULHER PORT. DO CANADÁ T.: 514.983-7837
ASS. PORTUGUESA DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMAN DE LAVAL T.: 450.681.0612
ASS. PORTUGUESA DO CANADÁ T.: 514.844.2269
ASS. PORTUGUESA DO ESP. SANTO T.: 514.251.9791
ASS. PORTUGUESA DE LASALLE T.: 514.366.6305
ASS. PORTUGUESA DE STE-THÉRèSE T.: 450.435.0301
ASS. DA TERRA QUEBEQUENTE T.: 514.237.3994
CASA DOS AçORES DO QUEBEQUE T.: 514.388.4129
CENTRO COMUNITÁRIO
 DO DIVINO ESPíRITO SANTO T.: 514.353.1550
CíRCULO DE RABO DE PEIXE T.: 514.843.8982
CLUBE ORIENTAL DE MONTREAL T.: 514.342.4373
CLUBE PORTUGAL DE MONTREAL T.: 514.844.1406
FESTIVAL PORTUGAL EM MTL T.: 514.923.7174
LIGA DOS COMBATENTES T.: 514.844.1406
SPORT MONTREAL E BENFICA T.: 514.273.4389
RANCHOS FOLCLóRICOS
CAMPINOS DO RIBATEJO T.: 514.648.8343
CANA VERDE T.: 514.618.9087
ESTRELAS DO ATLâNTICO T.: 450.681.0612
ILHAS DO ENCANTO T.: 514.388.4129
RANCHO FOLC. SANTA CRUz T.: 514.844.1011
PRAIAS DE PORTUGAL T.: 514.844.1406

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

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

filarMÓnicas                                                                                  
FILARMóNICA DIVINO ESPíRITO SANTO T.: 514.844.1774
FILARMóNICA DO DIVINO
ESPíRITO SANTO DE LAVAL T.: 514.982.0688

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

IgRejA

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

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

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

nOTáRIOs

 me. Krystel
             leblanc

4242 St-Laurent, #203
tel.: 514.843.5626

depositária do 
arquivo notarial de 

Me. luciano bernardo 

iMpOrtadOrEs dE
prOdutOs dO Mar
Miguel: 514-835-8405

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

4245 boul. St-laurent tel.: 514.281.0702

câmbIo Do DólAr cANADIANo
12 De Dezembro De 2017

1 euro = cAD 1,521880

gEOrgE justinO
55 Gince St-Laurent

514 228.1888
www.complexeaeterna.com

seRVIçOs fInAnceIROs

gilbErtO
EspEcialista EM 

rEnOvaÇÕEs
ligEiras

cimento, cerâmica, 

ResTAuRAnTes

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

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

t.: 514.668.6281

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

nOTáRIOs

Me. Malissa
furtado
notária

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

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

liNha aberta:
514 790.0251

pUbliCidade:
514 366.2888

domiNgo das 16h às 18h
5877 papiNeaU, moNtreal, qC

prodUtora
rosa velosa

jes
RenOVATIOns

jOsé silva
Companhia portuguesa 

especializada em
renovações gerais.

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

ResTAuRAnTes
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pavé bOisbriand
A melhor equipa de “pavé-uni” no Quebeque, procura 

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

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

rOsa: 514-278-3956

seRVIçOs

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

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

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

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

Magnífico condomínio de 1500pc. 3 qts 
fechados. const. 2004. chão em madeira. 
insonorização superior. 2 balcões. 

Elevador. garagem. $459,000

belo condomínio com 2 qts fechados. 
900pc. chão em madeira. 2 terraços, larei-
ra a gás. Estacionamento incluído. 

$329,000 negocíavel

condomínio, cheio de “charme!” 2 qts. 
chão em madeira. lareira a gás. balcão. 
paredes interiores em tíjolos. disponivel 

imediatamente. $289,000 negocíavel

5plex (convertido a 4 apartamentos). Muito bem 
situado.quintal com estacionamento. 

renovado. interessante para proprietário 
ocupante ou investimento. $574,000

Elegante casa em ‘’victoria village’’ com 4 qts. 
casas de banho renovadas. telhado alto. quin-
tal. MuitO bem situado ao pé do novo hospital. 

2 estacionamentos. $989,000 negocíavel

eMpRegOs

Classificados e pequenos anúncios
uMA escOLHA ceRTA... TeLefOne 514-284-1813 Necrologia

VenDe-se

prOpriEdadE à vEnda nO algarvE 
Na freguesia da Mexilhoeira-Grande, com uma su-
perfície de 40 000 metros quadrados situada entre as 
cidades de Portimão e Lagos e perto das praias Algar-
vias. contacte 514-830-8448.

urgEntE: prEcisa dE sEnhOra 
para trabalhar aO balcãO

cOM cOnhEciMEntO EM
charcutaria E fazEr sandEs.

514-842-3558
restaurante português procura um/a cozinheiro/a 

com experiência para trabalhar a tempo inteiro
ou parcial e também fins de semana. 

514-816-8022

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

† †jOãO viEira
1927-2017

Faleceu em Montreal, no dia 
11 de dezembro de 2017, com 
90 anos de idade, senhor João 
Vieira esposo da jà falecida se-
nhora Alzira Fonseca, natural de 
Murtosa, Portugal. Deixa na dor 
seus filho/as Ana-Maria, Alcira, 
Cordalia, John (Maggie), seus 
netos Caelean, zack e Gabriel, 
cunhados/as, sobrinhos/as, fa-
miliares e amigos.
Os serviços estão a cargo de:
alfred dallaire | Memoria
4231, boul. st-laurent, Montreal
www.memoria.ca, 514-277-7778
pedro alves
O Velório terá lugar quinta-feira 14 de dezembro de 
2017 das 19h às 22h. O funeral será celebrado de corpo 
presente sexta-feira 15 de dezembro de 2017 às 10h na 
igreja Santa Cruz e será sepultado no Cemitério Notre-
-Dame-des-Neiges. Renovam com profunda saudade a 
missa de sétimo dia que será celebrada domingo 17 de-
zembro de 2017 às 11h30. A família vem por este meio 
agradecer a todas as pessoas que se dignaram tomar 
parte nas cerimónias fúnebres ou que de qualquer for-
ma, se lhes associarem na dor. Bem-Haja.

bErta faria rEis
1927-2017

É com profunda tristeza que faleceu em Montreal, no 
dia 7 de dezembro de 2017, com 90 anos de idade, 
a senhora Berta Faria Reis esposa do já falecido se-
nhor Domingos Reis, natural de Rabo de Peixa, São 
Miguel, Açores. Deixa na dor seus filho/as Dominique, 
Tony (Mary), Betty (Roger) e José que já faleceu(Linda). 
Seus netos/as e bisnetos/as, familiares e amigos.
Os serviços estão a cargo de:
centre funéraire côte-des-neiges
4525 chemin de la côte-des-neiges
Montréal, qc, h3v 1E7
A família receberá condolências sexta-feira 15 de de-
zembro de 2017 das 9h às 11h30. A família vem por 
este meio agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram tomar parte nas cerimónias fúnebres ou que de 
qualquer forma, se lhes associarem na dor. Bem-Haja.
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carnEirO: Carta Dominante: O Dependurado, que significa 
Sacrifício. Amor: O amor poderá bater-lhe à porta, fique atento. 
Saúde: Procure fazer uma vida mais saudável. Dinheiro: Esta não 
é uma boa altura para investir nos negócios.

Números da Sorte: 27, 32, 41, 3, 38, 1

tOurO: Carta Dominante: 5 de Copas, que significa Derrota. 
Amor: Seja sincero nas suas promessas se quer que a pessoa 
que tem a seu lado confie em si. Saúde: Liberte-se e a sua saúde 
irá melhorar. Dinheiro: Excelente período para tratar de assuntos 
de caráter profissional. Números da Sorte: 20, 31, 45, 38, 10, 4

géMEOs: Carta Dominante: Ás de Paus, que significa Energia, 
Iniciativa. Amor: Momento favorável para jantares românticos. 
Saúde: O seu sistema imunitário está muito sensível, seja prudente. 
Dinheiro: Momento calmo e favorável. 

Números da Sorte: 25, 10, 49, 17, 23, 2

caranguEjO: Carta Dominante: 8 de Copas, que significa 
Concretização, Felicidade. Amor: a sua vida amorosa dará uma 
grande volta brevemente. Saúde: Faça exames médicos. Dinheiro: 
Evite gastos supérfluos. Números da Sorte: 12, 35, 10, 28, 17, 9

lEãO: Carta Dominante: Rainha de Paus, que significa Poder 
Material e que pode ser Amorosa ou Fria. Amor: estará em plena 
harmonia na sua vida a este nível. Saúde: Faça um check-up. 
Dinheiro: Tente poupar um pouco mais, pois mais vale prevenir do 

que remediar. Números da Sorte: 11, 42, 27, 30, 12, 28

virgEM: Carta Dominante: Rainha de Copas, que significa Amiga 
Sincera. Amor: Partilhe os seus sentimentos e decisões com a 
pessoa que ama. Saúde: Com disciplina e controlo melhorará de 
qualquer problema. Dinheiro: Uma pessoa amiga vai precisar da 

sua ajuda. Números da Sorte: 39, 28, 10, 33, 5, 13

balanÇa: Carta Dominante: 6 de Ouros, que significa 
Generosidade. Amor: Esqueça um pouco o trabalho e dê mais 
atenção à sua família. Saúde: Poderá andar muito tenso. Dinheiro: 
Período positivo e atrativo, haverá uma subida do seu rendimento 

mensal. Números da Sorte: 20, 14, 3, 27, 44, 1

EscOrpiãO: Carta Dominante: A Imperatriz, que significa 
Realização. Amor: liberte-se do passado. Saúde: procure o seu 
médico se não se anda a sentir bem. Dinheiro: ajude os mais 
necessitados. Números da Sorte: 33, 14, 21, 4, 41, 6

sagitáriO: Carta Dominante: 2 de Ouros, que significa 
Dificuldade/ Indolência. Amor: Vai apaixonar-se facilmente. Saúde: 
Faça caminhadas. Dinheiro: Não se exceda nos gastos. Números 
da Sorte: 19, 47, 25, 36, 40, 18

capricÓrniO: Carta Dominante: Valete de Copas, que significa 
Lealdade, Reflexão. Amor: Deixe o ciúme de lado e aproveite bem 
os momentos escaldantes. Saúde: Cuidado com os excessos 
alimentares. Dinheiro: Não peça um novo empréstimo, os tempos 

não estão para isso. Números da Sorte: 27, 42, 31, 19, 4, 23

aquáriO: Carta Dominante: O Mundo, que significa Fertilidade. 
Amor: Aproveite bem todos os momentos que tem para estar com 
a sua cara-metade. Saúde: Poderá sentir alguma fadiga física. 
Dinheiro: Conserve todos os seus bens materiais. 

Números da Sorte: 36, 41, 15, 3, 37, 20

pEiXEs: Carta Dominante: 8 de Paus, que significa Rapidez. 
Amor: Evite as discussões com o seu par. Saúde: Será uma época 
com tendência para enxaquecas. Dinheiro: Dê mais valor ao seu 
trabalho, e só terá a ganhar com isso. 

Números da Sorte: 49, 27, 13, 31, 4, 29

HORóscOpO maria heleNa martiNs

sUDOKU: níVEl mUITO DIFícIl
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cAÇA pAlAvrAS | SubStANtIvoS coletIvoS

AneDOTA

MOlhO
clErO
frOta
réstia
atlas

prOlE
junta
cOlégiO
Manada
banda

nuvEM
alcatEia
MirÍadE
grupO
cachO 
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Na escola: 
- Que sabes tu dos químicos do Século XVII, meu me-
nino? 
- Bem ... Sei ... Sei ... 
Que estão todos mortos ?!?
“Porque as loiras não fazem gelo?” 
- Porque elas sempre esquecem a receita! 

filhO para O pai... 
- Não quero ir à escola hoje pai e tenho três razões: 
1.- Os meninos não brincam comigo. 
2.- Estou cansado da escolinha. 
3.- As professoras me gozam. 

pai para O filhO: 
- Três razões porque deves ir: 
1.- Já faltaste cinco dias este ano. 
2.- Tens 43 anos de idade. 
3.- És o director da escolinha.

Carreiras de professores e
fUNCioNários em debate
No parlameNto
A Assembleia da república discute na quar-

ta-feira duas petições da Federação Nacio-
nal da educação (FNe) pelo descongelamento 
das progressões nas carreiras dos professores e 
pelo restabelecimento das carreiras dos restan-
tes funcionários das escolas.
A iniciativa da FNE, que terá uma delegação nas 

galerias, é acompanhada por projetos de resolu-
ção do PCP, do BE e do PEV. “Esperamos que 

as resoluções sejam aprovadas”, disse à agência 
Lusa o secretário-geral da FNE, João Dias da Sil-
va, acrescentando que estará presente uma repre-
sentação de 16 dirigentes e delegados sindicais 
de trabalhadores docentes e não docentes. A FNE 
está neste momento a negociar com o Ministério 
da Educação o desbloqueamento nas carreiras do-
centes, exigindo a contagem de todo o tempo de 
serviço, tal como as restantes estruturas sindicais 
que na sexta-feira se reunirão com o Ministério 
da Educação. A outra petição visa o restabeleci-
mento das carreiras específicas dos funcionários 
das escolas, à semelhança do que já existiu e que 
constitui também uma reivindicação de outros 
sindicatos, nomeadamente da Federação dos Sin-
dicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e 
Sociais, que se manifestou na semana passada em 
frente ao Ministério. O PCP apresenta um proje-
to de resolução para a Assembleia da República 
recomendar ao Governo a contagem de todo o 
tempo de serviço dos professores para efeitos de 
valorização remuneratória resultante na progres-

são na carreira, quando esta for desbloqueada, a 
partir de janeiro.
“É certo que foram aprovadas propostas do PCP 

que levam mais longe a defesa dos direitos dos 
trabalhadores na progressão na carreira. No en-
tanto, não ficou clarificado, como o PCP propu-
nha, que todo o tempo de serviço deve ser conta-
do para efeitos da valorização remuneratória que 
resulta da progressão na carreira”, lê-se no texto 

dos comunistas. O PEV avança com um projeto 
de resolução no mesmo sentido, sublinhando que 
existem carreiras em que o tempo de serviço é um 
fator determinante para a progressão e respetiva 
valorização remuneratória, como é o caso dos do-
centes. Os comunistas defendem também a valo-
rização dos trabalhadores não docentes da escola 
pública, especificando que estes trabalhadores 
sempre tiveram conteúdos funcionais específicos, 
diferentes de outros organismos e entidades pú-
blicas. “Por isso, detinham uma carreira especí-
fica, com desenvolvimentos próprios”, explicam. 
O Bloco de Esquerda propõe que se recomende 
ao governo uma avaliação das consequências do 
processo de fusão das carreiras da Administração 
Pública nas escolas.
“O desaparecimento de carreiras específicas dos 

trabalhadores não docentes nas escolas traduziu-
-se num claro abaixamento da qualidade do aten-
dimento aos estudantes em áreas cruciais para o 
bom funcionamento das escolas”, defende o Blo-
co.

Qual a diferença entre uma loira e uma limusina? 
- Não é fácil ter uma limusina.
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sUspeito do ataqUe em Nova
iorqUe aCUsado de terrorismo
o suspeito do ataque perpetrado na se-

gunda-feira num túnel do metro de 
Nova Iorque foi acusado de terrorismo e de 
prestar auxílio a ameaças terroristas, acusa-
ções que serão formalizadas, indicou a polí-
cia nova-iorquina.
Akayed Ullah, um homem de 27 anos oriun-

do do Bangladesh, foi detido na segunda-feira 
logo após a explosão de um engenho explosivo, 
qualificado como “rudimentar”, numa passa-

gem subterrânea muito frequentada daquela ci-
dade norte-americana, que liga a zona de Times 
Square ao terminal rodoviário de Port Autho-
rity.
O dispositivo, que o homem transportava jun-

to ao corpo, só explodiu parcialmente.
Quatro pessoas ficaram feridas no ataque, in-

cluindo Akayed Ullah, que está hospitalizado 
com ferimentos e queimaduras nas mãos e na 
zona do abdómen.
Eletricista e ex-motorista de táxi, Akayed 

Ullah chegou aos Estados Unidos em 2011.
O governador de Nova Iorque, Andrew Cuo-

mo, afirmou na segunda-feira que o homem ti-
nha sido influenciado por grupos ‘jihadistas’, 
nomeadamente pelo autoproclamado Estado Is-
lâmico (EI), e que tinha sido radicalizado atra-

vés da Internet.
Segundo a comunicação social norte-america-

na, Akayed Ullah terá afirmado aos investiga-
dores policiais que desejava vingar-se dos ata-
ques realizados pelos Estados Unidos contra os 
extremistas do EI na Síria e em outros locais.

portUgal “empeNhado”
Na adesão de
timor-leste à omC
paulo Alexandre Ferreira falava na segun-

da-feira à noite na 11.ª conferência minis-
terial da organização mundial do comércio, 
em buenos Aires.
“Apoiamos uma declaração ministerial subs-

tantiva e um ambicioso plano de ação quanto ao 
nosso trabalho futuro. Para Portugal, é fundamen-
tal consolidar e reforçar a credibilidade da OMC 
e o papel do sistema multilateral de comércio”, 
afirmou o governante. “Neste âmbito, Portugal 
está também empenhado no processo de novas 
adesões à OMC e, em particular, enquanto pre-
sidência do grupo de trabalho da adesão, no de 
Timor-Leste”, prosseguiu Paulo Alexandre Fer-
reira, num discurso a que a Lusa teve acesso. O 
Conselho Geral da OMC deliberou em dezembro 
do ano passado conceder a Timor-Leste o estatuto 
de observador, criando um grupo de trabalho que 
vai preparar a adesão plena do país à organização 
com sede em Genebra, na Suíça. No seu discurso, 
o secretário de Estado Adjunto e do Comércio su-

blinhou que “Portugal permanece muito interes-
sado no reinício das negociações TiSA [Acordo 
sobre o Comércio de Serviços] ou EGA [Acor-
do sobre Bens Ambientais]”, mas a Organização 
Mundial do Comércio “deve constituir, sempre, a 
espinha dorsal para a obtenção de regras que di-
gam respeito à economia digital, aos serviços, ao 
investimento ou à capacitação das PME [peque-
nas e médias empresas] para poderem participar 
no comércio internacional”.

extraordiNário (Wonder)

A fase escolar é um divisor de águas na 
vida da maior parte das pessoas. en-

quanto uns carregam lembranças de ami-
zades inesquecíveis e da rotina descompro-
metida, outros infelizmente não contaram 
com experiências tão boas assim e sofreram 
com o temível bullying. 
A verdade é que essa época é crucial para 

definir como vamos encarar o mundo pelos 
próximos anos de nossas vidas e tudo se tor-
na ainda mais complicado se você é diferente 
da maioria. Em 2012, a escritora R.J. Palacio 

lançou “Extraordinário”, livro que mais tarde se tornaria um best-seller 
e impulsionaria uma das maiores campanhas anti-bullying já feitas nos 
EUA, intitulada “Choose Kind” (escolha a gentileza). Agora, seis anos 
depois, a aclamada obra ganha as telas pelas mãos do diretor Stephen 
Chbosky (As Vantagens De Ser Invisível) e promete derramar muitas 
lágrimas dos espectadores. Com um elenco talentoso e entrosado e per-
formances cheias de emoção, o filme não mede esforços para provocar 
comoção na platéia, mas isso não é demérito nenhum quando temos 
em nossa frente uma trama com mensagens tão positivas e importantes 
para a atualidade. O filme acerta em desenvolver todos os personagens, 
sem abandonar o foco em Auggie.

doNa flor e seUs dois maridos

baseado num dos grandes sucessos da carreira 
de jorge Amado, Dona Flor e Seus Dois ma-

ridos completou recentemente 50 anos de lança-
mento e, por isso, ganha um novo filme. A obra já 
teve adaptações para a televisão, teatro e o filme 
protagonizado por Sónia braga. quem leu ou viu 
alguma das versões, sabe que o humor dá o tom à 
obra, porém a nova versão não foi capaz de man-
ter esse aspeto com a mesma eficiência.
As piadas estão lá, mas o tom da obra soa força-

do, muitas vezes a tentativa de comédia é simplesmente sem graça. A 
romantização da violência doméstica é uma das principais falhas do 
filme. Mesmo sofrendo abusos e agressões físicas, a personagem de 
Juliana Paes continua idealizando Vadinho, seu marido falecido. Esse 
tipo de situação poderia ser modificada sem influenciar na qualidade e 
discurso da obra original.
Para quem não conhece a professora de culinária Dona Flor (Juliana 

Paes) é casada com Vadinho (Marcelo Faria), um desocupado mulhe-
rengo, viciado em jogo e álcool. Vadinho morre de enfarte durante o 
Carnaval e, algum tempo depois, Flor se casa com o farmacêutico Teo-
doro (Leandro Hassum), um homem metódico e conservador. A vida 
sexual monótona de Flor e Teodoro a faz suspirar pelo primeiro mari-
do, que passa a aparecer para ela como um fantasma.
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 p j v E d
1-Man. city 46 16 15 1 0
2-Man. united 35 16 11 2 3
3-Chelsea 32 16 10 2 4
4-Liverpool 30 16 8 6 2
5-Arsenal 29 16 9 2 5
6-Tottenham 28 16 8 4 4
7-Burnley 28 16 8 4 4
8-Leicester City 23 16 6 5 5
9-Watford 22 16 6 4 6
10-Everton 19 16 5 4 7
11-Southampton 18 16 4 6 6
12-Huddersfield 18 16 5 3 8
13-B&H Albion 17 16 4 5 7
14-Bournemouth 16 16 4 4 8
15-Stoke City 16 16 4 4 8
16-Newcastle 15 16 4 3 9
17-W. Bromwich 13 16 2 7 7
18-West Ham 13 16 3 4 9
19-Swansea City 12 16 3 3 10
20-Crystal Palace 11 16 2 5 9

Inglaterra
PremIer league

cAMpeOnATOs euROpeus - cLAssIfIcAçãO

 p j v E d
1-internazionale 40 16 12 4 0
2-napoli 39 16 12 3 1
3-Juventus 38 16 12 2 2
4-Roma 35 15 11 2 2
5-Lazio 32 15 10 2 3
6-Sampdoria 27 15 8 3 4
7-Milan 24 16 7 3 6
8-Torino 23 16 5 8 3
9-Fiorentina 22 16 6 4 6
10-Bologna 21 16 6 3 7
11-Chievo 21 16 5 6 5
12-Atalanta 20 15 5 5 5
13-Udinese 18 15 6 0 9
14-Cagliari 17 16 5 2 9
15-Sassuolo 14 16 4 2 10
16-Genoa 13 15 3 4 8
17-Crotone 12 16 3 3 10
18-SPAL 2013 11 16 2 5 9
19-Hellas Verona 10 16 2 4 10
20-Benevento 1 16 0 1 15

 p j v E d
1-paris sg 44 17 14 2 1
2-lyon 35 17 10 5 2
3-Monaco 35 17 11 2 4
4-Marseille 35 17 10 5 2
5-Nantes 27 17 8 3 6
6-Rennes 25 17 7 4 6
7-Montpellier 23 17 5 8 4
8-Nice 23 17 7 2 8
9-Caen 23 17 7 2 8
10-Guingamp 22 17 6 4 7
11-Amiens 21 17 6 3 8
12-Strasbourg 21 17 5 6 6
13-Dijon 21 17 6 3 8
14-Bordeaux 20 17 5 5 7
15-Saint-Étienne 20 17 5 5 7
16-Toulouse 19 17 5 4 8
17-Troyes 18 17 5 3 9
18-Lille 18 17 5 3 9
19-Angers 15 17 2 9 6
20-Metz 5 17 1 2 14

ItálIa
SerIe a

França
lIgue 1

 p j v E d
1-B. München 35 15 11 2 2
2-RB Leipzig 27 15 8 3 4
3-Schalke 04 26 15 7 5 3
4-B. M´gladbach 25 15 7 4 4
5-B. Leverkusen 24 15 6 6 3
6-Hoffenheim 23 15 6 5 4
7-FC Augsburg 23 15 6 5 4
8-B. Dortmund 22 15 6 4 5
9-E. Frankfurt 22 15 6 4 5
10-Hannover 96 22 15 6 4 5
11-Wolfsburg 18 15 3 9 3
12-Hertha BSC 18 15 4 6 5
13-Stuttgart 17 15 5 2 8
14-Mainz  16 15 4 4 7
15-Hamburger SV 15 15 4 3 8
16-SC Freiburg 15 15 3 6 6
17-W. Bremen 14 15 3 5 7
18-FC Köln 3 15 0 3 12

alemanha
BundeSlIga

 p j v E d
1-barcelona 39 15 12 3 0
2-valencia 34 15 10 4 1
3-Atlético Madrid 33 15 9 6 0
4-Real Madrid 31 15 9 4 2
5-Sevilla 28 15 9 1 5
6-Villarreal 21 15 6 3 6
7-Getafe 20 15 5 5 5
8-Girona 20 15 5 5 5
9-Leganés 20 15 6 2 7
10-Real Sociedad 19 15 5 4 6
11-Celta de Vigo 18 15 5 3 7
12-Eibar 18 15 5 3 7
13-Real Betis 18 15 5 3 7
14-Athletic 17 15 4 5 6
15-Levante 16 15 3 7 5
16-Espanyol 16 15 4 4 7
17-Deportivo 15 15 4 3 8
18-Alavés 12 15 4 0 11
19-Málaga 11 15 3 2 10
20-Las Palmas 10 15 3 1 11

eSPanha
lIga Santander

“Não me arrepeNdo de Não
ter assiNado pelo real madrid”

em entrevista ao beyond the pitch, paul 
pogba explicou a sua transferência da ju-

ventus para o manchester united, em 2016, 
quando tinha uma proposta do real madrid.
“Sinceramente, o Real Madrid falou comigo e 

cheguei a pensar em ir para lá. Mas também ti-
nha a proposta do Manchester United”, disse, em 
declarações reproduzidas pelo jornal AS, esta 
terça-feira.
“O meu coração disse-me para voltar para aqui 

[Manchester United], não sei porquê, não sabia 
o que se ia passar, mas não me arrependo. Nunca 
me arrependo da minha escolha”, completou.
O jogador francês fez parte da sua formação no 

Manchester United, clube que deixou em 2012, 
quando assinou pela Juventus. Em 2016, regres-
sou ao emblema inglês e tem um contrato válido 
até junho de 2021.

lUís figo e roNaldiNho gaúCho
jUNtos em jogo de solidariedade
os ex-futebolistas luís Figo e ronaldinho 

gaúcho são os rostos de um jogo de ca-
ráter solidário a disputar em 21 de abril de 
2018, com o objetivo de recolher fundos para 
projetos humanitários e de desenvolvimento.
“A UEFA e o gabinete das Nações Unidas anun-

ciam hoje que juntam forças para organizar um 
jogo de futebol solidário, com o apoio da cidade 
de Genebra, o cantão e a Fundação do estádio”, 
refere o organismo do futebol europeu na sua pá-
gina na Internet.
O jogo, arbitrado por Pierluigi Collina, contará 

com os técnicos Carlo Ancelotti 
e Didier Deschamps e será capi-
taneado por Figo e Ronaldinho 
Gaúcho, com estes a selecionarem 
os jogadores para as respetivas 
equipas nas próximas semanas.
“Fico honrado de participar nes-

te evento. Na qualidade de des-
porto mundial mais popular, o 
futebol é um lugar único para reu-
nir pessoas e ser uma força pelo 
bem. Um jogo de solidariedade 
é uma grande oportunidade para 
consciencializar e recolher fun-
dos para projetos humanitários e 
de desenvolvimento”, salientou 
Luís Figo.

sportiNg ateNto ao
regresso de slimaNi
Slimani saiu do Sporting no verão de 2016, 

por 30 milhões de euros, para o leicester, 
mas nunca se conseguiu impor em definitivo. 
Na época passada jogou 29 encontros e mar-
cou sete golos, bem longe dos 46 encontros e 
31 golos marcados na última época de leão ao 
peito.
São estes números que levam o Sporting a ma-

nifestar interesse pelo regresso do avançado ar-
gelino a Alvalade, como noticia esta terça-feira 
o jornal A Bola.

Os dirigentes verde e brancos estão bastantes 
atentos à situação de Slimani, sabendo que o 
avançado está descontente com a pouca utiliza-
ção que tem tido no Leicester. Recorde-se que os 
leões têm direito de preferência numa eventual 
venda.

rafa e eliseU de fora do 
jogo em vila do CoNde

rui vitória convocou vinte jogadores para 
a deslocação do Benfica a Vila do Conde, 

onde esta quarta-feira defronta o rio Ave, a 
partir das 21h, em jogo da taça de portugal.
As principais novidades passam pela exclusão 

de Rafa e Keaton Parks, que saem da convoca-
tória e se juntam a Eliseu, que já tinha ficado de 
fora do jogo com o Estoril, enquanto Zivkovic e 
Filipe Augusto estão de regresso.
Confira os vinte convocados:
Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela; Defesas: 

André Almeida, Luisão, Jardel, Lisandro e Gri-
maldo; Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Sama-
ris, Zivkovic, Salvio, Krovinovic, Pizzi, Cervi, 
Diogo Gonçalves e João Carvalho; Avançados: 
Raúl, Jonas e Seferovic.



A VOz DE PORTUgAl lE jORnAl DE lA cOmmUnAUTé PORTUgAIsE à mOnTRéAl                   mERcREDI, 13 DécEmbRE, 2017  |  P. 15

 
uEfa chaMpiOns lEaguE     2017/2018

EurOpa lEaguE     OitavOs-dE-final

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

  P J V E D GM GS

1-FC Porto 36 14 11 3 0 36 5
2-Sporting 36 14 11 3 0 30 9
3-Benfica	 33	 14	 10	 3	 1	 32	 9
4-Braga 28 14 9 1 4 25 13
5-Marítimo 27 14 8 3 3 15 10
6-V. Guimarães 23 14 7 2 5 18 22
7-Rio Ave 23 14 7 2 5 16 11
8-Chaves 18 14 5 3 6 16 19
9-Boavista 17 14 5 2 7 14 17
10-Belenenses 17 14 5 2 7 14 18
11-Portimonense 16 14 4 4 6 22 24
12-Tondela 15 14 4 3 7 17 21
13-Desp. Aves 13 14 3 4 7 12 20
14-Paços Ferreira 13 14 3 4 7 15
15-Feirense 11 14 3 2 9 11 19
16-V. Setúbal 10 14 2 4 8 13 28
17-Moreirense 8 14 1 5 8 9 23
18-Estoril Praia 8 14 2 2 10 9 29

  PTS  J V E D GM   GS

REsUlTADOs
Rio Ave 2-1 Moreirense
Desp. Aves 0-1 Tondela
Benfica 3-1 Estoril Praia

Boavista 1-3 Sporting
Portimonense 0-1 Chaves

Belenenses 1-1 Paços Ferreira
V. Setúbal 0-5 FC Porto

V. Guimarães 1-0 Feirense
Marítimo 1-0 Braga

PRÓXImA jORnADA
15/12 Paços Ferreira 15:30 Boavista
16/12 Feirense 11:00 V. Setúbal
  Estoril Praia 13:15 Desp. Aves
  Braga 15:30 Belenenses
17/12 Chaves 11:00 Rio Ave
  Sporting 13:00 Portimonense
  Tondela 15:15 Benfica
18/12 Moreirense 14:00 Guimarães
  FC Porto 16:00 Marítimo

TAçA DA LIGA - FASE DE GRUPOS

2017/12/13 sporting 10:00 vilaverdense fc
  Moreirense 10:00 santa clara
  caldas 10:00 académica
  u. Madeira 10:00 desp. aves
  Marítimo 10:00 cova da piedade
  Rio Ave 10:00 Benfica
  sc praiense 11:00 farense
2017/12/14 fc porto 15:15 v. guimarães

TAçA DE PORTUGAL - OITAVOS-DE-FINAL

grupO a j p
1-v. setúbal 1 3
2-braga 1 1
3-Benfica 1 1
4-Portimonense 1 0

grupO b j p
1-u. Madeira 1 1
2-belenenses 1 1
3-Marítimo 1 1
4-sporting 1 1

grupO c j p
1-ud Oliveirense 2 4
2-Moreirense 2 4
3-Feirense 2 1
4-V. Guimarães 2 1

grupO d j p
1-leixões 2 4
2-rio ave 1 1
3-FC Porto 1 1
4-Paços Ferreira 2 1

2017/12/21
V. Setúbal vs Braga
Benfica vs Portimonense

2017/12/29
V. Setúbal vs Benfica
Braga vs Portimonense

2017/11/28 
U. Madeira 1-1 Belenenses
2017/12/21
Belenenses vs Marítimo
Sporting vs U. Madeira
2017/12/29
Marítimo vs U. Madeira
Belenenses vs Sporting

2017/11/11
V. Guimarães 1-4 UD Oliveirense
Moreirense 2-1 Feirense
2017/12/29 
Feirense vs UD Oliveirense
Moreirense vs V. Guimarães

2017/12/21
FC Porto 16:15 Rio Ave
2017/12/29
Rio Ave vs Leixões
2017/12/30
Paços Ferreira 16:15 FC Porto

REsUlTADOs
FC Famalicão 5-2 Santa Clara

Real 3-4 Académica
Sp. Covilhã 2-0 U. Madeira

Varzim 2-2 Cova da Piedade
FC Porto B 1-0 V. Guimarães B

Ac. Viseu 2-1 Braga B
Arouca 2-1 Leixões

UD Oliveirense 2-1 Penafiel
Nacional 1-1 Gil Vicente
Benfica B 2-1 Sporting B

PRÓXImA jORnADA
16/12 Gil Vicente 6:15 Ac. Viseu
  Cova da Piedade 10:00 Real
  Sporting B 10:00 Varzim
  V. Guimarães B 10:00 Benfica B
  Braga B 10:00 FC Porto B
  Santa Clara 11:00 Oliveirense
17/12 Leixões 6:15 Nacional
  Académica 10:00 Sp. Covilhã
  Penafiel 10:00 Arouca
  U. Madeira 11:00 FC Famalicão

     1ª Mão     2ª Mão
juventus - tottenham 13/02  14:45 07/03  14:45
fc basel - Manchester city 13/02  14:45 07/03  14:45
fc porto - liverpool 14/02  14:45 06/03  14:45
real Madrid - paris sg 14/02  14:45 06/03  14:45
chelsea - barcelona 20/02  14:45 14/03  14:45
bayern München - besiktas 20/02  14:45 14/03  12:00
shakhtar donetsk - roma 21/02  14:45 13/03  14:45
sevilla - Manchester united 21/02  14:45 13/03  14:45

     1ª Mão     2ª Mão
c. zvezda - cska Moskva 13/02  17:00 21/02  17:00
astana - sporting 15/02  16:00 22/02  18:00
nice - lokomotiv 15/02  18:00 22/02  16:00
b. dortmund - atalanta 15/02  18:00 22/02  20:05
r. sociedad - salzburg 15/02  18:00 22/02  20:05
spartak Moskva - athletic 15/02  18:00 22/02  20:05
ludogorets razgrad - Milan 15/02  18:00 22/02  20:05
Marseille - braga 15/02  18:00 22/02  20:05
Ostersunds fk - arsenal 15/02  18:00 22/02  20:05
celtic - zenit 15/02  20:05 22/02  18:00
aEk - dynamo kyiv 15/02  20:05 22/02  18:00
napoli - rb leipzig 15/02  20:05 22/02  18:00
steaua bucuresti - lazio 15/02  20:05 22/02  18:00
fc kobenhavn - a. Madrid 15/02  20:05 22/02  18:00
partizan-plzen 15/02  20:05 22/02  18:00
lyon-villarreal 15/02  20:05 22/02  18:00

e o CampeoNato qUeNte Como NUNCa
14 jornadas e o campeonato quente como 

nunca. Depois de dois empates seguidos 
na liga o Fc porto voltou às vitórias em esti-
lo, uma mão cheia no Bonfim. Mas só depois 
de o Sporting dormir uma noite sozinho na 
frente e de o Benfica ter mantido distâncias, 
três pontos para o duo da frente numa jorna-
da que animou também abaixo do pódio, com 
a vitória do marítimo sobre o Sp. braga.
A jornada 14 prometeu logo de início, com a re-

viravolta saída do banco no Rio Ave-Moreirense. 
João Novais bisou para dar a vitória à equipa de 

Vila do Conde (2-1), que segue no sétimo lugar. 
E afundar ainda mais o Moreirense, que apesar 
de alguns sinais de retoma com Sérgio Vieira só 
venceu um jogo na Liga e foi em setembro, fren-
te ao Estoril, com quem divide o último lugar.
O sábado abriu com um duelo inédito na Liga 

que terminou com uma vitória preciosa do Ton-
dela na visita ao Desp. Aves (1-0), mais uma al-
mofada para a equipa de Pepa, que respira nesta 
altura sete pontos acima da linha de água, com 
mais dois do que os avenses.
E seguiu com o Benfica-Estoril (3-1), um triun-

fo «encarnado» que o resultado faz parecer mais 
tranquilo do que foi. Ainda assim, uma vitória 
que serviu o objetivo principal, não perder mais 
terreno para os rivais. Quanto ao Estoril, volta a 
perder depois de dois empates com Ivo Vieira, 
não vence um jogo desde agosto e o tempo vai 
fugindo. Para a noite estava marcado o jogo gran-
de da ronda, o Boavista-Sporting. Depois de ter 
vencido o Benfica e dado água pela barba ao FC 
Porto, a equipa axadrezada também complicou a 
vida ao Sporting, mas o golo de Fábio Coentrão 
em cima do intervalo permitiu aos «leões» res-
pirar e assentar ideias na segunda parte, seladas 
com um bis de Bas Dost (3-1). Líderes isolados 
à condição, para já.
O domingo abriu com um triunfo do Desp. 

Chaves em Portimão garantido sobre o apito (1-
0). Os flavienses estão na oitava posição, os al-
garvios voltam a ver pontos fugir perto do fim. 
Seguiu-se o Belenenses-Paços Ferreira, duas 
equipas em momentos negativos que arrumaram 

o assunto com um ponto para cada lado (1-1).
A noite de domingo foi no Bonfim, um V. Se-

túbal-FC Porto que o dragão começou a desblo-
quear pouco depois da meia hora. Marcou Abou-
bakar entre protestos sadinos que redundaram na 
expulsão de José Couceiro, era o líder a embalar 
para a goleada (5-0), com «hat-trick» do camaro-
nês e mais um bis de Marega. Tudo igual na fren-
te, FC Porto e Sporting iguais e o Benfica a três 
pontos, mais um bónus: a luta do campeonato a 
estender-se à dos goleadores: Jonas leva 16 go-
los, Aboubakar e Bas Dost 12 e Marega tem 10.

A jornada fechou com dois jogos na segunda-
-feira a envolverem as equipas que tinham jo-
gado na Liga Europa na semana anterior. O V. 
Guimarães venceu o Feirense no último suspiro, 
1-0 e o sexto lugar a dividir com o Rio Ave, o 
Feirense complica ainda mais as contas, por ago-
ra com 11 pontos, três acima da linha de água.
Para o fim estava reservado o Marítimo-Sp. 

Braga, um duelo com estatuto europeu. E a vitó-
ria (1-0) permitiu aos madeirenses manter o no-
tável registo nos Barreiros e reduzir distâncias: 
um ponto a separá-los do adversário da noite e 
do quarto lugar.
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“CristiaNo é o ego mais
reNtável da história do fUtebol”
jorge valdano continua a seguir bem de 

perto a realidade do real madrid. o an-
tigo jogador e dirigente merengue analisou a 
goleada imposta ao Sevilha (5-0) e ainda fa-
lou sobre cristiano ronaldo que, na semana 
passada, conquistou a quinta bola de ouro na 
carreira. 
Questionado sobre as declarações do craque 

português que acredita ser “o melhor jogador da 
história”, Valdano elogia a forma como Ronaldo 
utiliza a confiança para trabalhar a cada semana. 
“Cristiano é o ego mais rentável da história 

do futebol. Tem uma confiança em si mesmo 
extraordinária e converte isso tudo numa gran-
de capacidade de superação. Existe gente que 
o ego causa confusão e acabam por ter excesso 

de confiança. Ele coloca-o a trabalhar todas as 
semanas”, começou por dizer, no programa El 
Transistor da Onda Cero, antes de ser questio-
nado sobre a famosa comparação entre Ronaldo 
e Messi. 
“Messi e Ronaldo têm perfis completamente 

opostos, mas não creio que nenhum dos dois 
aceitem ter conselheiros. São capazes de fazer 
coisas que poucos fizeram ao longo de toda a 
história do futebol”, atirou.

maradoNa iNaUgUroU
estátUa... em CalCUtá
Diego maradona não escondeu o seu sor-

riso quando foi revelada a estátua com a 
sua figura em Calcutá, na Índia.

Uma estátua imponente, com quatro metros de 
altura, que representa o antigo internacional ar-
gentino com o troféu do Campeonato do Mundo 
nas mãos, alusivo à conquista de 1986, no Mé-
xico.
A verdade é que a nova estátua não favorece o 

antigo jogador e, como nestas coisas a internet 
não perdoa, já há quem faça comparações com 
o autor desta estátua com aquele que fez o busto 
de Cristiano Ronaldo que agora está exposto no 
aeroporto da Madeira.


